Број: 404-89-6/2019
Датум: 23.09.2019. године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ЈАВНА НАБАВКА
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ У ОПШТИНИ
БАЈИНА БАШТА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. Р ОП 15/19
Сагласна комисија за јавну набавку:
Урош Нешковић, службеник за јавне набавке ______________________
Бојан Нешковић, службеник за јавне набавке

______________________

Иван Марковић, дипл. економиста

______________________

Јован Милић, дипл. пољопривред
ни инжењер
Александра Ковачки, дипл. правник

______________________

Милош Јелисавчић, дипл. архитекта

______________________
______________________

Рок за достављање понуда:

24.10.2019. до 12:00 часова

Јавно отварање понуда:

24.10.2019. у 12:30 часова
У Бајиној Башти,
Септембар 2019. године
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1.1

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Општинска управа општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр.
28, ПИБ 101960656, матични број 07355866, рачун број 840-42640-54 (у даљем тексту:
Наручилац).
Интернет адреса Наручиоца: www.bajinabasta.rs
1.2

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка број Р ОП 15/19 спроводи се у отвореном поступку, у складу са
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у даљем тексту: ЗJН).
1.3

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број Р ОП 15/19 су радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта.
Шифра ОРН: 45233260 - Радови на изградњи пешачких стаза.
1.4

ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке број Р ОП 15/19 спроводи се ради закључења уговора о
јавној набавци.
1.5

КОНТАКТ
Лице за контакт: Урош Нешковић, службеник за јавне набавке
Имејл: javnenabavkebb@gmail.com.
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2
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку јавне набавке број Р ОП 15/19 понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова
за учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и
то:
Р.бр
1.
Доказ

2.

Доказ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (члан 75. став 1 тачка 1) ЗЈН)
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда
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 (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН)
Правна лица достављају:
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 законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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Предузетници и физичка лица достављају:
1) 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).

3.

Доказ

Напомена: Овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
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 (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН
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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације.
Напомена 1: Уколико понуђач има регистроване огранке
или издвојена места чија се седишта разликују од седишта друштва,
потребно је доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода за
огранак или издвојено место
Напомена 2: Овај доказ не може 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. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН. Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити
Решење о упису у регистар понуђача АПР.

4.

Доказ

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о поштовању важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да нема забрану обављања делатности. Изјава мора да
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно
потписати и печатом оверити наведену Изјаву
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
У поступку јавне набавке број Р ОП 15/19 понуђач мора да докаже да испуњава
додатне услове за учешће, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели и то:
Р.бр.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у
претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни
приход у минималном износу од 120.000.000,00 динара.
Да понуђач у последњих шест месеци од дана објаве Позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција
за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године
(2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за
2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 2016. и 2017. години
не задовољава износ захтеван у конкурнсој документацији, понуђач је у
обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2018. годину.

1.

Доказ

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних
набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави
Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за
подношење понуда, није био неликвидан.
Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у периоду
од 2014. године до дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки извео радове на постављању вибропресованих
бетонских елемената, на изради или реконструкцији тротоара или пешачких
стаза, платоа, паркинга, саобраћајница, партерном уређењу производних,
стамбених и продајних објеката у износу од минимум 120.000.000,00 динара
без ПДВ-a.
Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане
ситуације са рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у укупном
износу од минимум 120.000.000,00 динара без ПДВ-a.
Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора
уколико се њима мења првобитно уговорена цена.

2.

Потврде наручиоца не морају бити на Обрасцу из конкурсне документације.
Доказ

-

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже:
- назив и адреса наручиоца
- назив и адреса понуђача
- предмет уговора
- вредност изведених радова
- број и датум уговора
- контакт особа наручиоца и телефон
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца
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Посебна напомена:
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача,
као носилац посла или члан групе, биће му призната само вредност
радова коју је самостално извео. Уколико се на Потврди наручиоца не
налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или
друге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ и врста
изведених радова од стране понуђача.
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама
извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то:

3.

1) најмање 40 извршилаца
2) да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време
или ангажованог по основу уговора ван радног односа одговорног
извођача радова са личном лиценцом 410 – најмање 1 извршилац
1) Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује
да располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да
достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по
одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда,
оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Доказ

2) Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о
важењу лиценце и доказ о радном статусу (за носиоца лиценце који је
запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег обрасца,
односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија
уговора ван радног односа).
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити
ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно
је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.

4.

Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности
послодавца);
3. Уговор о допунском раду.
Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже
следећом техничком опремом:
шлепер до 25 тона
комада 2
камион кипер
комада 3
аутодизалица
комада 1
багер до 5 тона са гуменим гусеницама
комада 1
боб кет
комада 1
ваљак до 5 тона
комада 1
вибро плоча
комада 2
вибро жаба
комада 2
виљушкар до 3,5 тоне
комада 2
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Доказ

5.
Доказ
6.

1) пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача или
аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране
овлашћеног лица понуђача и оверенa печатом понуђача;
2) рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године;
3) уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу
закуподавца или аналитичку картицу или рачун и отпремницу
уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019.
године;
4) уговор о лизингу
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку
опрему.
Да достави средства обезбеђења и то:
Банкарска гаранција за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2%
од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
Да, у случају заједничке понуде достави:

Доказ

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке

7.

Да понуђач има систем менаџмента квалитета услуга усаглашен са
стандардом SRPS ISO 9001:2015 производња и уградња елемената од бетона.

Доказ

Фотокопија сертификата

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.
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 случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно члану 78. ЗЈН.
Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
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.
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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.
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Изабрани
понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца,
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова
из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача.
Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности
оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и
попуњене, потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да
потпише, овери и достави.
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац
овери печатом и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или
овлашћеног лица члана групе понуђача.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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3

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор
најповољније понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача
који је понудио краћи рок извођења радова.
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 и исти рок
извођења радова. 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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4
4.1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском
језику. Поступак се води на српском језику.
4.2

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на
Порталу јавних набавки, интернет сајту Наручиоца, Порталу службених гласила
Републике Србије и база прописа и у складу са Конкурсном документацијом. Конкурсна
документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта Наручиоца
www.bajinabasta.rs.
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ
НАБАВКУ БРОЈ: Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“
у општини Бајина Башта (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или кутије наведе назив и адресу
понуђача, телефон и контакт особу.
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.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07.00-15.00
часова, на адресу Наручиоца – Општинска управа општине Бајина Башта, на адресу
Душана Вишића бр. 28.
Крајњи рок за достављање понуда је 24.10.2019. године до 12.00 часова.
Понуда која стигне после рока наведеног у претходном ставу сматраће се
неблаговременом. Неблаговремена понуда неће се отварати и по окончању поступка
отварања ће бити враћена понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда ће се обавити 24.10.2019. године у 12.30 часова у
просторијама Наручиоца - Општинска управа општине Бајина Башта, на адреси Душана
Вишића број 28, у сали Скупштине општине Бајина Башта, уз присуство овлашћених
представника понуђача.
Представник понуђача је дужан да, пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку достави пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
4.3

