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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне  документације  у  поступцима јавних  набавки  и  начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне  набавке  бр.  07/2017  број 2126  oд  05.06.2017.  године  и  Решења  о 
образовању  комисије  за  јавну набавку  бр.  07/2017  број  2127  од  05.06.2017. 
године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности
-  радови на проширењу вреловодне мреже - 

ЈН бр. 07/2017 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3
II Врста,  техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет,  количина  и  опис  добара,  радова  или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције  квалитета,  рок  извршења,  место 
извршења, евентуалне додатне услуге и сл.

4

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75.  и  76.  ЗЈН  и  упутство  како  се  доказује 
испуњеност тих услова

19

IV Критеријуми за доделу уговора 24
V Обрасци који чине саставни део понуде 25
VI Модел уговора 51
VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 60

Укупан број страна конкурсне документације:  68
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 
1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  бр.  07/2017 су  радови  -  радови  на  проширењу 
вреловодне  мреже;  назив  и  ознака  из  општег  речника  набавке: 45232140-
радови на изградњи мреже градског грејања.

2. Партије
Набавка није обликована по партијама. 

3. Контакт
Особа за контакт: Жељка Стојаковић,  e-mail: vagrejanje@ptt.rs      
телефон: 014/35-11-916, факс: 014/35-11-130
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      II     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет  јавне  набавке  је  набавка  радова  (грађевинских  и  машинских)  на 
проширењу вреловодне мреже у улицама Хајдук Вељкoва и Поп Лукина.

Ради извођења радова који су предмет ове набавке,  Извођач се обавезује  да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 
грађевинско-занатске,  припремно-завршне и машинске радове,  као и све друго 
неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овe jaвне набавке. 
Наручилац  задржава  право  да  поједине  позиције  из  предмера  изведе  у 
количинама  различитим  од  у  понуди  наведених  количина,  као  и  да  од  неких 
позиција одустане у току радова, без права Извођача на захтевање повећаних 
трошкова или посебне надокнаде. 
Извођач  је  у  обавези  да  пре  почетка  извођења  радова  достави  Наручиоцу 
детаљан план динамике извођења радова на проширењу вреловодне мреже и у 
њему ће бити дефинисан рок за извођење сваке фазе појединачно.
Под роком завршетка радова  сматра се  дан њихове  спремности  за  технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим  прописима,  техничким  прописима,  техничком  документацијом  и 
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова
-  да  испуни  све  уговорне  обавезе  стручно,  квалитетно,  према  важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року
-  да  обезбеди довољну радну снагу на  градилишту и  благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику
-  да  обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту,  као  и  одговарајуће 
обезбеђење  складишта  својих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац 
ослобађа  свих  одговорности  према  државним  органима,  што  се  тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу
- да се строго придржава мере заштите на раду
- да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулушу ову област
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о  свом трошку,  изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
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замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и ореме, с 
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора  да  приступи  у  року  од  5  дана  по  пријему  писаног  позива  од  стране 
Наручиоца. 
Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова преко надзорних 
органа именованих решењем, који представљају Наручиоца по свим техничким и 
другим питањима у реализацији јавне набавке.

Све писане инструкције или писани налози од стране  надзорних органа обавезни 
су за Извођача и Наручиоца као да их је дао сам Наручилац.
Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи 
одмах.
Ако је Извођач незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о 
овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку 
у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева.
Одлука Наручиоца је обавезна за Извођача.

Извођач ће се своје обавезе таксативно набројене у техничкој спецификацији, у 
целости извести и року од 30 календарских дана, у свему према  плану динамике 
извођења радова 

  
Датум увођења Извођача у посао, датум отпочињања радова и датум завршетка 
радова евидентираће се у дневнику извођења радова.
Уколико Извођач не поштује динамику извођења радова, нити налоге надзорних 
oргана, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може 
једнострано раскинути уговор.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом 
трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених 
ризика. 
Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену.
Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме  све  уобичајене  мере  обезбеђења,  као  и  чувања  свих  материјалних 
добара од оштећења, или отуђења.
Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и 
оштећења  материјала  и  опреме  сноси  Извођач,  а  после  примопредаје 
Наручилац. 

Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
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- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова 
по  измењеној  пројектно-техничкој  документацији  знатно  (преко  10%)  прелази 
обим радова који су предмет  уговора, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 
Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који  су предмет овог  уговора,  у 
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу у 
року  од  два  дана  од  сазнања  за  околност,  а  најкасније  10  дана  пре  истека 
коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса  уговора о томе 
постигну писани споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 
Уколико Извођач радова касни и не изведе радове у уговореном року обавезан је 
да  за  сваки  дан  закашњења  плати  Наручиоцу  износ  од  0,2  %  укупне  цене 
уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
цене уговорених радова.
Уколико  Извођач  радова не  изведе  радове  у  целости  или  радове  изведе 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне 
цене уговорених радова. 
Наплату  уговорне  казне  Наручилац  ће  извршити,  без  претходног  пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако  је  Наручилац  због  кашњења  у  извођењу  или  предаји  изведених  радова 
претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно  поред  уговорне  казне  и  разлику  до  пуног  износа  претрпљене  штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

 
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 
и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.   У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред  тога,  он  је  одговоран  уколико  употреби  материјал  који  не  одговара 
квалитету.
У случају  да је  због  употребе неквалитетног  материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да 
их  о  свом  трошку  поново  изведе  у  складу  са  техничком  документацијом  и 
уговорним одредбама. 

Минимални гарантни рок за изведене грађевинске радове износи 2 (две) године 
рачунајући  од  дана  примопредаје  радова.  За  уграђену  опрему  и  материјал 
укључујући и машинске и електро радове на уградњи гарантни рок не може бити 
краћи од 30 (тридесет)  година,  а   који  тече од дана извршене примопредаје 
радова Наручиоцу.             
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
ове набавке, записнички преда Наручиоцу атесте о квалитету и гарантне листове 
за уграђен материјал, као и упутства за руковање. Извођач је дужан да у току 
гарантног рока на први писмени позив Наручиоца о свом трошку отклони све 
утврђене недостатке који се односе на уговорени квалитет  изведених радова и 
уграђеног  материјала,  а  који нису настали неправилном употребом као и  сва 
оштећења  проузрокована  овим  недостацима,  у  року  од  5  дана  од  пријема 
рекламације.
У случају да Извођач не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има 
право да једнострано раскине уговор и активира меницу за отклањање грешака 
у  гарантном року.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор.
Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.
Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
дана завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача.
Комисија  сачињава  записник  о  примопредаји  радова,  који  садржи  све  битне 
податке о изведеним радовима и датуме почетка и завршeтка примопредаје.   
Ако Наручилац констатује да радови нису завршени може одбити да учествује у 
примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања 
даљег учешћа падају на терет Извођача.

Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радове преда Наручиоцу 
атесте  уграђеног  материјала,  записнике  о  испитивању,  (хидро, 
пнеумо,радиографија,  збијености  песка  и  завршног  каменог  агрегата)  дневник 
заварених спојева, дневник спојница, атесте за завариваче, атесте за монтажере 
спојница,  грађевински  дневник,  грађевинску  књигу,  извештај  о  извршеним 
мерењима отпора изолације и отпора жице за сваки део посебно и за комплетну 
трасу вреловода,  нулти снимак за детекцију цурења, геодетске снимке, као и 
пројекте изведених објеката 

Грешке,  односно  недостатке  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. Евентуално 
уступање  отклањања недостатака  другом  извођачу  Наручилац  ће  учинити  по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.   
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Предмер радова за улицу Поп Лукина 39 - примарни део

 I    Грађевински део
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
Према општим условима за извођење радова једининичном ценом ископа обухваћени 
су припремни радови *чишћење терена, снимање коте терена у радном појасу 
попречно и подужно по којима ће се вршити обрачун земљаних радова, обезбеђење 
стабилности околног терена суседних објеката и откопаних инсталација, обезбеђење 
граница градилишта према околини. 
Израда пројекта подграде и технологија подграђивања је обавеза извођача радова. 
Обезбеђивање вертикалних страница ископа подградом се не плаћа посебно, већ је 
ушло у јединичну цену ископа.
За обрачун количина рушења и бетонирања, асфалтирања коловозних конструкција и 
тротоара узима се ширина која је дефинисана сечењем коловозних конструкција и 
тротоара. Веће количине се неће плаћати. Неће се посебно плаћати ни сва 
евентуална оштећења суседних објеката и инсталација. Комисија коју сачињава 
представник ЈКП „Топлана-Ваљево“и одговорно лице или власник за оштећени 
објекат или инсталацију утврдиће евентуална настала оштећења на објекту или 
инсталацији и начин поправке настале штете.
Црпљење сталне подземне воде, атмосферске воде и површински доток воде у ров 
неће се посебно плаћати, већ улази у јединичну цену ископа.
За обрачун количина ископа и затрпавање обрачунава се минимална ширина и 
потребна дубина.
Обавеза извођача радова је довођење асфалтних саобраћајница тротоара и коловоза 
у првобитно стање
1 Претходни радови

Траса вреловода Поп Лукина бр. 39 дужине 213 m
1.1 Геодетско обележавање трасе рова за топлификацију са 

осигурањем исколчених темена и праваца.
Обрачун по m' m' 213

1.2. Машинско сечење асфалтних и бетонских тротоара и 
коловоза на делу проласка вреловода.
Обрачун по m' сечења
коловоз
тротоар

m'
m'

115
108

1.3. Рушење постојећег тротоара од бетона или пресвученог 
асфалтом на делу проласка топлификације са транспортом 
на депонију и са довођењем у првобитно стање по полагању 
вреловода.
Обрачун по m² сечења-тротоар. m² 108

1.4. Георадарско снимање трасе које се ради пре ископа ради 
детекције и идентификације постојећих подземних 
инсталација са којима се вреловод укршта или паралелно 
води, да би се спречило њихово оштећење или кидање.
Обрачун по m' m' 213

1.5. Нивелисање трасе вреловода по датим котама у пројекту 
Обрачун по m' m' 213

1.6. Снижавање нивоа подземне воде (ако се за то укаже 
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потреба)
Обрачун по сату h 1

1.7. Набавка и уградња гредица од екструдиране тврде пене 
(дим. 0.1х0.1х1.0m) које се постављају као подметачи 
приликом монтаже цеви
Обрачун по комаду ком 43

2.  Зeмљани радови
2.1. Шлицовање трасе вреловода ради откривања постојећих 

подземних инсталација. Шлицовање извршити на местима 
где се очекују подземне инсталације управно на трасу. 
Просечне димензије шлица су 2,0х0,5х1,0m.
Обрачун по m³ m³ 3

2.2. Ископ земљаног материјала III и IV категорије у свему према 
детаљу. Одбачај вршити до 2 m од ивице рова. Ценом 
обухваћено  евентуално црпљење воде. Подразумева се 
ров са правилно исеченим бочним страницама, са 
потребним разупирањем. Нагиб бочних страна завистан је 
од врсте и категорије земљишта и одређује на лицу места 
надзорни орган. Оштре и тврде предмете одвојити од 
ископаног материјала којим ће се вршити затрпавање. 
Обавезан ручни ископ због подземних каблова
Обрачун по m³
Машински ископ 75%
Ручни ископ  25%

m³
m³

123
  41

2.3. Набавка и затрпавање песковитим материјалом ровова 
испод, око и изнад цеви у слоју по најмање 10 cm са 
збијањем и квашењем, коефицијент растреситости к=1,1
Oбрачун по m³

m³ 60

2.4. Затрпавање рова земљаним материјалом из ископа у 
слојевима 20-30 cm са потребним набијањем.
Збијање вршити до постизања густине 98% у односу на max 
запреминску масу или модул стишљивости Мs 70 Mpa.
Испитивање збијености насутог материјала у рову испод 
коловоза од стране овлашћене лабораторије за испитивање 
доставити инвеститору  
Обрачун по m³ m³ 104

2.5. Транспорт вишка земљаног материјала из ископа на 
депонију до 5 km. Oва позиција обухвата утовар, транспорт 
и истовар са планирањем материјала на депонији (К=1,25%)
Обрачун по m³ m³ 60

3 Бетонски и армирано-бетонски радови
3.1. Набавка бетона, транспорт, уградња, оплата, нега свежег 

бетона, као и сви потребни атести о квалитету.
Израда армирано-бетонских шахтова МВ30 са потребном 
оплатом. Позиција обухвата набавку и уградњу гвозденог 
ливеног поклопца са рамом и системом за закључавање 
(D=400,400KN, EN124)
Обрачун по ком са рамом

ком

 

1
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4    Остали радови
4.1. Набавка и постављање пластичне траке за oбележавање 

топловода преко завршног слоја песка. Траке поставити 
преко целе дужине рова изнад сваке цеви посебно
Обрачун по m' m' 432

4.2. Набавка материјала и израда пешачких прелаза преко рова 
вреловода, постављање заштитних ограда, знакова 
упозорења и светлосних сигнала
Обрачун по комаду ком 2

4.3. Геодетско снимање изведеног стања и формирање 
пројектно техничке документације са увођењем у катастар
Обрачун по m' m' 432

4.4. За све непредвиђене радове који се не могу прецизирати 
пројектом као и непредвиђени радови који ће се обавити по 
налогу надзорног органа.
Плаћа се по паушалној вредности паушал 1

II  Машински део
1 Скидање постојећих завршних спојница DN50 паушално 2
2 Испорука и монтажа предизолованих цеви, темп.режима 

130°C (са атестима произвођача) са уграђеним бакарним 
жицама за детекцију влаге у изолацији.
Цеви се испоручују у шипкама дужине 12m, a DN65 и мање у 
шипкама од 6m. Предизоловане цеви морају задовољавати 
европске норме EN253.
Монтажу и заваривање ових цевовода радити у складу са 
стандардима и прописима за ову врсту цевовода
DN50 (Ø60,3x2,6mm)/Ø125mm
DN40 (Ø48,3x2,6mm)/Ø110mm

m
m

6
420

3 Испорука и монтажа предизолованих лукова R =1,5D (са 
атестима произвођача) температурног режима 130°C, са 
уграђеним бакарним жицама за детекцију влаге у изолацији
Предизоловани лукови су KB-стандардни (600x600mm)   и 
морају да задовољавају европске норме EN448
α=90°.
DN50 (Ø60,3x2,6mm)/Ø125mm
DN40 (Ø48,3x2,6mm)/Ø110mm

 

m
kom

2
6

4 Испорука и монтажа предизолованог Т прикључка (са 
атестима произвођача) температурног режима 130°C са 
уграђеним  жицама за детекцију влаге у изолацији. 
Израђени су од основне црне челичне цеви (челик 
P235GH), са изолацијом од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од полиетилена високе густине 
(PEHD) морају да задовољавају европске норме ЕN448 
DN50/DN50

 

kom 2
5 Испорука и монтажа једноделне термоскупљајуће спојнице 

која се састоји из: PEHD обложна цев,  PEHD 
термоскупљајућа спојница, заптивна трака,  PUR пена 
компонента А,  PUR пена компонента B. Предизоловани 
елементи морају да  задовољавају европске норме ЕN253
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DN50/Ø125
DN40/Ø110

кom
кom

8
48

6 Испорука и монтажа предизолованог редукционог комада 
(са атестима произвођача) температурног режима 130°C са 
уграђеним  жицама за детекцију влаге у изолацији. 
Израђени су од основне црне челичне цеви (St.35.8 tj. 
Č1212), са изолацијом од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од полиетилена високе густине 
(PEHD) морају да задовољавају европске норме ЕN448 
DN50/DN40 кom 2

7 Испорука и монтажа комбиноване предизоловане запорне 
арматуре (са атестима произвођача) морају да 
задовољавају европске норме EN448, са одмуљним 
вентилом ELE и одзраком ELU са прибором за запорну 
арматуру са уграђеним  жицама за детекцију влаге у 
изолацији.
DN40/110 кom 2

8 Испорука и монтажа компензационих јастука за прихватање 
дилатација предизолованог цевовода 
Тип: I (Ø65-Ø160mm) kom 14

9 Испорука и монтажа заптивача при проласку цеви кроз зид 
објекта
Стандардни гумени прстен-заптивач од специјалног 
неопренског прстена - DP 
DN50/Ø125 kom 2

10 Испорука и монтажа завршне капе - „end cap” заједно са 
елементима за спајање и повезивање, следећих димензија:
DN32/Ø110 kom 2

11 Испорука и монтажа завршне спојнице, следећих димензија
DN50/Ø110 kom 2

12 Електро радови на вреловоду, који се састоје из испоруке, 
монтаже и електроповезивања:
* за ел. водове тип: VE
* повезивање свих ел. каблова (652 mTR) 

kom
kompl

2
1

13 Радиографско снимање  од стране овлашћене институције 
~20% заварених спојева (према налогу Инвеститора). 
Потребно их је констатовати записнички и оценити.
У зависности од класификације заварених спојева 
поступити по прописима. Извођач се обавезује да достави 
Инвеститору шему заварених спојева са именима и 
атестима заваривача.
DN40 kom 14

14 Испитивање вреоловода на чврстоћу и непропустљивост, 
хидрауличким притиском и ваздухом према техничким 
условима Топлане Ваљево
Реализација испитивања непропусности термоскупљајућих 
спојница и завршних капа испитним притиском p=0,3 bar  у 
времену  t=5min

паушал 1

15 Припремно завршни и непредвиђени радови настали паушал 1
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приликом извођења радова и транспортни трошкови.
Обрачун паушално

16 Уношење измена насталих у току извођења радова у 
примерак главног пројекта
Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта 
у зависности којом формом располаже Извођач радова. 
Унете измене оверава одговорни извођач радова и према 
њему се израђује пројекат изведеног објекта

паушал 1

17 У складу са важећим законом о државном премеру и 
катастру и уписима права на непокретностима, као и према 
важећој законској регулативи извршити снимање и 
картирање изведеног вреловода.
Снимити све инсталације у рову вреловода.
Надзорном органу доставити потврду о извршеном снимању 
и картирању водова издату од стране Републичког 
геодетског завода-служба за катастар водова.
Након снимања израдити елаборат изведеног стања.
Елаборат урадити и предати надзорном органу у 4 (четири) 
примерка од којих је један у дигиталном облику. 

паушал 1

18 Израда пројекта изведеног објекта овереног од стране 
лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) примерка у папирној форми, а 
у дигиталној форми трасу и подужни профил.
Пројекат изведеног објекта треба да садржи све потребне 
елементe према важећој законској регулативи

комплет 1

 
Предмер радова за улицу Поп Лукина  – секундарни део 

 I  Грађевински део
1 Ископ рова у дужини пд 150 m, дубина рова 0,9m, ширина 

рова 0,4 m
паушално 1

2 Враћање у првобитно стање са затрпавањем цеви у облози 
од песка у дужини од 150 m

паушално 1

II   Машински део
1 Испорука и монтажа предизоловане флексибилне 

самокомпезујуће цеви 
Флексибилни комбиновани систем произведен према SRPS 
EN 15632-1-2:2012
Испоручени материјал мора имати следеће карактеристике:
медијумска цев-вишеслојна ојачана цев, са основним слојем 
од умреженог полиетилена (PE-Xa) (умрежени PE методом 
пероксида), са спољашњим ојачањем од арамид-фибер 
мрежице у комбинацији са високо-отпорним температурним 
лепком и слојем против дифузије кисеоника за мaксималну 
температуру 90 ºC и за максимални притисак 6 bari
термо-изолациони материјал од полиуретанске 
двокомпонентне пене ослобођене CFC-a са максималним 
коефицијентом провођења топлоте I50 =0.021 W/mK
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заштитна цев-континуално екструдиран PELD, таласастог 
облика због флексибилности предизоловане цеви 
све каракетристике морају бити задовољене за максимални 
радни притисак pmax=6 bar и максималну радну температуру 
tmax=90ºC
Цеви се испоручују у котуру, фабрички запакована у дуо 
изведби
50+50/162 (50+50x4,6/162)
називна димензија: пречник медијумске цеви х дебљина 
зида/пречник заштитне цеви у m 150

2 Испорука и монтажа фитинга-аксијалног за монтажу 
предизолованог флексибилног система
Фитинг за спајање флексибилног предизолованог система је 
компресионог типа и састоји се од 3 елемента:
- први елемент је основни елеменнт и може бити у облику Т 
комада, једнакостране спојнице, редукционе спојнице, 
прелазне спојнице и израђен је од челика,
- други елемент фитинга је међу покретна навлака и 
израђена је од високо-температурно отпорног полимера и 
универзална је за све основне делове фитинга
- трећи елемент фитинга је спољашња покретна навлака и 
израђена је од челика са премазом на унутрашњем делу 
ради лакшег навлачења исте и универзална је за све 
основне делове фитинга
Прелазна спојница са заваривим крајем
50/40 (48,3х2,9) коm 4

3 Испорука и монтажа завршне пролазне термоскупљајуће 
капe
Завршна пролазна капа израђена од термоскупљајућег 
материјала и њене димензије треба да одговарају 
спољашњим пречницима медијумске и заштитне цеви. 
Треба да обезбеди непропусност у унутрашњости 
предизоловане цеви на притиску од 0,3 bar.
DUO 50/162 коm 2

4 Испорука и монтажа заштите за продор цеви кроз зид
Састоји се од два дела. Први део је цев од PE, дужине 
400mm-хилзна. Други део је термоскупљајући рукавац 
одговарајућег пречника. Треба да обезбеди заштиту 
продора влаге, померање или извлачења цеви из зида
162 mm kom 2

Монтажа материјала обухвата превоз материјала до микролокације, размотавање 
котура, сечење на меру, полагање у ров, спајање прелазних спојница заваривањем за 
челичне цеви, спајање медијумских цеви предизоловане флексибилне цеви на 
прелазне спојнице, изолацију места спајања на постојећи челични предизоловани 
цевовод
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Предмер радова за улицу   Хајдук Вељкова  
 