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине докази тражени Конкурсном документацијом као
и попуњени, потписани и оверени обрасци из Конкурсне документације.
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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4.4

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

4.5

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 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 –
Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића број 28, са назнаком:
Измена понуде за јавну набавку Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта - НЕ ОТВАРАТИ или
Допуна понуде за јавну набавку Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта - НЕ ОТВАРАТИ или
Опозив понуде за јавну набавку Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта - НЕ ОТВАРАТИ или
Измена и допуна понуде за јавну набавку Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга
„Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта - НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Промена првобитно понуђене цене није дозвољена у форми одобравања попуста
на понуђену цену већ искључиво у форми измене понуде за јавну набавку.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима. Измењену цену доставити на обрасцу понуде уз
приложени предмер и предрачун радова који је усклађен са изменом понуде.
4.6

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач је дужан да испуни обавезне и додатне услове, у свему на начин
дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова.
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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.
4.7

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Подизвођач не може допунити доказе о испуњености додатних услова за понуђача.
Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у
тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како
се доказује испуњеност тих услова.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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.
4.8

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на
начин дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају
и доказују заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно
и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
4.9

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема оверене привремене односно окончане
ситуације, уз важеће банкарске гаранције и полису осигурања.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова максимално 180 календарских дана.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац ће у писаном облику тражити
од понуђача продужење важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење
рока важења понуде не може мењати понуду.
4.10 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 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. ЗЈН.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално
изражена цена има предност у случају несагласности.
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4.11 ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА
Понуђач је у обавези да уз понуду достави
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 2 % од
укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења 90 дана од дана јавног
отварања понуда, која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и
платива на први позив – оригинал - у корист Општинске управе општине Бајина
Башта, Душана Вишића број 28, ПИБ 101960656, матични број 07355866, број
рачуна: 840-42640-54.
Наручилац има право да банкарску гаранцију за озбиљност понуде активира у
следећим случејевима:
а) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци
б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора,
Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора,
Наручиоцу не достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица.
4.12 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
4.13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА,

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу Наручиоца,
електронске поште на имејл javnenabavkebb@gmail.com тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за
контакт је Урош Нешковић, сваког радног дана 07.00 – 15.00 часова.
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Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број Р ОП
15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, објавити одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
4.14 ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и
да стекне комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на
локацији на којој ће се радови и изводити.
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом
задуженом за обилазак локације, а то је Милош Јелисавчић дипл. инж. арх., телефон
064/82-59-229, у периоду од 10 до 14 часова.
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде доставља
потписан и оверен Образац из конкурсне документације – Изјава о посети локације, који
не мора бити оверен од стране лица задуженог за обилазак локације.
4.15 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни Конкурсну
документацију, Наручилац ће измене и допуне Конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и интернет адреси Наручиоца www.bajinabasta.rs.
Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам 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.
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и
допунама Конкурсне документације.
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у
писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране
Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.
4.16 КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација у поступку јавне набавке одвија се писаним путем, односно путем
поште, електронске поште као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних
набавки и интернет адреси Наручиоца www.bajinabasta.rs.
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
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
4.17 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда,
узимајући као релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће
исправљати на следећи начин:
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном.
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој
позицији укључена у вредност других радова.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
4.18 НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним,
а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних
техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или
радова које понуђач нуди.
4.19 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
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4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно Наручиоца, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку
или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
4.20 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
4.21 КОРИШЋЕЊЕ
ПАТЕНТА
И
ОДГОВОРНОСТ
ЗА
ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
4.22 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице,
које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском
поштом на имејл javnenabavkebb@gmail.com или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу Наручиоца.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње Наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или Конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније седам 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 и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, 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. ЗЈН.
Наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од
дана пријема захтева за заштиту права.
4.23 САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе,
Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Наручилац закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у
року од три дана од дана доношења.
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља Наручиоцу.
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 :
Потврда о извршеној уплати таксе која мора да 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;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши- 120.000,00 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; Општинска управа општине Бајина Башта, број или ознака јавне
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(8)Корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
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
Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава) или
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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 НБС.
Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може
се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних
нававки
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html
4.24 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
4.25 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) ЗЈН.
4.26 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора из члана 107. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно
у наредних шест месеци.
4.27 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем електронске поште и поште.
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15.
ЗЈН.
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4.28 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
оба наручиоца су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди.

4.29 УПУТСТВО О ИЗГЛЕДУ ТАБЛЕ СА ПОДАЦИМА О ПРОЈЕКТУ
Упутство о изгледу табле са подацима о пројекту представља смернице
извођачима за израду табли у складу са дефинисаном уговорном обавезом и за правилну
употребу лога Општине Бајина Башта, на основу члана 201. тачка 16. Закона о
планирању и изградњи и Правилника о изгледу, саджини и месту постављања
градилишне табле.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
1. Градилишна табла је правоугаоног облика димензија 200 x 300 x 20cm, израђена
од челичних кутијастих профила и поцинкованог лима, а поставља се на
челичним носачима одговарајуће носивости фундираним у бетон.
2. Позадина табле мора бити светлонаранџасте боје отпорна на атмосферске
утицаје.
ПРИКАЗ ОБАВЕЗНОГ САДРЖАЈА:
1. Лого Општине Бајина Башта позициониран је у горњем десном углу. Минималне
димензије лога су 40 х 40cm.
2. На делу испод лога Општине Бајина Башта „болдовано“ су истакнути следећи
подаци:
а) Назив, намена и величина објекта и
б) Број катастарске парцеле
3. Модел објекта је позициониран у горњем левом углу
4. На доњем делу табле наведено је следеће:
а) Назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника који је
израдио пројектну документацију (адреса, телефон и сајт)
б) Име одговорног пројектанта
в) Назив извођача радова, име одговорног извођача радова и име лица које врши
надзор
г) Број и датум решења којим се одобрава извођење радова
д) Датум почетка грађења
ђ) Рок завршетка изградње објекта
е) Назив Наручиоца
ж) Назив Корисника
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4.30 СПИСАК ОБРАЗАЦА КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ПОНУДЕ)
Ред.
бр.

НАЗИВ ОБРАСЦА

БРОЈ ОБРАСЦА

1.

Образац понуде

ОБРАЗАЦ БР. 1

2.

Општи подаци о понуђачу

ОБРАЗАЦ БР. 2

3.

Општи подаци о члану групе понуђача

ОБРАЗАЦ БР. 3

4.

Изјава о посети локације

ОБРАЗАЦ БР. 4

5.

Изјава о одговорном извођачу

ОБРАЗАЦ БР. 5

6.

Списак изведених радова

ОБРАЗАЦ БР. 6

7.

Потврдa о реализацији уговора

ОБРАЗАЦ БР. 7

8.

Изјава о расположивости техничке опреме

ОБРАЗАЦ БР. 8

9.

Модел уговора

ОБРАЗАЦ БР. 9

10.

Трошкови припреме понуде

ОБРАЗАЦ БР. 10

11.

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ БР. 11

12.

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности

ОБРАЗАЦ БР. 12

13.

Предмер и предрачун

ОБРАЗАЦ БР. 13
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Образац 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ____________ од ___.___. 2019. године
за јавну набавку Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта

1) Општи подаци о понуђачу:
Скраћени назив:_________________________________________________________
Седиште и адреса: _______________________________________________________
Матични број:_________________ПИБ: ______________________
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач
(заокружити)
Скраћени назив:_________________________________________________________
Седиште и адреса: _______________________________________________________
Матични број:_________________ПИБ: ______________________
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач
(заокружити)
Скраћени назив:_________________________________________________________
Седиште и адреса: _______________________________________________________
Матични број:_________________ПИБ: ______________________
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носилац посла в) понуђач из групе
понуђача г) понуђач/члан групе, који наступа са подизвођачем д) подизвођач
(заокружити)
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег
броја понуђача из групе понуђача или подизвођача
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2) Понуду број ______________ од ___.___.2019. године подносимо
а) самостално б) заједничку понуду ц) са подизвођачем д) заједнички са подизвођачем
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок завршетка радова износи _____ календарских дана од дана увођења у посао
(максимално 180 календарских дана)
Гарантни рок за све радове је ___ године, од дана примопредаје радова
(не краћи од 2 године)
Важење понуде износи 90 дана од дана отварања понуда

3) Подаци о подизвођачу:

Назив подизвођача

Позиција радова које
изводи

Датум __________________

Вредност радова
без ПДВ-а

Проценат
укупне
вредности
набавке који ће
извршити
подизвођач:

Потпис овлашћеног лица
_________________________
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.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице – директор
Особа за контакт
Телефон
Имејл
Рачун и банка
Матични број
ПИБ
Врста правног лица (микро,
мало, средње, велико, ЈП или
физичко лице)
Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац попуњава понуђач који наступа самостално или понуђач-носилац посла.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
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Образац 3.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно лице члана групе директор
Особа за контакт
Телефон
Имејл
Рачун и банка
Матични број
ПИБ

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе

Страна 26 од 86

Образац 4.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број Р ОП 15/19 и
стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за
припрему понуде. Такође изјављујем да смо упознати са свим условима градње и да они,
сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Образац не мора бити потписан од стране локалне самоуправе односно лица
задуженог за обилазак локације.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
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Образац 5.
ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
Изјављујем да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду
извршења уговора за радове на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини
Бајина Башта:

Бр.

Име и презиме

Број
лиценце

Основ
ангажовања:
Назив понуђача (члана групе
1. Запослен код
понуђача) који ангажује
понуђача
одговорног извођача:
2. Ангажован
уговором

1.
2.

3.

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено
лице носиоца посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
Напомена: Последњу колону: Основ ангажовања попунити тако, што се за запослене
уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
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Образац 6.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Наручилац

Период
извођења
радова

Вредност изведених
радова
(без ПДВ)

Врста радова

УКУПНО изведених радова без ПДВ-а:

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
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Образац 7.
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је понуђач
__________________________________________________________________________ ,
из
______________________ул._________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца
____________________________________________________________ ,
а) самостално;

б) као носилац посла;

в) као члан групе;

г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

квалитетно и у уговореном року извео радове
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести предмет уговора односно врсту радова)
у вредности од укупно _______________________________ динара без ПДВ-а, односно
у вредности од укупно ____________________________ динара са ПДВ-ом, а на основу
уговора број ____________________________ од _________________.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________,
Телефон: _________________

Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________

__________________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 8.
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ
Изјављујемо да имамо у власништву, односно закупу или лизингу и у исправном стању
захтевани технички капацитет за јавну набавку број Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији
трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта и да ће наведена опрема бити на
располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке
Ред.
Техничко средство
бр.

Ком.

1.

шлепер до 25 тона

2

2.

камион кипер

3

3.

аутодизалица

1

4.

1

5.

багер до 5 тона са гуменим
гусеницама
боб кет

6.

ваљак до 5 тона

1

7.

вибро плоча

2

8.
9.