 I  Грађевински део
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:
Према општим условима за извођење радова једниничном ценом ископа обухваћени 
су припремни радови *чишћење терена, снимање коте терена у радном појасу 
попречно и подужно по којима ће се вршити обрачун земљаних радова, обезбеђење 
стабилности околног терена суседних објеката и откопаних инсталација, обезбеђење 
граница градилишта према околини. 
Израда пројекта подграде и технологија подграђивања је обавеза извођача радова. 
Обезбеђивање вертикалних страница ископа подградом се не плаћа посебно, већ је 
ушло у јединичну цену ископа.
За обрачун количина рушења и бетонирања, асфалтирања коловозних конструкција и 
тротоара узима се ширина која је дефинисана сечењем коловозних конструкција и 
тротоара. Веће количине се неће плаћати. Неће се посебно плаћати ни сва 
евентуална оштећења суседних објеката и инсталација. Комисија коју сачињава 
представник ЈКП „Топлана-Ваљево“ и одговорно лице или власник за оштећени 
објекат или инсталацију утврдиће евентуална настала оштећења на објекту или 
инсталацији и начин поправке настале штете.
Црпљење сталне подземне воде, атмосферске воде и површински доток воде у ров 
неће се посебно плаћати, већ улази у јединичну цену ископа.
За обрачун количина ископа и затрпавање обрачунава се минимална ширина и 
потребна дубина.
Обавеза извођача радова је довођење асфалтних саобраћајница тротоара и коловоза 
у првобитно стање
1 Претходни радови

Траса вреловода Хајдук Вељкова бр. 28 дужине 11 m
1.1. Геодетско обележавање трасе рова за топлификацију са 

осигурањем исколчених темена и праваца.
Обрачун по m' m' 11

1.2. Машинско сечење асфалтних и бетонских тротоара и 
коловоза на делу проласка вреловода.
Обрачун по m' сечења
коловоз
тротоар

m'
m'

17
5

1.3. Рушење постојећег тротоара од бетона или пресвученог 
асфалтом на делу проласка топлификације са транспортом 
на депонију и са довођењем у првобитно стање по полагању 
вреловода.
Обрачун по m² сечења-тротоар. m² 1,75

1.4. Георадарско снимање трасе које се ради пре ископа ради 
детекције и идентификације постојећих подземних 
инсталација са којима се вреловод укршта или паралелно 
води, да би се спречило њихово оштећење или кидање.
Обрачун по m' m' 11

1.5. Нивелисање трасе вреловода по датим котама у пројекту 
Обрачун по m' m' 11

1.6. Снижавање нивоа подземне воде (ако се за то укаже 
потреба)
Обрачун по сату h 1
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1.7. Набавка и уградња гредица од екструдиране тврде пене 
(дим. 0.1х0.1х1.0m) које се постављају као подметачи 
приликом монтаже цеви
Обрачун по комаду ком 4

2.  Земљани радови
2.1. Шлицовање трасе вреловода ради откривања постојећих 

подземних инсталација. Шлицовање извршити на местима 
где се очекују подземне инсталације управно на трасу. 
Просечне димензије шлица су 2,0х0,5х1,0m.
Обрачун по m³ m³ 3

2.2. Ископ земљаног материјала III и IV категорије у свему према 
детаљу. Одбачај вршити до 2 m од ивице рова. Ценом 
обухваћено рашчишћавање терена од ситног растиња и 
евентуално црпљење воде. Подразумева се ров са 
правилно исеченим бочним страницама, са потребним 
разупирањем. Нагиб бочних страна завистан је од врсте и 
категорије земљишта и одређује на лицу места надзорни 
орган. Оштре и тврде предмете одвојити од ископаног 
материјала којим ће се вршити затрпавање. Обавезан ручни 
ископ због подземних каблова
Обрачун по m³
Машински ископ 75%
Ручни ископ  25%

m³
m³

6.35
2.12

2.3. Фино планирање дна рова са тачношћу од ±1,0 cm од 
пројектованих кота.
Обрачун по m² m² 7.7

2.4. Набавка и затрпавање песковитим материјалом ровова 
испод, око и изнад цеви у слоју по најмање 10 cm са 
збијањем и квашењем, коефицијент растреситости к=1,1
Oбрачун по m³ m³ 2.86

2.5. Затрпавање рова земљаним материјалом из ископа у 
слојевима 20-30 cm са потребним набијањем.
Збијање вршити до постизања густине 98% у односу на max 
запреминску масу или модул стишљивости Мs 70 Mpa.
Испитивање збијености насутог материјала у рову испод 
коловоза од стране овлашћене лабораторије за испитивање 
доставити инвеститору  
Обрачун по m³ m³ 5.61

2.6. Транспорт вишка земљаног материјала из ископа на 
депонију до 5 km. Oва позиција обухвата утовар, транспорт 
и истовар са планирањем материјала на депонији (К=1,25%)
Обрачун по m³ m³ 2.86

3 Бетонски и армирано-бетонски радови
3.1. Набавка бетона, транспорт, уградња, оплата, нега свежег 

бетона, као и сви потребни атести о квалитету.
Обрачун по m² бетонирања тротоара
Обрачун по m² асфалтирања коловоза

m²
m²

5
17
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4     Остали радови
4.1. Набавка и постављање пластичне траке за oбележавање 

топловода преко завршног слоја песка. Траке поставити 
преко целе дужине рова изнад сваке цеви посебно
Обрачун по m' m' 22

4.2. Набавка материјала и израда пешачких прелаза преко рова 
вреловода, постављање заштитних ограда, знакова 
упозорења и светлосних сигнала
Обрачун по комаду ком 1

4.3. Геодетско снимање изведеног стања и формирање 
пројектно техничке документације са увођењем у катастар
Обрачун по m' m' 11

4.4. За све непредвиђене радове који се не могу прецизирати 
пројектом као и непредвиђени радови који ће се обавити по 
налогу надзорног органа.
Плаћа се по паушалној вредности паушал 1

  

II Машински део
1 Скидање постојећих завршних спојница DN100 паушално 2
2 Испорука и монтажа предизолованих цеви, темп.режима 

130°C (са атестима произвођача) са уграђеним бакарним 
жицама за детекцију влаге у изолацији.
Цеви се испоручују у шипкама дужине 12m, a DN65 и мање у 
шипкама од 6m. Предизоловане цеви морају задовољавати 
европске норме EN253.
Монтажу и заваривање ових цевовода радити у складу са 
стандардима и прописима за ову врсту цевовода
DN50 (Ø60,3x2,9mm)/Ø125mm
DN32 (Ø42,4x2,6mm)/Ø110mm

m
m

19
2

3 Испорука и монтажа предизолованог Т прикључка (са 
атестима произвођача) температурног режима 130°C са 
уграђеним  жицама за детекцију влаге у изолацији. 
Израђени су од основне црне челичне цеви (челик 
P235GH), са изолацијом од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од полиетилена високе густине 
(PEHD) морају да задовољавају европске норме ЕN448 
DN100/DN50

 

kom 2
4 Испорука и монтажа једноделне термоскупљајуће спојнице 

која се састоји из: PEHD обложна цев,  PEHD 
термоскупљајућа спојница, заптивна трака,  PUR пена 
компонента А,  PUR пена компонента B. Предизоловани 
елементи морају да  задовољавају европске норме ЕN253
DN100/Ø200
DN50/Ø125

кom
кom

4
6

5 Предизоловани елементи морају да задовољавају европске 
норме ЕN253       
Испорука и монтажа компензационих јастука за прихватање 
дилатација предизолованог цевовода
Тип: I (Ø65-160mm)     кom 4
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6 Испорука и монтажа заптивача при проласку цеви кроз зид 
објекта
Стандардни гумени прстен-заптивач од специјалног 
неопренског прстена - DP 
DN50/Ø125 kom 2

7 Испорука и монтажа завршне капе - „end cap” заједно са 
елементима за спајање и повезивање, следећих димензија:
DN32/Ø110 kom 2

8 Испорука и монтажа завршне спојнице, следећих димензија
DN100Ø200 kom 2

9 Електро радови на вреловоду, који се састоје из испоруке, 
монтаже и електроповезивања:
* за ел. водове тип: VE
* повезивање свих ел. каблова (652 mTR) 

kom
kompl

2
1

10 Радиографско снимање  од стране овлашћене институције 
~20% заварених спојева (према налогу Инвеститора). 
Потребно их је констатовати записнички и оценити.
У зависности од класификације заварених спојева 
поступити по прописима. Извођач се обавезује да достави 
Инвеститору шему заварених спојева са именима и 
атестима заваривача.
DN50 kom 2

11 Испитивање вреоловода на чврстоћу и непропустљивост, 
хидрауличким притиском и ваздухом према техничким 
условима Топлане Ваљево
Реализација испитивања непропусности термоскупљајућих 
спојница и завршних капа испитним притиском p=0,3 bar  у 
времену  t=5min 

паушал

 

1

12 Припремно завршни и непредвиђени радови настали 
приликом извођења радова и транспортни трошкови.
Обрачун паушално

паушал 1

13 Уношење измена насталих у току извођења радова у 
примерак главног пројекта
Измене се уносе у електронску или папирну форму пројекта 
у зависности којом формом располаже Извођач радова. 
Унете измене оверава одговорни извођач радова и према 
њему се израђује пројекат изведеног објекта

паушал 1

14 У складу са важећим законом о државном премеру и 
катастру и уписима права на непокретностима, као и према 
важећој законској регулативи извршити снимање и 
картирање изведеног вреловода.
Снимити све инсталације у рову вреловода.
Надзорном органу доставити потврду о извршеном снимању 
и картирању водова издату од стране Републичког 
геодетског завода-служба за катастар водова.
Након снимања израдити елаборат изведеног стања.
Елаборат урадити и предати надзорном органу у 4 (четири) 
примерка од којих је један у дигиталном облику. 

паушал 1
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15 Израда пројекта изведеног објекта овереног од стране 
лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) примерка у папирној форми, а 
у дигиталној форми трасу и подужни профил.
Пројекат изведеног објекта треба да садржи све потребне 
елементе према важећој законској регулативи

комплет 1

      Датум                                                                                   Понуђач    

 ________________                                 М.П.                          __________________

                                         

Напомене: 
Образац II понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме  потврђује  да 
прихвата све наведене техничке захтеве. 
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 III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који 
испуњава  обавезне  услове за  учешће  дефинисане  чланом 75.  ЗЈН,  а 
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р.б
р

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да  је  регистрован  код  надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у  поглављу 
V ове конкурсне документације), 
којом  понуђач  под  пуном 
материјалном  и  кривичном 
одговорношћу  потврђује  да 
испуњава  услове  за  учешће  у 
поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2.  ЗЈН, 
дефинисане  овом  конкурсном 
документацијом.

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) ЗЈН);

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) ЗЈН);

4.

Да  је  поштовао  обавезе  које 
произлазе  из  важећих  прописа  о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и 
условима  рада,  заштити  животне 
средине,  као  и  да  нема  забрану 
обављања делатности која је на снази 
у  време.  подношења понуде  (чл.  75. 
ст. 2. ЗЈН);
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ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач  који  учествује  у  поступку  предметне  јавне  набавке  мора  испунити 
додатне  услове за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,  дефинисане  овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Референц листа (образац 7 

конкурсне документације) оверена 
печатом и потписана од стране 
одговорног лица понуђача. 
Понуђач је обавезан да уз 
референц листу достави 
потписане и оверене Потврде од 
стране наручилаца наведених у 
референц листи (оригинал или 
фотокопије) или копије уговора са 
назначеним вредностима 
извршених радова

Да је понуђач у претходне три године 
(2014, 2015. и 2016.)  извршио радове 
који су предмет јавне набавке у укупној 
вредности  од  најмање  10.000.000,00 
динара без ПДВ-а

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Да поседује неопходан технички 
капацитет за транспорт, монтажу, 
испитивање у складу са техничким 
условима ове јавне набавке и 
прописима и стандардима за изградњу 
предметних објеката или да има 
закључене уговоре са подизвођачима 
који поседују адекватну 
опрему/технички капацитет за 
изградњу објеката

Спецификација тражене опреме 
на меморандуму потписана и 
оверена од стране овлашћеног 
лица понуђача или подизвођача 
(уколико су ангажовани) и копије 
уговора

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

- Најмање  2  машинска  инжењера  са 
лиценцом 430  

Понуђач доставља Изјаву на свом 
меморандуму, потписану и 
оверену од стране овлашћеног 
лица у којој наводи 
квалификациону структуру по 
врсти и степену стручне спреме; 
фотокопије тражених лиценци и 
атеста и потврду о важности 
истих, фотокопију образаца М/М-А 
за тражени кадровски капацитет

- Најмање 2 атестирана заваривача за 
предмет јавне набавке

- Најмање 2 атестирана монтажера за 
предметни предизоловани систем 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведених у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 
4,  у  складу  са  чл.  77.  ст.  4.  ЗЈН,  понуђач  доказује  достављањем  ИЗЈАВЕ 
(Образац 5. у  поглављу V ове конкурсне документације),  којом  под пуном 
материјалном и  кривичном одговорношћу потврђује  да  испуњава  услове  за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  ст. 1. тач. 1) до 4)  и чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН,  дефинисане  овом  конкурсном  документацијом. Испуњеност  додатних 
услова понуђач доказује достављањем докумената наведених у табеларном 
приказу додатних услова (начин доказивања).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1)  до  4)  ЗЈН.  У  том  случају  понуђач  је  дужан  да  за  подизвођача  достави 
ИЗЈАВУ подизвођача  (Образац  6.  у  поглављу V  ове  конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора  да испуни  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  4)  ЗЈН,  а 
додатне  услове  испуњавају  заједно.  У  том  случају  ИЗЈАВА (Образац  5. у 
поглављу V ове конкурсне документације),  мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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

Наручилац  може  пре  доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  затражи  од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као  неприхватљиву. Уколико 
наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова 
за учешће у поступку предметне јавне набавке  (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  1.  наведен  у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: Правна лица  :   Извод из 
регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извод  из  регистра 
надлежног  привредног суда;  Предузетници: Извод  из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.
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2) Чл.  75.  ст.  1.  тач.  2)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  2.  наведен  у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: П  р  авна лица:   1) Извод 
из  казнене  евиденције,  односно  уверењe основног  суда  на  чијем 
подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица, односно  седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично  дело  преваре.Напомена:  Уколико  уверење  Основног  суда  не 
обухвата  податке  из  казнене  евиденције  за  кривична  дела  која  су  у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити  И УВЕРЕЊЕ  ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју  је  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно  лице  није  осуђивано за  кривична  дела  против  привреде и 
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од  кривичних  дела 
организованог  криминала;  3)  Извод  из  казнене  евиденције,  односно 
уверење надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да 
законски  заступник  понуђача  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 
дела  организованог  криминала  (захтев  се  може  поднети  према  месту 
рођења или према месту пребивалишта  законског  заступника).  Уколико 
понуђач  има више  зсконских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за 
сваког од њих. 
П  редузетници и физичка лица  :   Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  ЗЈН,  услов  под  редним  бројем  3.  наведен  у 
табеларном  приказу  обавезних  услова   - Доказ:  Уверење  Пореске 
управе  Министарства  финансија  да  је  измирио  доспеле  порезе  и 
доприносе  и  уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је 
измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или 
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи  који  су  регистровани  у  Регистру  понуђача  који  води  Агенција  за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:

• доказ из члана 75. став 1. тачка 1 ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенције  за  привредне 
регистре - www. apr.gov.rs)

Уколико  је  доказ  о  испуњености  услова  електронски  документ,  понуђач 
доставља  копију  електронског  документа  у  писаном  облику,  у  складу  са 
законом којим се уређује електронски документ.

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

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

 1.  Критеријум за доделу уговора: 

Избор  најповољније  понуде  наручилац  ће  извршити  применом 
критеријума  ,,најнижа  понуђена  цена“.  Приликом  оцене  понуда  као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2.  Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више  
понуда са 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 дужи 
рок важења понуде. 
Уколико  ни  након  примене  горе  наведеног  резервног  елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о  додели уговора, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће  се  одржати  извлачење  путем  жреба.  Жребом  ће  бити  обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати 
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 
чији  назив  буде  на  извученом  папиру  ће  бити  додељен  уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац  структуре  понуђене  цене,  са  упутством  како  да  се  попуни 
(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености  услова за  учешће у поступку 
јавне  набавке  -  чл.  75.  и  76. ЗЈН,  наведених  овом  конкурсном 
документацијом (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6);

7) Образац референц листе (Образац 7.)
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ОБРАЗАЦ 1

 
  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр __________________ од _______________ за јавну набавку радова  - 
радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 07/2017

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески  идентификациони  број  
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска  адреса  понуђача  (e-
mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице  овлашћено  за  потписивање 
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:
Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:
Део  предмета  набавке  који  ће 
извршити подизвођач:

  
 

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

1) Назив учесника у заједничкој  
понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој  

понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој  

понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

 

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

Конкурсна документација за ЈН бр. 07/2017 - радови на проширењу вреловодне мреже
страна 28 од 68

      

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs

5)  ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА БР. 07/2017  -  РАДОВИ НА 
ПРОШИРЕЊУ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ

Укупна  цена  ПДВ-а ___________________ динара 

 ПДВ _____________ динара

Укупна  цена  са ПДВ-ом ___________________ динара 

Рок и начин плаћања
у року од 45 дана од дана пријема 
привремених ситуација, односно 
окончане ситуације, односно фактуре

Рок извођења радова
30 календарских дана од дана почетка 
извођења радова

Гарантни рок

-за изведене грађевинске радове 
минимум 2 (две) године
-за уграђену опрему и материјал 
укључујући и машинске и електро радове 
на уградњи минимум 30 (тридесет) 
година  
рачунајући од дана извршене 
примопредаје радова Наручиоцу.  

Рок важења понуде (не краћи од 30 
дана)

_____  дана од дана отварања понуда

 

               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.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА  УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

 
А)  Траса вреловода Поп Лукина бр. 39 - примарни део 

Р.
бр.

   
 Oпис

Јед.
мере

Коли-
чина

 

  Једин. 
цена без 

ПДВ-а

  Укупна 
цена без 

ПДВ-а
1 2 3 4 5 (3х4)

        I   ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
1 Претходни радови

Траса вреловода Поп Лукина бр. 39 дужине 213 m
1.1 Геодетско обележавање трасе 

рова за топлификацију са 
осигурањем исколчених темена 
и праваца.
Обрачун по m' m' 213

1.2. Машинско сечење асфалтних и 
бетонских тротоара и коловоза 
на делу проласка вреловода.
Обрачун по m' сечења
коловоз
тротоар

m'
m'

115
108

1.3. Рушење постојећег тротоара од 
бетона или пресвученог 
асфалтом на делу проласка 
топлификације са транспортом 
на депонију и са довођењем у 
првобитно стање по полагању 
вреловода.
Обрачун по m² сечења-тротоар. m² 108

1.4. Георадарско снимање трасе које 
се ради пре ископа ради 
детекције и идентификације 
постојећих подземних 
инсталација са којима се 
вреловод укршта или паралелно 
води, да би се спречило њихово 
оштећење или кидање.
Обрачун по m' m' 213

1.5. Нивелисање трасе вреловода по 
датим котама у пројекту 
Обрачун по m'

m' 213

1.6. Снижавање нивоа подземне 
воде (ако се за то укаже 
потреба)
Обрачун по сату 

h 1

1.7. Набавка и уградња гредица од 
екструдиране тврде пене (дим. 
0.1х0.1х1.0m) које се постављају 
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као подметачи приликом 
монтаже цеви
Обрачун по комаду ком 43

  Укупно претходни радови:
2   Земљани радови
2.1. Шлицовање трасе вреловода 

ради откривања постојећих 
подземних инсталација. 
Шлицовање извршити на 
местима где се очекују подземне 
инсталације управно на трасу. 
Просечне димензије шлица су 
2,0х0,5х1,0m.
Обрачун по m³ m³ 3

2.2. Ископ земљаног материјала III и 
IV категорије у свему према 
детаљу. Одбачај вршити до 2 m 
од ивице рова. Ценом 
обухваћено  евентуално 
црпљење воде. Подразумева се 
ров са правилно исеченим 
бочним страницама, са 
потребним разупирањем. Нагиб 
бочних страна завистан је од 
врсте и категорије земљишта и 
одређује на лицу места 
надзорни орган. Оштре и тврде 
предмете одвојити од ископаног 
материјала којим ће се вршити 
затрпавање. Обавезан ручни 
ископ због подземних каблова
Обрачун по m³
Машински ископ 75%
Ручни ископ  25%

m³
m³

123
  41

2.3. Набавка и затрпавање 
песковитим материјалом ровова 
испод, око и изнад цеви у слоју 
по најмање 10 cm са збијањем и 
квашењем, коефицијент 
растреситости к=1,1
Oбрачун по m³ m³ 60

2.4. Затрпавање рова земљаним 
материјалом из ископа у 
слојевима 20-30 cm са 
потребним набијањем.
Збијање вршити до постизања 
густине 98% у односу на max 
запреминску масу или модул 
стишљивости Мs 70 Mpa.
Испитивање збијености насутог 
материјала у рову испод 
коловоза од стране овлашћене 
лабораторије за испитивање 
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доставити инвеститору  
Обрачун по m³ m³ 104

2.5. Транспорт вишка земљаног 
материјала из ископа на 
депонију до 5 km. Oва позиција 
обухвата утовар, транспорт  и 
истовар са планирањем 
материјала на депонији 
(К=1,25%)
Обрачун по m³

m³ 60

Укупно земљани радови:
3.  Бетонски и армирано-бетонски радови:

Набавка бетона, транспорт, 
уградња, оплата, нега свежег 
бетона, као и сви потребни 
атести о квалитету.
Израда армирано-бетонских 
шахтова МВ30 са потребном 
оплатом. Позиција обухвата 
набавку и уградњу гвозденог 
ливеног поклопца са рамом и 
системом за закључавање 
(D=400,400KN, EN124)
Обрачун по ком са рамом ком

 

1
Укупно бетонски радови:

4.  Остали радови
4.1. Набавка и постављање 

пластичне траке за 
oбележавање топловода преко 
завршног слоја песка. Траке 
поставити преко целе дужине 
рова изнад сваке цеви посебно
Обрачун по m' m' 432

4.2. Набавка материјала и израда 
пешачких прелаза преко рова 
вреловода, постављање 
заштитних ограда, знакова 
упозорења и светлосних сигнала
Обрачун по комаду ком 2

4.3. Геодетско снимање изведеног 
стања и формирање пројектно 
техничке документације са 
увођењем у катастар
Обрачун по m' m' 432

4.4. За све непредвиђене радове 
који се не могу прецизирати 
пројектом као и непредвиђени 
радови који ће се обавити по 
налогу надзорног органа.
Плаћа се по паушалној 
вредности паушал 1