вибро жаба
виљушкар до 3,5 тоне

Редни број
и бр. стране
са пописне
листе

Број уговора
о лизингу
или закупу

Уписати у чијем
је власништву
техничко
средство

1

2
2

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено
лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
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Образац 9.
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Уговорне стране :
1. Општинска управа општине Бајина Башта, Ул. Душана Вишића бр. 28, ПИБ
101960656, матични број 07355866, жиро рачун 840-42640-54 (у даљем тексту:
Наручилац), коју заступа начелник Општинске управе општине Бајина Башта,
Јелена Филиповић
2. Привредно друштво/носилац посла ____________________________________,
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ
_______________________, матични број __________________, рачун број
_______________________ код банке ______________________;
члан групе/подизвођач ______________________________________________,
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ
_______________________, матични број __________________;
члан групе/подизвођач ______________________________________________,
_______________________, Ул. ____________________________ бр. ____, ПИБ
_______________________, матични број __________________;
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________
УВОДНИ ДЕО
Наручилац је у отвореном поступку јавне набавке број Р ОП 15/19, Извођачу
доделио уговор за радове на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина
Башта.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора су радови на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини
Бајина Башта, у свему према Понуди број ______ од __.__.2019. године, која је саставни
део овог уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи _________________ динара
без ПДВ-a, односно _________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених
околности.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена
обухвата и све зависне трошкове Извођача до примопредаје радова а посебно трошкове
извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења
градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и
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несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова. Обезбеђење градилишта
саобраћајном сигнализацијом у току извођења радова је у обавези Наручиоца и не
урачунава се у цену.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање Извођачу врши на следећи начин:
По испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
уз важеће банкарске гаранције и полисе осигурања, у року до 45 дана од дана пријема
оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90%
вредности уговорених радова без ПДВ-а.
Привремена и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака
и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског
дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и
набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање
евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Извођач доставља стручном
надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач
признаје без права на приговор.
Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става
овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена
комплетна документација.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
____ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и
стручног надзора, након испуњења следећих услова:
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и Решење
о одобрењу извођења радова;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица.
Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.
Члан 5.
Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које
онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о
настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.
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Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног
органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су
радови обустављени.
Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају
не утиче на уговорени рок извођења радова.
На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински
дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у
уговореном року.
Члан 6.
Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и
пратећом документацијом, Извођач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања
за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет
дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може
продужити без сагласности Наручиоца.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о
томе постигну писани споразум.
Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.
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.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у
окончаној ситуацији.
Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ-а за сваки
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности
уговорених радова без ПДВ-а.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,
претрпео штету која је већа од износа 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.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 8.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има
обавезу:
- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из члана 1.
Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју,
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решењем о одобрењу извођења радова, инвестиционо-техничком документацијом и
овим уговором;
-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши
припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење
Уговора;
-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од
7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље
поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати
непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на
рок за извођење радова;
-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова;
-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са
свим прописаним подацима која табла мора да садржи;
-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком
плану, по свим временским условима;
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и
обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац
ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, 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 прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на
раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на
којима могу бити угрожена;
-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;
-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима,
који регулишу ову област;
-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на
основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, 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;
-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту –
локацији извођења радова и на суседним објектима;
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и
да је спреман за њихов пријем;
- да без одлагања писмено обавести Наручиоца о упису потраживања по основу
Уговора у Регистар заложног права, односно о било којој промени у вези са статусом
предузећа, адресом и променом других важних података.
Члан 9.
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави
детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и
формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два
за Наручиоца и стручни надзор.
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Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план
ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације
градилишта.
Извођач је у обавези 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.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има
обавезу:
-да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3.
овог уговора;
-да присуствује увођењу Извођача у посао;
-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са
стручним надзором и Извођачем;
-да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-техничку
документацију и Решење о одобрењу извођења радова;
-да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;
-да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;
-да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана
превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;
-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача;
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно
извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива
на први позив, а у корист Наручиоца.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију
из ст. 1 овог члана.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који
су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок
важења банкарске гаранције.
Страна 36 од 86

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи
њено важење.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу
преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења пет дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива
на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана
пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора осигура
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу оригинал или оверену копију
полисе осигурања са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од закључења овог уговора, достави
Наручиоцу оригинал или оверену копију полисе осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења
радова, у свему према важећим законским прописима.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако
Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави полисе осигурања из
ст. 1 и 2 овог члана.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду као и мере
противпожарне заштите.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст. 4. и 5. овог члана признаје
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све
настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну
исправу без права приговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале,
као и упутства за руковање.
Члан 14.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као
и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од
5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне
штете.
КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора имати сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте
у складу са пројектном документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
Уколико Наручилац на основу извештаја надзорног органа или на други начин,
утврде да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким
прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на
наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.
АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члан 16.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и
за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
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Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако
би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност Наручиоца.
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА
Члан 17.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни
надзор и Наручиоца.
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе
вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси
Наручилац.
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана
сагласност Наручиоца.
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора.
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 18.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност
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 је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о
томе обавести Наручиоца и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби
за извођењем хитних непредвиђених радова.
Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала
бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, на терет
Наручиоца.
У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду
уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио им писану
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сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у
складу са ставом 2. овог члана.
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 19.
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором
нису обухваћени, а који се морају извести.
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису
уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
додатних радова, Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни
надзор и Наручиоца.
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне
набавке.
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог
уговора о извођењу додатних радова.
Закључењем уговора о изођењу додатних радова из претходног става Извoђач
стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором.
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ
ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем,
обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у
грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана
пријема писаног обавештења о завршетку радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима,
као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Наручиоцу
предати радове који су предмет овог уговора.
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Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац, Извођач
мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања
одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац може извршити
наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји
радова.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора
и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном
финансијском обрачуну.
Технички преглед објекта обезбедиће Наручилац.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.
Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према
одредбама Закона о облигационим односима.
Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора
да садржи разлог за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су
све уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима
и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана
раскида Уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о
јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи,
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 24.
Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора.
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Члан 25.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.
Наручилац:
М.П.

________________________
Јелена Филиповић,
начелник Општинске
управе општине Бајина
Башта

Извођач радова:
М.П. ________________________

Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство
обезбеђења за озбиљност понуде.
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Образац 10.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, достављамо укупан износ и структуру трошкова
припремемања понуде за јавну набавку број Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга
„Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта како следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у
динарима

Укупан износ трошкова припремања понуде

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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Образац 11.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, понуђач _______________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке број Р ОП 15/19 – Радови на реконструкцији трга „Душан
Јерковић“ у општини Бајина Башта поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум __________________

Потпис овлашћеног лица
___________________________
М.П.

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 12.

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, понуђач ____________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ,
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА
НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Изјављујем да смо при састављању понуде у поступку јавне набавке Р ОП 15/19 – Радови
на реконструкцији трга „Душан Јерковић“ у општини Бајина Башта, поштовали обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда.
Такође изјављујем, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Датум________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
М.П.

Напомена:. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора
посебно потписати и печатом оверити наведену Изјаву
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Образац 13.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА
Ред.
број

Опис позиције

Јед.
мере

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена са
ПДВ-ом

Укупан износ
без ПДВ-а

Укупан износ
са ПДВ-ом

1.

2.

3.

4.

5.

6=3х4

7=3х5

I Припремни радови

1.

Демонтажа постојећих плоча са чишћењем,
слагањем на палете и одвозом на депонију
до 5км коју одреди инвеститор. Обрачун по
м²

m2

3200

2.

Скидање постојеће камене ризле д=2-3цм
испод бетонских плоча са утоваром и
одвозом на депонију до 5км коју одреди
инвеститор. Обрачун по м²

m2

2800

3.

Рушење постојећих бетонских ивичњака са
утоваром и одвозом шута на депонију до
5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м'

m'

200

4.

Рушење постојећих степеница од плоча са
утоваром шута и одвозом на депонију до
5км коју одреди инвеститор. Обрачун по м³

m3

50
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5.

Рушење постојеће бетонске плоче
д=20цм, са утоваром и одвозом шута на
депонију до 5км коју одреди инвеститор.
Обрачун по м³

m3

30

6.

Бетонирање бетонске подне плоче
д=20цм МБ 15 на местима оштећења

m3

25

7.

Демонтажа постојећих оштећених и
поломљених шахт поклопаца, димензија
70x70цм.

kom.

12

8.

Демонтажа постојећих бандера са
одвозом у радионицу, поправка
оштећења, пескарење и фарбање у тону
по избору инвестотора

kom.

24

9.

Обележавање трасе и одржавање осовине
и профила у току извођења радова.
Обрачун по ха.

ха.

1

10.

Широки ископ земље са одвозом исте на
депонију до 5км.

m3

1400

11.

Комбиновано машинско ручни ископ
земље у делу куда пролазе инсталацје, са
заштитом инсталација

m3

50
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12.

13.

14.

Насипање и набијање слоја дробљеног
камена крупноће до 63мм у дебљини од
д=30цм. Модул стишљивости је 50 Мпа.

Насипање и ваљање слоја д=20цм, од
дробљеног каменог агрегата крупноће
зрна 0-31.5 мм преко уваљане и од
надзорног органа примљене доње
подлоге. Ваљање се врши све док се не
постигне потребна збијеност. Захтевани
Мс=80 МПа.

Комбиновани машинско ручни ископ
канала за уградњу ивичњака са утоваром
и одвозом земље на депонију до 5км.

m3

1100

m3

150

m3

30

Страна 48 од 86

15.

16.

Набавка, транспорт и уградња
хидроизолације. Преко припремљене АБ
плоче нанети полимербитуменски
основни премаз Полyпример. На осушен
пример варењем отвореним пламеном
поставити полимербитуменску АПП
траку ојачану полипропиленским филцом
Полyбонд ХП 4 мм у два слоја. Захтева се
растезање до кидања од мин 40% и
затезна чврстоћа од мин 900 Н/50 мм.
Спојеве са ветикалном хидроизолацијом
извести варењем отвореним пламеном
преко осушене осмотске цементне масе
Планисеал 88. Све детаље извести у
скалду са пројектном документацијом и
упуствима произвођача

Набавка, транспорт и уградња
геотекстила од 300 гр/м2 као
филтрирајућег слоја и одговарајуће
постељице од песка

m2

250

m2

250

Укупно припремни радови:
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II Поплочавање

1.

2.

Набавка, транспорт и уградња каменог
материјала фракције 4-8мм д=3-5цм за
испод бетонских плоча. Обрачун по м²

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 16x16цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду
преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог
агрегата фракције 4-8мм, са потребним
усецањем, пеглањем и забрисавањем
површине кварцним песком. У свему
према техничким детаљима и упуствима
са пројекта.

m²

3120

m²

50
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3.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 16x24цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду
преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог
агрегата фракције 4-8мм, са потребним
усецањем, пеглањем и забрисавањем
површине кварцним песком. У свему
према техничким детаљима и упуствима
са пројекта.

m²

80

4.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 50x25цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од кварцног
песка са преливањем тонова по површини
елемента и квалитетом бетона МБ40 В6
М100. Плоче је потребно поставити у мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм,
са потребним усецањем, пеглањем и
забрисавањем површине кварцним песком. У
свему према техничким детаљима и
упуствима са пројекта.

m²

520
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5.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 50x50цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду
преко слоја 3-5цм од дробљеног каменог
агрегата фракције 4-8мм, са потребним
усецањем, пеглањем и забрисавањем
површине кварцним песком. У свему
према техничким детаљима и упуствима
са пројекта.

m²

850

6.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 50x75цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од кварцног
песка са преливањем тонова по површини
елемента и квалитетом бетона МБ40 В6
М100. Плоче је потребно поставити у мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм,
са потребним усецањем, пеглањем и
забрисавањем површине кварцним песком. У
свему према техничким детаљима и
упуствима са пројекта.

m²

1100
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7.

8.

Набака и уградња вибропресованих бетонских
елемената димензија 30x30цм д=8цм са
профилисаном горњом површином у виду
таклилних плоча "водиља". Плоче су двослојне
са завршним слојем минималне дебљине 8мм
од кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона МБ40
В6 М100. Плоче је потребно поставити у мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм, са
потребним усецањем, пеглањем и
забрисавањем површине кварцним песком. У
свему према техничким детаљима и упуствима
са пројекта.
Набака и уградња вибропресованих бетонских
елемената димензија 30x30цм д=8цм са
профилисаном горњом површином у виду
таклилних плоча "стоп". Плоче су двослојне са
завршним слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона МБ40
В6 М100. Плоче је потребно поставити у мозаичном- распореду преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм, са
потребним усецањем, пеглањем и
забрисавањем површине кварцним песком. У
свему према техничким детаљима и упуствима
са пројекта.

m²

70

m²

10
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9.

10.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 32x16,
24x16, 16x16цм д=8цм. Елементи су
квадратног облика различитих димензија
без вертикалних дистанцера. Завршна
обрада елемената је буњаста у црној боји.
Елементи се постављају преко слоја 35цм од дробљеног каменог агрегата
фракције 4-8мм, са потребним усецањем,
пеглањем. Размацињање елемената
потребно је урадити гуменим
дистанцерима 5мм. У свему према
техничким детаљима и упуствима са
пројекта.

Набака и уградња гранитних плоча
60x20цм д=8цм у светлој боји. Елементи
се постављају преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 48мм, са потребним усецањем.
Размацињање елемената потребно је
урадити гуменим дистанцерима 5мм. У
свему према техничким детаљима и
упуствима са пројекта.

m²

220

m²

220
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11.

Набавка и уградња вибропресованих
бетонских ивичњака димензија 8x20x100 са
обострано обореним фазама 1/1цм. Горња
површина је са завршним слојем од кварцног
песка, у белој боји и квалитетом бетона мин
МБ40, М100. Ивичњаци се постављају
заједно са бетонском подлогом МБ 20 у
свему према детаљима из пројекта.

m'

650

12.

Набавка, транспорт, насипање и планирање
земље поред ивичњака.

m3

120

13.

Набавка и уградња вибропресованих
бетонских ивичњака димензија 24x18x80 са
обореном страном 3/12цм. Горња површина
је са завршним слојем од кварцног песка у
сивој боји и квалитетом бетона мин МБ40,
М100. Ивичњаци се постављају заједно са
бетонском подлогом МБ 20 у свему према
детаљима из пројекта.

m'

110

14.