Укупно остали радови:
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УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО:
1. Претходни радови
2. Земљани радови
3. Бетонски и армирано-бетонски радови
4. Остали радови

УКУПНО I ГРАЂЕВИСНКИ ДЕО  (1+2+3+4):
 Р.
бр. Опис

Јед.
мере

Коли-
чина

Једин. 
цена без 

ПДВ-а

Укупна 
цена без 

ПДВ-а
       II   МАШИНСКИ ДЕО
1 Скидање постојећих завршних 

спојница DN50
паушал 2

2 Испорука и монтажа 
предизолованих цеви, 
темп.режима 130°C (са 
атестима произвођача) са 
уграђеним бакарним жицама за 
детекцију влаге у изолацији.
Цеви се испоручују у шипкама 
дужине 12m, a DN65 и мање у 
шипкама од 6m. Предизоловане 
цеви морају задовољавати 
европске норме EN253.
Монтажу и заваривање ових 
цевовода радити у складу са 
стандардима и прописима за 
ову врсту цевовода
DN50 (Ø60,3x2,6mm)/Ø125mm
DN40 (Ø48,3x2,6mm)/Ø110mm

m
m

6
420

3 Испорука и монтажа 
предизолованих лукова R =1,5D 
(са атестима произвођача) 
температурног режима 130°C, 
са уграђеним бакарним жицама 
за детекцију влаге у изолацији
Предизоловани лукови су KB-
стандардни (600x600mm)   и 
морају да задовољавају 
европске норме EN448
α=90°.
DN50 (Ø60,3x2,6mm)/Ø125mm
DN40 (Ø48,3x2,6mm)/Ø110mm

 

m
kom

2
6

4 Испорука и монтажа 
предизолованог Т прикључка (са 
атестима произвођача) 
температурног режима 130°C са 
уграђеним  жицама за детекцију 
влаге у изолацији. Израђени су 
од основне црне челичне цеви 
(челик  P235GH), са изолацијом 
од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од 
полиетилена високе густине 
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(PEHD) морају да задовољавају 
европске норме ЕN448              
DN50/DN50 kom 2

5 Испорука и монтажа једноделне 
термоскупљајуће спојнице која 
се састоји из: PEHD обложна 
цев,  PEHD термоскупљајућа 
спојница, заптивна трака,  PUR 
пена компонента А,  PUR пена 
компонента B. Предизоловани 
елементи морају да 
задовољавају европске норме 
ЕN253
DN50/Ø125
DN40/Ø110

кom
кom

8
48

6 Испорука и монтажа 
предизолованог редукциони 
комад (са атестима 
произвођача) температурног 
режима 130°C са уграђеним 
жицама за детекцију влаге у 
изолацији. Израђени су од 
основне црне челичне цеви 
(St.35.8 tj. Č1212), са изолацијом 
од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од 
полиетилена високе густине 
(PEHD) морају да задовољавају 
европске норме ЕN448              
DN50/DN40 кom 2

7 Испорука и монтажа 
комбиноване предизоловане 
запорне арматуре (са атестима 
произвођача) морају да 
задовољавају европске норме 
EN448, са одмуљним вентилом 
ELE и одзраком ELU са 
прибором за запорну арматуру
DN40/110 kom 2

8 Испорука и монтажа 
компензационих јастука за 
прихватање дилатација 
предизолованог цевовода 
Тип: I (Ø65-Ø160mm) kom 14

9 Испорука и монтажа заптивача 
при проласку цеви кроз зид 
објекта
Стандардни гумени прстен-
заптивач од специјалног 
неопренског прстена - DP 
DN50/Ø125 kom 2

10 Испорука и монтажа завршне 
капе - „end cap” заједно са 
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елементима за спајање и 
повезивање, следећих 
димензија:
DN32/Ø110 kom 2

11 Испорука и монтажа завршне 
спојнице, следећих димензија
DN50/Ø110

kom 2

12 Електро радови на вреловоду, 
који се састоје из испоруке, 
монтаже и електроповезивања:
* за ел. водове тип: VE
* повезивање свих ел. каблова 
(652 mTR) 

kom
kompl

2
1

13 Радиографско снимање  од 
стране овлашћене институције 
~20% заварених спојева (према 
налогу Инвеститора). Потребно 
их је констатовати записнички и 
оценити.
У зависности од класификације 
заварених спојева поступити по 
прописима. Извођач се 
обавезује да достави 
Инвеститору шему заварених 
спојева са именима и атестима 
заваривача.
DN40 kom 14

14 Испитивање вреоловода на 
чврстоћу и непропустљивост, 
хидрауличким притиском и 
ваздухом према техничким 
условима Топлане Ваљево
Реализација испитивања 
непропусности 
термоскупљајућих спојница и 
завршних капа испитним 
притиском p=0,3 bar  у времену 
t=5min

паушал 1

15 Припремно завршни и 
непредвиђени радови настали 
приликом извођења радова и 
транспортни трошкови.
Обрачун паушално

паушал 1

16 Уношење измена насталих у 
току извођења радова у 
примерак главног пројекта
Измене се уносе у електронску 
или папирну форму пројекта у 
зависности којом формом 
располаже Извођач радова. 
Унете измене оверава 
одговорни извођач радова и 
према њему се израђује 

паушал 1
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пројекат изведеног објекта
17 У складу са важећим законом о 

државном премеру и катастру и 
уписима права на 
непокретностима, као и према 
важећој законској регулативи 
извршити снимање и картирање 
изведеног вреловода.
Снимити све инсталације у рову 
вреловода.
Надзорном органу доставити 
потврду о извршеном снимању и 
картирању водова издату од 
стране Републичког геодетског 
завода-служба за катастар 
водова.
Након снимања израдити 
елаборат изведеног стања.
Елаборат урадити и предати 
надзорном органу у 4 (четири) 
примерка од којих је један у 
дигиталном облику. 

паушал 1

18 Израда пројекта изведеног 
објекта овереног од стране 
лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) 
примерка у папирној форми, а у 
дигиталној форми трасу и 
подужни профил.
Пројекат изведеног објекта 
треба да садржи све потребне 
елементе према важећој 
законској регулативи

комплет 1

У КУПНО II МАШИНСКИ ДЕО:

УКУПНО А  - РАДОВИ ПОП ЛУКИНА – ПРИМАРНИ ДЕО
УКУПНО А - I + II (Грађевински део+машински део) без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО А - I + II (Грађевински део+машински део) са ПДВ-ом:

Б)  Траса вреловода Поп Лукина  - секундарни део

Р.б
р.  Опис

Јед.
мере

Коли-
чина

 

  Једин. 
цена без 

ПДВ-а

  Укупна 
цена без 

ПДВ-а
       I  ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
1 Ископ рова у дужини од 150 m, 

дубина рова 0,9m, ширина рова 
0,4 m

паушал 1

2 Враћање у првобитно стање са 
затрпавањем цеви у облози од 
песка у дужини од 150 m

паушал
 

1

                                                          УКУПНО I ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО:
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Р.
бр.

  Опис Јед.
мере

Коли-
чина

 

  Једин. 
цена без 

ПДВ-а

  Укупна 
цена без 

ПДВ-а
         II  MAШИНСКИ ДЕО
1 Испорука и монтажа 

предизоловане флексибилне 
самокомпезујуће цеви 
Флексибилни комбиновани 
систем произведен према SRPS 
EN 15632-1-2:2012
Испоручени материјал мора 
имати следеће карактеристике:
медијумска цев-вишеслојна 
ојачана цев, са основним слојем 
од умреженог полиетилена (PE-
Xa) (умрежени PE методом 
пероксида), са спољашњим 
ојачањем од арамид-фибер 
мрежице у комбинацији са 
високо-отпорним температурним 
лепком и слојем против 
дифузије кисеоника за 
мaксималну температуру 90 ºC и 
за максимални притисак 6 bari
термо-изолациони материјал од 
полиуретанске двокомпонентне 
пене ослобођене CFC-a са 
максималним коефицијентом 
провођења топлоте I50 =0.021 
W/mK
заштитна цев-континуално 
екструдиран PELD, таласастог 
облика због флексибилности 
предизолованце цеви 
све каракетристике морају бити 
задовољене за максимални 
радни притисак pmax=6 bar и 
максималну радну температуру 
tmax=90ºC
Цеви се испоручују у котуру, 
фабрички запаковама у дуо 
изведби
50+50/162 (50+50x4,6/162)

 

m

 

150
2 Испорука и монтажа фитинга-

аксијалног за монтажу 
предизолованог флексибилног 
система
Фитинг за спајање флексибилног 
предизолованог система је 
компресионог типа и састоји се 
од 3 елемента:
- први елемент је основни 
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елемент и може бити у облику Т 
комада, једнакостране спојнице, 
редукционе спојнице, прелазне 
спојнице и израђен је од челика,
- други елемент фитинга је међу 
покретна навлака и израђена је 
од високо-температурно 
отпорног полимера и 
универзална је за све основне 
делове фитинга
- трећи елемент фитинга је 
спољашња покретна навлака и 
израђена је од челика са 
премазом на унутрашњем делу 
ради лакшег навлачења исте и 
универзална је з асве основне 
делове фитинга
Прелазна спојница са заваривим 
крајем
50/40 (48,3х2,9) коm 4

3 Испорука и монтажа завршне 
пролазне термоскупљајуће капа
Завршна пролазна капа 
израђена од термоскупљајућег 
материјала и њене димензије 
треба да одговарају спољашњим 
пречницима медијумске и 
заштитне цеви. Треба да 
обезбеди непропусност у 
унутрашности предизоловане 
цеви на притиску од 0,3 bar.
DUO 50/162

коm 2

4 Испорука и монтажа заштите за 
продор цеви кроз зид
Састоји се од два дела. Први 
део је цев од PE, дужине 
400mm-хилзна. Други део је 
термоскупљајући рукавац 
одговарајућег пречника. Треба 
да обезбеди заштиту продора 
влаге, померање или извлачења 
цеви из зида
162 mm kom 2

                                                                           УКУПНО II МАШИНСКИ ДЕО:

УКУПНО Б  - РАДОВИ ПОП ЛУКИНА - СЕКУНДАРНИ ДЕО 
УКУПНО Б - I + II (Грађевински део+машински део) без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО Б - I + II (Грађевински део+машински део) са ПДВ-ом:
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В  Траса вреловода  Хајдук Вељкова 28

Р.б
р.