Набавка и уградња вибропресованих
бетонских закривљених ивичњака
р=1.25мдимензија 24x18 са обореном
страном 3/12цм. Горња површина је са
завршним слојем од кварцног песка у сивој
боји и квалитетом бетона мин МБ40, М100.
Ивичњаци се постављају заједно са
бетонском подлогом МБ 20 у свему према
детаљима из пројекта.

m'

35

Страна 55 од 86

15.

Набавка и уградња вибропресованих
бетонских ригола димензија 40x40x12/10.
Горња површина је са завршним слојем
од кварцног песка, са преливањем тонова
по површини елемента и квалитетом
бетона мин МБ40, В6, М100. Риголе се
постављају заједно са бетонском
подлогом МБ20 у свему према детаљима
из пројекта.

m'

38

16.

Набавка и уградња вибропресованих
бетонских закривљених ивичњака према
радијусу 1.2м димензија 18x24x80 са
обореном страном 3/12цм. Горња површина
је са завршним слојем минималне дебљине
6мм у белој боји и квалитетом бетона мин
МБ40, М100. Ивичњаци се постављају
заједно са бетонском подлогом МБ 20 у
свему према детаљима из пројекта.

m

15

17.

Набавка и уградња ХПЦ плоча димензије
25x50x8цм глатке и равне површине са
оштрим ивицама и уједначене беле боје у
целој структури елемената. Елементи на
својој површини имају урезане натписе
туристичких потенцијала Бајне Баште. Плоче
се постављају преко слоја 3-5цм од
дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм
у свему према техничким детаљима и
упуствима са пројекта.

ком

19
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18.

Набавка самоносиве решетке за заштиту
стабла дрвета без подконструкције, тип
Wотан, квадратни облик дим.
1920x1920мм, од ливеног гвожђа
нодуларни лив (ЕН-ГЈС 400 ДИН ЕН
1563,) са отвором за стабло димензије
640x640 мм, укључујући прибор за
учвршћивање, састоји се од сегмената
који се спајају спојницама и ослањају се
по спољном рубу решетке на бетонску
основу. Решетка има заштитни премаз у
црној боји. Висина конструкције 6цм,
ширина отвора 18мм. Класа оптерећења
оптерећења: 50 КН. Решетка не захтева
подконструкцију и уградјује се у складу
са упутством произвођача. Произвођач
АЦО или други истих или сличних
карактеристика.

ком

5
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19.

Набавка канала за линијско одводњавање АЦО
ДРАИН® Мултилине В300С или сличног,
према СРПС ЕН1433 и ДИН 19580, са
сигурносним закључавањем решетке без
завртња тип Драинлоцк, направљеног од АЦО
полимербетона отпорног на дејство мраза и
соли, са интегрисаним заштитним рубом од
поцинкованог челика, са преклопом и жљебом
за једноставно заптивање на месту споја два
канала. Канал се због специфичног Впопречног пресека одликује већом брзином
отицања воде и бољим ефектом самочишћења и
намењен је за оптерећења до класе Д400.
Елементи су дужине 100цм и 50 цм, номиналне
ширине 30цм, грађевинске ширине
35цм,грађевинске висине 38,5цм без пада по
дну канала, Прикључак на канализацију
извести уз помоћ тела канала са вертикалним
прикључком са интегрисаном гуменом
спојницом за цев ДН/ОД200. Канал се изводи
полагањем у бетонску подлогу марке и
дебљине бетона, у складу са детаљом и
упутствима произвођача за одговарајућу класу
оптерећења. Горњи руб решетке се изводи у
нивоу 2 - 5 мм испод завршне коте околне
површине. У случају потребе постизања
водонепропусног споја између тела канала на
фабрички дефинисаним жљебовима нанети
заптивно средство као Сикафлеx ПРО3 или
сличног. У цену урачунати све неопходне
елементе система до потпуне функционалности.

m'

18
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Набавка решетки за канале за линијско
одводњавање АЦО Мултилине В300 или
сличног за класу оптерећења Д400
(тешки саобраћај) према СРПС ЕН 1433
са сигурносним закључавањем без
завртња тип Драинлоцк и осигурањем
против подужног померања,
направљених од ливеног гвожђа, ширина
отвора 12мм, тип ФРЕЕСТYЛЕ или
слична. Решетка је ширине 338 мм,
дужине 50цм, упојне површине 1146
цм²/м.
20.

m'

18

Страна 59 од 86

21.

Набавка канала за линијско одводњавање АЦО
ДРАИН® Мултилине В200С или сличног, према
СРПС ЕН 1433 и ДИН 19580, са сигурносним
закључавањем решетке без завртња тип
Драинлоцк, направљеног од АЦО полимербетона
отпорног на дејство мраза и соли, са
интегрисаним заштитним рубом од поцинкованог
челика, са преклопом и жљебом за једноставно
заптивање на месту споја два канала. Канал се
због специфичног В-попречног пресека одликује
већом брзином отицања воде и бољим ефектом
самочишћења и намењен је за оптерећења до
класе Д400. Елементи су дужине 100цм и 50 цм,
номиналне ширине 20цм, грађевинске ширине
23,5цм,грађевинске висине 26,5цм без пада по
дну канала,Прикључак на канализацију извести уз
помоћ тела канала са вертикалним прикључком са
интегрисаном гуменом спојницом за цев
ДН/ОД200. Канал се изводи полагањем у
бетонску подлогу марке и дебљине бетона, у
складу са детаљом и упутствима произвођача за
одговарајућу класу оптерећења. Горњи руб
решетке се изводи у нивоу 2 - 5 мм испод завршне
коте околне површине. У случају потребе
постизања водонепропусног споја између тела
канала на фабрички дефинисаним жљебовима
нанети заптивно средство као Сикафлеx ПРО3. У
цену урачунати све неопходне елементе система
до потпуне функционалности. Обрачун по
дужном метру.

m'

18
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22.

Набавка решетки за канале за линијско
одводњавање АЦО Мултилине В200 или
сличног за класу оптерећења Д400 (тешки
саобраћај) према СРПС ЕН 1433 са
сигурносним закључавањем без завртња тип
Драинлоцк и осигурањем против подужног
померања, направљених од ливеног гвожђа,
ширина отвора 12мм, тип ФРЕЕСТYЛЕ или
слична. Решетка је ширине 223 мм, дужине
50цм, упојне површине 740 цм²/м. Обрачун
по дужном метру.

m'

18

23.

Набавка шахт поклопаца тип АЦО
ТопТек ПАВИНГ или сличног поклопца
за ревизионо окно, направљени од челика
топло цинкованог, за испуну поплочањем
и уградњу завршне облоге пода по жељи.
Класа оптерећења Ц250 према СРПС ЕН
124. Висина оквира 104 мм, дубина
простора поклопца за испуну 80 мм,
светли отвор 600x600 мм, грађевински
739x739 мм, тежина 78,6 кг. Поклопац је
водо и мирисо непропусан. Комплет
укључује неопренску заптивку и навојне
кључеве -ручке за отварање и подизање
поклопца.

ком

30

Укупно поплочавање:
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III Степенице

1.

Насипање слоја каменог агрегата 0-31мм
и стабилизације косе плоче и делова
подеста нових степеница у свему према
детаљима са пројекта

m3

40

2.

Израда косе плоче д=10цм и
степенишних газишта 15/30цм
армираним бетоном МБ30 у свему према
детаљима са пројекта

m3

30

3.

Израда подеста степеница д=10цм
армираним бетоном МБ30 у свему према
детаљима са пројекта

m3

25

4.

Израда подеста степеница д=10цм
армираним бетоном МБ30 у свему према
детаљима са пројекта

m²

250

5.

Израда постамента рукохвата на делу
степеница од армираног бетона МБ30

m3

2,8

6.

Облагање бочне стране постамента
рукохвата у делу степеница
фрезенкованим гранитом д=3цм.

m2

15

7.

Облагање горње површине постамента
рукохвата у делу степеница
фрезенкованим гранитом д=5цм

m2

2,2
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8.

Набавка и уградња масивних камених
степеница од фрезенкованог гранита пресека
35/15цм на слоју цементног малтера дебљине
3цм у свему према детаљима са пројекта и
упуствима производјача

m

390

9.

Набака и уградња вибропресованих бетонских
елемената димензија 50x25цм д=8цм. Плоче су
двослојне са завршним слојем минималне
дебљине 8мм од кварцног песка са преливањем
тонова по површини елемента и квалитетом
бетона МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду у слој
цеметног малтера на делу подеста степеница са
потребним усецањем и забрисавањем
површине кварцним песком. У свему према
техничким детаљима и упуствима са пројекта.

m²

30

m²

55

10.

Набака и уградња вибропресованих бетонских
елемената димензија 50x50цм д=8цм. Плоче су
двослојне са завршним слојем минималне
дебљине 8мм од кварцног песка са преливањем
тонова по површини елемента и квалитетом
бетона МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду у слој
цеметног малтера на делу подеста степеница са
потребним усецањем и забрисавањем
површине кварцним песком. У свему према
техничким детаљима и упуствима са пројекта.
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11.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 50x75цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду у
слој цеметног малтера на делу подеста
степеница са потребним усецањем и
забрисавањем површине кварцним
песком. У свему према техничким
детаљима и упуствима са пројекта.

m²

75

12.

Набака и уградња вибропресованих
бетонских елемената димензија 50x75цм
д=8цм. Плоче су двослојне са завршним
слојем минималне дебљине 8мм од
кварцног песка са преливањем тонова по
површини елемента и квалитетом бетона
МБ40 В6 М100. Плоче је потребно
поставити у -мозаичном- распореду у
слој цеметног малтера на делу рампе
степеница са потребним усецањем и
забрисавањем површине кварцним
песком. У свему према техничким
детаљима и упуствима са пројекта.

m²

95
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13.

14.

15.

16.

Израда и монтажа рукохвата од
нерђајућег метала - прохрона на делу
степеница са рампом. У свему према
техничким детаљима и упуствима са
пројекта.
Насипање слоја каменог агрегата 0-31мм
и стабилизације косе плоче и делова
подеста нових степеница на делу трга у
свему према детаљима са пројекта

Израда косе плоче д=10цм и
степенишних газишта 15/30цм на делу
трга армираним бетоном МБ30 у свему
према детаљима са пројекта

Набавка и уградња масивних камених
степеница на делу трга од фрезенкованог
гранита пресека 35/15цм на слоју
цементног малтера дебљине 3цм у свему
према детаљима са пројекта и упуствима
производјача

m

20

m3

7

m3

12

m

190

Укупно степенице:
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IV Мобилијар

1.

Израда бетонских жардињера/клупа од
армираног бетона обложеног штампаним
бетоном у свему према техничким
детаљима и упуствима са пројекта. У делу
намењеном за седење потребно је
предвидети облогу седалног дела од
профилисаних
елемената
на
бази
полиолефинске смеше (ЛДПЕ/ХДПЕ/ПП)
а иза седалног дела формирати наслон од
бетона обложеног поменутим профилима.
Укупна дужина седалног дела је 80м, а
укупна дужина дела клупа са наслоном је
50м. Израда се састоји од ископа
материјала за темељ клупа д=20цм са
одвозом шута и земље на депонију,
уградња дробљеног каменог материјала
д=10цм крупноће 0-31мм за тампон слој
испод темеља, бетонирање темеља
60x15цм армираним бетоном МБ30,
израда бетонског зида клупе Х=45цм.
Облагање бетона "штампаним бетоном" и
формирања упуштеног дела клупе на
седалном делу. Облагање седалног дела
ЛДПЕ/ХДПЕ/ПП
профилима
са
припадајућом поцинкованом, офарбаном
у
боји
профила
металном
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подконстукцијом на делу предвиђеним
пројектом, формирање наслона клупа
ГФРЦ
плочама
д=6цм
димензија
60x50x6цм белој боји и облагање истих
поменутим профилима. Елементи се
постављају у слоју АБ МБ20 са високим
блоковањем задње стране у свему према
техничким детаљима и упуствима са
пројекта. Израда расвете испод седалног
дела облоге ЛЕД тракама са бојом
светлости 4000К и заштитом ИП68.

1) жардињера К1 укупне дужине 35m

kom

1

2) жардињера К2 укупне дужине 36m

kom

1

3) жардињера К3 укупне дужине 47m

kom

1

4) жардињера К4 укупне дужине 62m

kom

1

5) жардињера К5 укупне дужине 52m

kom

1

6) жардињера К6 укупне дужине 60m

kom

1

7) жардињера К7 укупне дужине 95m

kom

1

8) жардињера К8 укупне дужине 38m

kom

1
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2.

Набавка и монтажа корпи за отпад у
комбинацији дрво и метал. Позиција и тип
канти је потребно израдити у свему према
детаљима из пројекта.

ком

12

3.

Измештање постојећег бетонског сата.
Позиција
подразумева
демонтажу
постојећег сата, ангажовање дизалице за
транспорт на градилишту, формирање
новог темеља 200x200x50цм и постамента
сата обложеног штампаним бетоном,
поправку стуба и круне сата и поновну
монтажу са потребним електро радовима
прикључења новог дигиталног сата

ком

1

4.