 
Опис

Јед.
мере

Коли-
чина

 

  Једин. 
цена без 

ПДВ

  Укупна 
цена без 

ПДВ-а
I   ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
1 Претходни радови

Траса вреловода Хајдук 
Вељкова бр. 28 дужине  11 m

1.1. Геодетско обележавање трасе 
рова за топлификацију са 
осигурањем исколчених темена 
и праваца.
Обрачун по m' m' 11

1.2. Машинско сечење асфалтних и 
бетонских тротоара и коловоза 
на делу проласка вреловода.
Обрачун по m' сечења
коловоз
тротоар

m'
m'

17
5

1.3. Рушење постојећег тротоара од 
бетона или пресвученог 
асфалтом на делу проласка 
топлификације са транспортом 
на депонију и са довођењем у 
првобитно стање по полагању 
вреловода.
Обрачун по m² сечења-тротоар. m² 1,75

1.4. Георадарско снимање трасе које 
се ради пре ископа ради 
детекције и идентификације 
постојећих подземних 
инсталација са којима се 
вреловод укршта или паралелно 
води, да би се спречило њихово 
оштећење или кидање.
Обрачун по m' m' 11

1.5. Нивелисање трасе вреловода по 
датим котама у пројекту 
Обрачун по m' m' 11

1.6. Снижавање нивоа подземне 
воде (ако се за то укаже 
потреба)
Обрачун по сату 

h 1

1.7. Набавка и уградња гредица од 
екструдиране тврде пене (дим. 
0.1х0.1х1.0m) које се постављају 
као подметачи приликом 
монтаже цеви
Обрачун по комаду 

ком 4

Укупно претходни радови:
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2.  Земљани радови
2.1. Шлицовање трасе вреловода 

ради откривања постојећих 
подземних инсталација. 
Шлицовање извршити на 
местима где се очекују подземне 
инсталације управно на трасу. 
Просечне димензије шлица су 
2,0х0,5х1,0m.
Обрачун по m³ m³ 3

2.2. Ископ земљаног материјала III и 
IV категорије у свему према 
детаљу. Одбачај вршити до 2 m 
од ивице рова. Ценом 
обухваћено рашчишћавање 
терена од ситног растиња и 
евентуално црпљење воде. 
Подразумева се ров са правилно 
исеченим бочним страницама, 
са потребним разупирањем. 
Нагиб бочних страна завистан је 
од врсте и категорије земљишта 
и одређује на лицу места 
надзорни орган. Оштре и тврде 
предмете одвојити од ископаног 
материјала којим ће се вршити 
затрпавање. Обавезан ручни 
ископ због подземних каблова
Обрачун по m³
Машински ископ 75%
Ручни ископ  25%

m³
m³

6.35
2.12

2.3. Фино планирање дна рова са 
тачношћу од ±1,0 cm од 
пројектованих кота.
Обрачун по m² m² 7.7

2.4. Набавка и затрпавање 
песковитим материјалом ровова 
испод, око и изнад цеви у слоју 
по најмање 10 cm са збијањем и 
квашењем, коефицијент 
растреситости к=1,1
Oбрачун по m³ m³ 2.86

2.5. Затрпавање рова земљаним 
материјалом из ископа у 
слојевима 20-30 cm са 
потребним набијањем.
Збијање вршити до постизања 
густине 98% у односу на max 
запреминску масу или модул 
стишљивости Мs 70 Mpa.
Испитивање збијености насутог 
материјала у рову испод 
коловоза од стране овлашћене 
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лабораторије за испитивање 
доставити инвеститору  
Обрачун по m³ m³ 5.61

2.6. Транспорт вишка земљаног 
материјала из ископа на 
депонију до 5 km. Oва позиција 
обухвата утовар, транспорт  и 
истовар са планирањем 
материјала на депонији 
(К=1,25%)
Обрачун по m³

m³ 2.86

Укупно земљани радови:
3.   Бетонско и армирано-бетонски радови
3.1. Набавка бетона, транспорт, 

уградња, оплата, нега свежег 
бетона, као и сви потребни 
атести о квалитету.
Обрачун по m² бетонирања 
тротоара
Обрачун по m² асфалтирања 
коловоза

m²

m²

5

17

Укупно бетонски радови:
4.   Остали радови
4.1. Набавка и постављање 

пластичне траке за 
oбележавање топловода преко 
завршног слоја песка. Траке 
поставити преко целе дужине 
рова изнад сваке цеви посебно
Обрачун по m' m' 22

4.2. Набавка материјала и израда 
пешачких прелаза преко рова 
вреловода, постављање 
заштитних ограда, знакова 
упозорења и светлосних сигнала
Обрачун по комаду 

ком 1

4.3. Геодетско снимање изведеног 
стања и формирање пројектно 
техничке документације са 
увођењем у катастар
Обрачун по m'

m' 11

4.4. За све непредвиђене радове 
који се не могу прецизирати 
пројектом као и непредвиђени 
радови који ће се обавити по 
налогу надзорног органа.
Плаћа се по паушалној 
вредности 

паушал 1

Укупно остали радови:
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО:
1. Претходни радови
2. Земљани радови
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3. Бетонски и армирано-бетонски радови
4. Остали радови
                                                    УКУПНО I ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО (1+2+3+4):
Р.
бр.

 
Опис

Јед.
мере

Коли-
чина

 

  Једин. 
цена без 

ПДВ

  Укупна 
цена без 

ПДВ-а
        II MAШИНСКИ ДЕО
1 Скидање постојећих завршних 

спојница DN100
паушал 2

2 Испорука и монтажа 
предизолованих цеви, 
темп.режима 130°C (са атестима 
произвођача) са уграђеним 
бакарним жицама за детекцију 
влаге у изолацији.
Цеви се испоручују у шипкама 
дужине 12m, a DN65 и мање у 
шипкама од 6m. Предизоловане 
цеви морају задовољавати 
европске норме EN253.
Монтажу и заваривање ових 
цевовода радити у складу са 
стандардима и прописима за ову 
врсту цевовода
DN50 (Ø60,3x2,9mm)/Ø125mm
DN32 (Ø42,4x2,6mm)/Ø110mm

m
m

19
2

3 Испорука и монтажа 
предизолованог Т прикључка (са 
атестима произвођача) 
температурног режима 130°C са 
уграђеним  жицама за детекцију 
влаге у изолацији. Израђени су 
од основне црне челичне цеви 
(челик  P235GH), са изолацијом 
од полиуретанске пене (PUR)  и 
спољном заштитом цеви од 
полиетилена високе густине 
(PEHD) морају да задовољавају 
европске норме ЕN448              
DN100/DN50

 

kom 2
4 Испорука и монтажа једноделне 

термоскупљајуће спојнице која 
се састоји из: PEHD обложна 
цев,  PEHD термоскупљајућа 
спојница, заптивна трака,  PUR 
пена компонента А,  PUR пена 
компонента B. Предизоловани 
елементи морају да 
задовољавају европске норме 
ЕN253
DN100/Ø200
DN50/Ø125

кom
кom

4
6
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5 Предизоловани елементи морају 
да задовољавају европске 
норме ЕN253       
Испорука и монтажа 
компензационих јастука за 
прихватање дилатација 
предизолованог цевовода
Тип: I (Ø65-160mm)     кom 4

6 Испорука и монтажа заптивача 
при проласку цеви кроз зид 
објекта
Стандардни гумени прстен-
заптивач од специјалног 
неопренског прстена - DP 
DN50/Ø125

kom 2

7 Испорука и монтажа завршне 
капе - „end cap” заједно са 
елементима за спајање и 
повезивање, следећих 
димензија:
DN32/Ø110 kom 2

8 Испорука и монтажа завршне 
спојнице, следећих димензија
DN100Ø200

kom 2

9 Електро радови на вреловоду, 
који се састоје из испоруке, 
монтаже и електроповезивања:
* за ел. водове тип: VE
* повезивање свих ел. каблова 
(652 mTR) 

kom
kompl

2
1

10 Радиографско снимање  од 
стране овлашћене институције 
~20% заварених спојева (према 
налогу Инвеститора). Потребно 
их је констатовати записнички и 
оценити.
У зависности од класификације 
заварених спојева поступити по 
прописима. Извођач се 
обавезује да достави 
Инвеститору шему заварених 
спојева са именима и атестима 
заваривача.
DN50

kom 2

14 Испитивање вреоловода на 
чврстоћу и непропустљивост, 
хидрауличким притиском и 
ваздухом према техничким 
условима Топлане Ваљево
Реализација испитивања 
непропусности 
термоскупљајућих спојница и 
завршних капа испитним

паушал 1
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притиском p=0,3 bar  у времену 
t=5min 

15 Припремно завршни и 
непредвиђени радови настали 
приликом извођења радова и 
транспортни трошкови.
Обрачун паушално

паушал 1

16 Уношење измена насталих у 
току извођења радова у 
примерак главног пројекта
Измене се уносе у електронску 
или папирну форму пројекта у 
зависности којом формом 
располаже Извођач радова. 
Унете измене оверава 
одговорни извођач радова и 
према њему се израђује пројекат 
изведеног објекта

паушал 1

17 У складу са важећим законом о 
државном премеру и катастру и 
уписима права на 
непокретностима, као и према 
важећој законској регулативи 
извршити снимање и картирање 
изведеног вреловода.
Снимити све инсталације у рову 
вреловода.
Надзорном органу доставити 
потврду о извршеном снимању и 
картирању водова издату од 
стране Републичког геодтеског 
завода-служба за катастар 
водова.
Наком снимања израдити 
елаборат изведеног стања.
Елаборат урадити и предати 
надзорном органу у 4 (четири) 
примерка од којих је један у 
дигиталном облику. 

паушал 1

18 Израда пројекта изведеног 
објекта овереног од стране 
лиценцираног инжењера. 
Пројекат предати у 4 (четири) 
примерка у папирној форми, а у 
дигиталној форми трасу и 
подужни профил.
Пројекат изведеног објекта 
треба да садржи све потребне 
елементе према важећој 
законској регулативи

комплет 1

УКУПНО II  МАШИНСКИ ДЕО:
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УКУПНО В – РАДОВИ ХАЈДУК ВЕЉКОВА
УКУПНО В - I + II (Грађевински део+машински део) без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО В - I + II (Грађевински део+машински део)са ПДВ-ом:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ:
Позиција Укупно 

без ПДВ-а
Износ 
ПДВ-а

Укупно са 
ПДВ-ом

А Радови Поп Лукина ( I грађевински део +II 
машински део) – примарни део

Б Радови Поп Лукина  ( I грађевински део 
+II машински део) – секундарни део

В Радови  Хајдук Вељкова ( I грађевински 
део +II машински део)

                                     УКУПНО: А+Б+В:

            
       Место и датум:                                                                  Понуђач

_____________________                  М.П.              ________________________
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке;
- у колону 5. уписати   укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); 
-  у поље  УКУПНО  I  ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО  уписати укупан износ - збир ставки за 
грађевинкси део (1+2+3+4) без ПДВ-а
-  у  поље  УКУПНО  II  МАШИНСКИ  ДЕО  уписати  укупан  износ  -  збир  ставки  за 
машински део без ПДВ-а
- у поље  УКУПНО РАДОВИ (А,  Б и В)  уписати износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а и 
износ са ПДВ-ом укупно за грађевинске и машинске радове ( I + II) 
-  у табелу РЕКАПИТУЛАЦИЈА- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ  унети износ без ПДВ-а, 
износ  ПДВ-а  и  износ  са  ПДВ-ом  за  сваку  позицију  А,  Б  и  В  понаособ 
(I грађевински део + II машински део), као и укупну вредност понуде без ПДВ-а, 
износ ПДВ-а и укупну вредност  са ПДВ-ом (А+Б+В)

Напомене: 
Образац структуре цене 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 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 структуре цене
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ОБРАЗАЦ 3

  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. Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ 4
  

          

 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 -  радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 
07/2017,  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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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА  ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

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

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________[навести  назив понуђача] 
у поступку јавне набавке -  радови на проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 
07/2017  испуњава  све  услове  из  чл.  75.  ЗЈН,  односно  услове  дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар (чл. 75 ст. 1 тач. 1) ЗЈН);

2. Понуђач  и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  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) ЗЈН);

3. Понуђач 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) ЗЈН) ;

4. Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2 ЗЈН). 

Место:_____________                                                                  Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико  понуду  подноси  група  понуђача  ,   Изјава  мора  бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом,  на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује  
даиспуњава  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач  1)  до  4)  ЗЈН,  а  да  
додатне услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ 6

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ  - ЧЛ. 75 ЗЈН

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

  
И З Ј А В У

Подизвођач  ___________________________________________[навести  назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке  -  радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 07/2017 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у 
одговарајући регистар  (чл. 75 ст. 1 тач. 1) ЗЈН);

2. Подизвођач и  његов  законски  заступник  нису осуђивани  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) ЗЈН);

3. Подизвођач  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) ЗЈН).

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити  на  раду,  запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне 
средине нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75 ст. 2 ЗЈН). 

Место:_____________                                                                Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  Изјава мора  бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
   РЕФЕРЕНЦ   ЛИСТА

Број јавне набавке: ЈН-07/2017
(референц листу доставити за претходне 3 године)    

р.б
р

назив корисника

спецификација 
извршених радова 

на изградњи 
вреловодне мреже 

вредност 
изведених 

радова

период 
изведених 

радова

адреса

контакт особа

број телефона

Прилог уз референц листу: 
Обавезан прилог уз овај образац су оригиналне или копије Потврда издатих од 
стране Наручилаца наведених у референц листи или копије уговора са 
назначеним вредностима изведених радова.
Овај образац копирати у потребан број примерака.
                    
                                                                                     ________________________________

     М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 
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VI   M О Д Е Л    У Г О В О Р А

УГОВОР  О
извођењу радова на проширењу вреловодне мреже 

Закључен између:

1. ЈКП  "Топлана-Ваљево"  са  седиштем  у  Ваљеву, 
Обилазни  пут  бб,  ПИБ:  101900960,  матични  број: 
07357494,  број рачуна: 105-58376-83 код АИК банке, 
кога  заступа  в.д.  директора  Зоран  Степановић, (у 
даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране и

2. _________________________________  са  седиштем 
у  __________________,  улица  __________________, 
ПИБ:  _____________,  матични  број:  ___________, 
број рачуна: _______________________________ код 
_____________________________ банке,  кога заступа 
_____________________________,  (у даљем тексту: 
ИЗВОЂАЧ), с друге стране.

Члан  1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке 
мале вредности број ЈН-07/2017.

- Да  је  Наручилац,  сходно  члану  108.  Закона  о  јавним  набавкама,  донео 
Одлуку о додели уговора (број ________)  којом је Извођачу доделио уговор 
за извођење радова на проширењу вреловодне мреже. 

Члан 2 .

Предмет уговора је набавка радова (грађевинских и машинских) на проширењу 
вреловодне мреже у улицама Хајдук  Вељкoва и Поп Лукина,  а у  свему према 
конкурсној  документацији и  понуди  Извођача  број  _________  од  ___________. 
године,  заведеној  код Наручиоца под бројем _______ од _________,  која  чини 
саставни део овог Уговора.

 

 
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди  радну  снагу,  материјал,  грађевинску  и  другу  опрему,  изврши 
грађевинске, грађевинско-занатске, припремно-завршне и машинске радове, као и 
све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

Наручилац  задржава  право  да  поједине  позиције  из  предмера  изведе  у 
количинама  различитим  од  у  понуди  наведених  количина,  као  и  да  од  неких 
позиција одустане у току радова, без права Извођача на захтевање повећаних 
трошкова или посебне надокнаде. 
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Члан  3.
 
Укупна вредност радова  износи _______________  динара без ПДВ-а, односно 
________________ динара са ПДВ-ом и утврђена је у свему према понуди број 
_________________ . године, која је саставни део овог уговора.

Уговорена  цена  је  фиксна  по  јединици  мере  и  не  може  се  мењати  услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата  и  трошкове  организације  градилишта,  осигурања  и  све  остале 
трошкове Извођача.

Стварна вредност радова извршиће се на основу уграђених количина, односно 
оверене  грађевинске  књиге  од  стране  надзорног  органа  Наручиоца  и 
уговореним јединичним ценама.

Уговорене јединичне цене важе за вишак односно мањак изведених радова и 
испоручених добара у складу са чланом 1. овог Уговора. 

Члан  4.

Наручилац се обавезује да на основу пријема привремених ситуација, односно 
окончане ситуације, односно фактуре, у року од 45 дана од дана пријема истих 
уплати наведени износ на рачун Извођача број ______________ код __________ 
банке.
  

Члан  5.

Наручилац  може након  закључења уговора  о  јавној  набавци без  спровођења 
поступка  јавне  набавке  повећати обим предмета набавке,  с  тим да  вредност 
уговора  може  повећати  максимално  до  5%   од  укупне  вредности  првобитно 
закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде  већа  од  вредности  из  члана  39.  став  1.  Закона  о  јавним  набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/14, 14/15 и 68/15).

Члан  6.

Извођач се обавезује  да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
Наручиоцу  средство  финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  - 
бланко  потписану  и  оверену  соло  меницу,  евидентирану  у  регистру  меница 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног  лица  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет 
јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења,  за  исти број  дана за  који  ће  бити продужен  рок  за  извођење.Уз 
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меницу  се  доставља  картон  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 

Извођач  се  обавезује  да  у  тренутку  примопредаје  радова преда  Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року - 
бланко  потписану  и  оверену  соло  меницу,  евидентирану  у  регистру  меница 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног  лица  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока који је одређен 
за исправан рад. Уз меницу се доставља картон депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да Извођач не извршава обавезу отклањања недостатка или квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року. 

Члан  7.

Извођач  је  у  обавези  да  пре  почетка  извођења  радова  достави  Наручиоцу 
детаљан план динамике извођења радова на проширењу вреловодне мреже и у 
њему ће бити дефинисан рок за извођење сваке фазе појединачно.

Под роком завршетка радова  сматра се  дан њихове  спремности  за  технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 Члан  8.     

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

Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова
-  да  испуни  све  уговорне  обавезе  стручно,  квалитетно,  према  важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року
-  да  обезбеди довољну радну снагу на  градилишту и  благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику
-  да  обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту,  као  и  одговарајуће 
обезбеђење  складишта  својих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац 
ослобађа  свих  одговорности  према  државним  органима,  што  се  тиче 
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безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу
- да се строго придржава мере заштите на раду
- да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулушу ову област
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о  свом трошку,  изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала и опреме или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и ореме, с 
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора  да  приступи  у  року  од  5  дана  по  пријему  писаног  позива  од  стране 
Наручиоца. 

Члан 9. 

Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова преко надзорних 
органа именованих решењем, који представљају Наручиоца по свим техничким и 
другим питањима у реализацији овог уговора.

Све писане инструкције или писани налози од стране  надзорних органа обавезни 
су за Извођача и Наручиоца као да их је дао сам Наручилац.

Извођач је дужан да по примедбама датим од стране надзорних органа поступи 
одмах.

Ако је Извођач незадовољан неком одлуком надзорних органа има право да о 
овоме обавести Наручиоца који ће потом одобрити, одбити или променити одлуку 
у року од 5 (пет) дана од дана добијања захтева.

Одлука Наручиоца је обавезна за Извођача.
     

 Члан  10.

Извођач ће се своје обавезе таксативно набројене у техничкој спецификацију уз 
усвојену Понуду,  у  целости извести у року од 30 календарских дана  од дана 
почетка извођења радова, у свему према плану динамике извођења радова  из 
члана 7. овог уговора.

 Члан  11.

Датум увођења Извођача у посао, датум отпочињања радова и датум завршетка 
радова евидентираће се у дневнику извођења радова.
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Уколико Извођач не поштује динамику извођења радова, нити налоге надзорних 
oргана, те је очигледно да не може у року завршити радове, Наручилац може 
једнострано раскинути овај уговор, активирати меницу за добро извршење посла 
из члана 6. и тражити накнаду стварне штете.

Члан 12.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, а до примопредаје, о свом 
трошку осигура до њихове пуне вредности материјал и опрему од уобичајених 
ризика. 

Трошкови осигурања укалкулисани су у уговорену цену.

Извођач је дужан да за време извођења радова, о свом трошку, на градилишту 
предузме  све  уобичајене  мере  обезбеђења,  као  и  чувања  свих  материјалних 
добара од оштећења, или отуђења.

Члан 13.

Од почетка извођења радова до њихове примопредаје ризик случајне пропасти и 
оштећења  материјала  и  опреме  сноси  Извођач,  а  после  примопредаје 
Наручилац. 
    

 Члан  14.

Рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим радова 
по  измењеној  пројектно-техничкој  документацији  знатно  (преко  10%)  прелази 
обим радова који су предмет овог уговора, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран 
Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који  су предмет овог  уговора,  у 
писаној форми, уз сагласност надзорног органа, Извођач подноси Наручиоцу у 
року  од  два  дана  од  сазнања  за  околност,  а  најкасније  10  дана  пре  истека 
коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о 
томе постигну писани споразум.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 
рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 
накнаде. 

 Члан 15 .

Уколико Извођач радова касни и не изведе радове у уговореном року обавезан је 
да  за  сваки  дан  закашњења  плати  Наручиоцу  износ  од  0,2  %  укупне  цене 
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уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
цене уговорених радова.

 
Уколико  Извођач  радова не  изведе  радове  у  целости  или  радове  изведе 
делимично обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне 
цене уговорених радова. 

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

Ако  је  Наручилац  због  кашњења  у  извођењу  или  предаји  изведених  радова 
претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно  поред  уговорне  казне  и  разлику  до  пуног  износа  претрпљене  штете. 
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете и активирање менице за добро извршење посла из члана 
6. овог Уговора.

Члан 16.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у 
складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 
и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.   У случају 
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред  тога,  он  је  одговоран  уколико  употреби  материјал  који  не  одговара 
квалитету и који није у складу са клаузулом 1. овог члана.

У случају  да је  због  употребе неквалитетног  материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да 
их  о  свом  трошку  поново  изведе  у  складу  са  техничком  документацијом  и 
уговорним одредбама. 

Члан 17.

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

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Изођач ће извести вишак радова 
на основу допунске понуде и анекса уговора, а у складу са чланом 22. став 3. 
Посебних узанси о грађењу („Службени ист СФРЈ“ бр. 18/77).

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде Ивођача бр. _______________ 
од  __________  за  које  се  утврди  постојање  вишка  радова  остају  фиксне  и 
непроменљиве,  а  извођење вишка радова до 10% количине неће утицати  на 
продужетак рока завршетка радова.
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Члан 18.

Извођач  може  уз  сагласност  Наручиоца  и  стручног  надзора  извести  хитне 
непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим 
ванредним и неочекиваним догађајима,  који се нису могли предвидети у току 
израде пројектне документације.

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

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

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

Фактички обављени радови, без писано закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 20.

Минимални гарантни рок за изведене грађевинске радове износи 2 (две) године 
рачунајући  од  дана  примопредаје  радова.  За  уграђену  опрему  и  материјал 
укључујући и машинске и електро радове на уградњи гарантни рок не може бити 
краћи од 30 (тридесет)  година,  а   који  тече од дана извршене примопредаје 
радова Наручиоцу.   

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 
овог уговора, записнички преда Наручиоцу атесте о квалитету и гарантне листове 
за уграђен материјал, као и упутства за руковање. 

Члан 21.

Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писмени позив Наручиоца   о 
свом  трошку  отклони  све  утврђене  недостатке  који  се  односе  на  уговорени 
квалитет   изведених  радова  и  уграђеног  материјала,  а  који  нису  настали 
неправилном употребом као и сва оштећења проузрокована овим недостацима, у 
року од 5 дана од пријема рекламације.

У случају да Извођач не отклони недостатке у наведеном року Наручилац има 
право да једнострано раскине уговор и активира меницу за отклањање грешака у 
гарантном року из члана 6. овог уговора. 

Конкурсна документација за ЈН бр. 07/2017 - радови на проширењу вреловодне мреже
страна 57 од 68

      

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs

Члан 22. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор.

Завршетак радова уговорне стране утврђују уписом у грађевински дневник.

Примопредаја радова извршиће се најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 
дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача.

Комисија  сачињава  записник  о  примопредаји  радова.  који  садржи  све  битне 
податке о изведеним радовима и датуме почетка и завршeтка примопредаје.   

Ако Наручилац констатује да радови нису завршени може одбити да учествује у 
примопредаји, у ком случају трошкови свих претходних поступака до одбијања 
даљег учешћа падају на терет Извођача.

Извођач је дужан да приликом примопредаје изведених радове преда Наручиоцу 
атесте  уграђеног  материјала,  записнике  о  испитивању,  (хидро, 
пнеумо,радиографија,  збијености  песка  и  завршног  каменог  агрегата)  дневник 
заварених спојева, дневник спојница, атесте за завариваче, атесте за монтажере 
спојница,  грађевински  дневник,  грађевинску  књигу,  извештај  о  извршеним 
мерењима отпора изолације и отпора жице за сваки део посебно и за комплетну 
трасу вреловода,  нулти снимак за детекцију цурења, геодетске снимке, као и 
пројекте изведених објеката 

Грешке,  односно  недостатке  које  утврди  Наручилац  у  току  извођења  или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана по пријему 
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача. Евентуално 
уступање  отклањања недостатака  другом  извођачу  Наручилац  ће  учинити  по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
 

Члан  23.

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

Коначни  обрачун  се  испоставља истовремено  са  записником  о  примопредаји 
радова.

Члан 24.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, 

као  и  ако  Извођач  не  изводи  радове  у  складу  са  пројектно-техничком 
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документацијом  или  из  неоправданих  разлога  прекине  са  извођењем 
радова

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није 
поступио по примедбама стручног надзора

- у случају недостатка средстава за његову реализацију

Члан 25.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који 
су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира  меницу за добро 
извршење  посла.  Извођач  је  у  наведеном  случају  обавезан  да  надокнади 
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 
уговору и цене радова новог извођача за те радове.

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

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

Члан  26.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Члан  27.

За  све  што  није  регулисано  овим  уговором  примениће  се  одредбе  Закона  о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 

Члан 28.

Уговорне стране су сагласне да све настале разлике у мишљењу и евентуалне 
спорове који могу настати решавају споразумно, а у случају да то није могуће, 
надлежан је Привредни суд у Ваљеву.

Члан 29.
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка.
  

НАРУЧИЛАЦ: ИЗВОЂАЧ:
 

.......................................................... ........................................................
Напомена:   Модел  уговора  Понуђач  попуњава,  потписује  и  оверава   печатом,  
чиме  потврђује  да  прихвата  елементе  модела  уговора,  који  представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем
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VII    УПУТСТВО   ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуда  мора  бити  припремљена  у  складу  са  конкурсном  документацијом  и 
сачињена према упутству наручиоца. 
Понуда се подноси на обрасцима датим у  конкурсној документацији, мора бити 
јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим 
мастилом, оверена печатом и потисана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Свако бељење или подебљавање података мора се парафирати и оверити од 
стране понуђача. 
Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  и 
запечаћеној  коверти  или  кутији (овера  печатом  на  месту  где  је  затворена), 
затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са  сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих  учесника  у 
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 
Ваљево,  са  назнаком:  ,,Понуда  за   јавну  набавку  радова  -  радови  на 
проширењу вреловодне мреже, ЈН бр. 07/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра  благовременом  уколико  је  примљена  од  стране  наручиоца  до 
23.06.2017. године до 12 часова. 
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.  
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.
По  окончању  поступка  отварања  понуда,  неблаговремене  понуде   ће  бити 
враћене понуђачима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
  
Понуда мора да садржи: 
1. Оверен  и  потписан  одељак  Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга... (Поглавље II)
2. Попуњен, оверен и потписан Образац понуде (Образац 1)  
3. Попуњен,  оверен  и  потписан  Образац  структуре  понуђене  цене  са 

упутством како да се попуни (Образац 2)
4. Попуњен,  оверен  и  потписан  Образац  трошкова  припреме  понуде 

(Образац 3)
5. Попуњен,  оверен  и  потписан  Образац  изјаве  о  независној  понуди 

(Образац 4)

Конкурсна документација за ЈН бр. 07/2017 - радови на проширењу вреловодне мреже
страна 60 од 68

      

mailto:vagrejanje@ptt.rs


ЈКП “Топлана-Ваљево“ Обилазни пут бб, 14000 Ваљево
Тел: 014/35-11-916 (до 918), е-mail: vagrejanje@ptt.rs

6. Попуњен,  оверен  и  потписан  Образац  изјаве  понуђача  о  испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.75 и 76.  ЗЈН (Образац 5)

7. Попуњен, оверен и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености 
услова  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке  -  чл.75  ЗЈН  (Образац  6), 
уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем 

8. Попуњен, оверен и потписан Модел уговора (Поглавље VI)
9. Доказе о испуњености додатних услова наведених у табеларном приказу 

додатних услова (начин доказивања) у поглављу III:
- Попуњен, оверен и потписан  Образац референц листе (образац 7) са 

потврдама наручилаца или копијама уговора
- Спецификација тражене опреме на меморандуму потписана и оверена 

од стране овлашћеног лица понуђача или подизвођача   (уколико су 
ангажовани) и копије уговора

- Изјава на  свом  меморандуму,  потписана и  оверена од  стране 
овлашћеног лица у којој наводи квалификациону структуру по врсти и 
степену  стручне  спреме; фотокопије  тражених  лиценци  и  атеста  и 
потврда о  важности  истих, фотокопија образаца  М/М-А  за  тражени 
кадровски капацитет.

Неиспуњавањем  било  које  тачке  из  обавезне  садржине  понуде,  наручилац 
задржава право да такву понуду одбије као неприхватљиву. 

3.  ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач  може да измени,  допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца ЈКП 
„Топлана-Ваљево“, Обилазни пут бб,  са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 07/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже , ЈН бр. 07/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу вреловодне 
мреже, ЈН бр. 07/2017, НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - радови на проширењу 
вреловодне мреже, ЈН бр. 07/2017, НЕ ОТВАРАТИ“.
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача,  на коверти је  потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој  понуди  или као подизвођач,  нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда.
У  Обрасцу  понуде  (образац  1.  у  поглављу  V  ове  конкурсне  документације), 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде (образац  1.  у  поглављу  V  ове  конкурсне  документације) наведе  да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који  подноси  понуду  са  подизвођачем,  тај  подизвођач  ће  бити  наведен  и  у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у  поглављу III   конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова  (образац  6. у поглављу  V  ове конкурсне 
документације).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне  набавке,  односно  извршење  уговорних  обавеза,  без  обзира  на  број 
подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити  споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) 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, 

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у  поглављу  III ове  конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у  поглављу V ове конкурсне 
документације).
Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.

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

1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање  ће  се  вршити  на  основу  пријема  привремених  ситуација,  односно 
окончане ситуације, односно фактуре, у року од 45 дана од дана пријема истих.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

2. Захтеви у погледу рока извршења  
Рок  за  извршење радова  је  30 календарских дана од дана почетка извођења 
радова.

3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  не  може 
мењати понуду.   

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност.   
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
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11.   ПОДАЦИ О ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Извођач се обавезује  да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
Наручиоцу  средство  финансијског  обезбеђења  за  добро  извршење  посла  - 
бланко  потписану  и  оверену  соло  меницу,  евидентирану  у  регистру  меница 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног  лица  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од крајњег рока за извршење 
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет 
јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 
овлашћења,  за  исти број  дана за  који  ће  бити продужен  рок  за  извођење.Уз 
меницу  се  доставља  картон  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају 
да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 

Извођач  се  обавезује  да  у  тренутку  примопредаје  радова преда  Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року - 
бланко  потписану  и  оверену  соло  меницу,  евидентирану  у  регистру  меница 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
овлашћеног  лица  за  заступање,  а  уз  исту  мора  бити  достављено  менично 
овлашћење - писмо са назначеним износом од 10% вредности уговора  без ПДВ-а 
и роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока који је одређен 
за исправан рад. Уз меницу се доставља картон депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да Извођач не извршава обавезу отклањања недостатка или квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 
року. 
 
12.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

13.  НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА  ТЕХНИЧКЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И  ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

За ову јавну набавку није потребна техничка документација.
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14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику,  путем  поште  на  адресу 
наручиоца  –  ЈКП  „Топлана-Ваљево“  Ваљево,  Обилазни  пут  бб,  на  е-mail: 
vagrejanje@ptt.rs или  факсом  на  број  014/35-11-130   тражити  од  наручиоца 
додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем понуде,  при 
чему  може  да  укаже  наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и 
неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5  (пет)  дана пре истека 
рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити 
на Порталу јавних набавки. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
07/2017”.
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. ЗЈН,  и то: 

   -  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
       -  ако  је  документ  из  поступка  јавне  набавке  достављен  од  стране 
наручиоца  или  понуђача  путем електронске  поште,  страна  која  је  извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем  тог  документа,  што  је  друга  страна  дужна  да  то  и  учини  када  је  то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 

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. 
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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. 

16.  КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНАТА  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.

17.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  СА  ДЕТАЉНИМ  УПУТСТВОМ  О  САДРЖИНИ  ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА 

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако 
заинтересовано  лице  које  има  интерес  за  доделу  уговора  у  конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија). 
Захтев  за  заштиту права се  доставља наручиоцу непосредно,  електронском 
поштом  на  e-mail:  vagrejanje@ptt.rs,   факсом  на  број  014/3511-130  или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против  сваке  радње  наручиоца,  осим  ако  ЗЈН  није  другачије  одређено.  О 
поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева. 
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 најкасније  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 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  претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. 
После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.108.  ЗЈН  или  одлуке  о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је  пет дана од дана објављивања одлуке  на  Порталу јавних 
набавки.
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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. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;      
3)податке  о  јавној  набавци  која  је  предмет  захтева,  односно  о  одлуци 
наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1.  Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП “Топлана-Ваљево“ Ваљево јавна набавка ЈН 05/2017. 
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9)  назив  уплатиоца,  односно  назив  подносиоца  захтева  за  заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
  
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, или 

3.  Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
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елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4.  Потврда издата од стране Народне банке Србије,  која садржи све 
елементе  из  потврде  о  извршеној  уплати  таксе  из  тачке  1,  за  подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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