Израда бетонског постамента у металној
оплати на лицу места са облагањем
завршне површине штампаним бетоном
по техничким детаљима и упуству из
пројекта. Израда се састоји од ископа
материјала за темељ д=20цм са одвозом
шута и земље на депонију, уградња
дробљеног каменог материјала д=10цм
крупноће 0-31мм за тампон слој испод
темеља, израда бетонског постамента
Х=45цм армираног арматурном мрежом
Q181 и облагање штампаним бетоном

ком

2
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5.

Израда зида натписа Бајина Башта.
Позиција укључује формирање темељне
траке димензија 50x30 од армираног
бетона МБ30, зидање зида ширине 22цм
дужине 8м висине 1.2м бетонским
блоковима са ломљеним лицем обрађеним
са обе стране. Блокове је потребно
испунити бетоном МБ30 и армирати
арматуро. По врху зида потребно је
формирати Бетонску поклопну плочу
ломљену са две стране

ком

1

6.

Израда 3Д слова „БАЈИНА БАШТА“ са
ЛЕД расветом у габ. дужини натписа цца
5,5м, где је висина појединачних слова
цца 50цм. Реклама је израђена у виду 3Д
појединачних слова чији је основни
материјал клирит и алуминијум. Фронт и
бокови слова се израђују од опал клирита
(млечно беле боје). Леђа слова се израђују
од ПВЦ пластике. Подконструкција слова
се израђује од алуминијумских кутија.
Просветљавање се врши ЛЕДиодном
расветом (Самсунг диоде) у ИП68 заштит.
Напајач уграђен у рекламу је предвиђен за
спољну употребу у ИП67 заштити. Сви
спојеви од напајача до струјног
разводника урађени су у ИП68 заштити.

ком

1
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7.

8.

Израда 3Д слова „БАЈИНА БАШТА“ са
ЛЕД расветом у габ. дужини натписа цца
8,7м, где је висина појединачних слова
цца 90цм. Реклама је израђена у виду 3Д
појединачних слова чији је основни
материјал клирит и алуминијум. Фронт и
бокови слова се израђују од опал клирита
(млечно беле боје). Леђа слова се израђују
од ПВЦ пластике. Подконструкција слова
се израђује од алуминијумских кутија.
Просветљавање се врши ЛЕДиодном
расветом (Самсунг диоде) у ИП68 заштит.
Напајач уграђен у рекламу је предвиђен за
спољну употребу у ИП67 заштити. Сви
спојеви од напајача до струјног
разводника урађени су у ИП68 заштити.

Израда тотема за дигитално оглашавање у
димензијама цца 2,2x0,8м. Израда
кућишта И управљање садржајем који се
емитује. Позиција не укључује набавку
ЛЕД екрана.

ком

1

ком

2

Укупно мобилијар:
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V Фонтана
Фонтана 1 – Кружна фонтана

1.

Набавка и у градња ПВЦ фитинга за
повезивање цомет млазница (подни
развод у подној плочи фонтане)

сет

1

2.

Бетонирање доње плоче фонтане д=20цм,
водонепропусним бетоном МБ30 (бетон
са додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња
свих везних и анкерних елемената. Током
рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати)
предвиђена је уградња хидрауличког
развода и свих потребних елемената
хидрауличке опреме и инсталација.

м3

5,5

3.

Бетонирањ зидова корита фонтане
д=20цм, водонепропусним бетоном МБ30
(бетон са додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња
свих везних и анкерних елемената. Током
рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати)
предвиђена је уградња хидрауличког
развода и свих потребних елемената
хидрауличке опреме и инсталација.

м3

3,5
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4.

Израда хидроизолације фонтане и компензације
материјалом типа Исомат Аqуамат Еластиц.
Хидроизолација је водонепропусни, еластични
једнокомпонентни премаз, отпоран на хабање.
Наношење хидроизолација у два слоја са
вертикалним и хоризонталним наношењем са
ојачањима у свим угловима и обрадом
инсталационих продора и дизна у поду
фонтане.

m2

74

5.

Бетонирање плоче машинске сале и
компензације д=20цм (доња и горња плоча),
водонепропусним бетоном МБ30 (бетон са
додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња свих
везних и анкерних елемената. Током рада на
припреми бетонских радова (армирања и
радова на оплати) предвиђена је уградња
хидрауличког развода и свих потребних
елемената хидрауличке опреме и инсталација.

m3

3,5

6.

Израда зидова машинске сале и компензације
д=20цм, водонепропусним бетоном МБ30
(бетон са додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња свих
везних и анкерних елемената. Током рада на
припреми бетонских радова (армирања и
радова на оплати) предвиђена је уградња
хидрауличког развода и свих потребних
елемената хидрауличке опреме и инсталација.

m3

5,5
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7.

8.

9.

10.

Израда арматуре (мреже МА Q335,
пеовке РØ10, јахачи РØ10, шипке РØ10 и
узенгије ГØ8). Набавка, транспорт,
сечење, савијање и монтажаарматуре
према статичком прорачуну за фонтану и
техничке просторије заједно.

Израда оплате за зидове. Оплата се може
скинути после 1-2 дана у зависности од
временских услова.

Израда оплате за оплочу са
подупирачима. Оплата се може скинути
после 1-2 дана у зависности од
временских услова.

Завршна обрада фонтане штампаним
бетоном. У цену укључени материјал и
уградња.

кг

1607

m2

45

m2

10

m2

70
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Фонтана 2 – Водопад

11.

Набавка и уградња ПВЦ фитинга за
повезивање инсталација у машинској
сали и подни развод у подној плочи
фонтане

kom.

1

12.

Бетонирање плоче фонтане д=20цм,
водонепропусним бетоном МБ30 (бетон
са додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња
свих везних и анкерних елемената. Током
рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати)
предвиђена је уградња хидрауличког
развода и свих потребних елемената
хидрауличке опреме и инсталација.

m3

25

13.

Израда зидова корита фонтане, спољашњи
д=25цм и д=20цм, водонепропусним
бетоном МБ30 (бетон са додатком адитива за
постизање водонепропусности). Обавезна је
уградња свих везних и анкерних елемената.
Током рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати) предвиђена је
уградња хидрауличког развода и свих
потребних елемената хидрауличке опреме и
инсталација.

m3

35
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14.

15.

Израда зидова у кориту фонтане,
геометријски д=15цм, водонепропусним
бетоном МБ30 (бетон са додатком
адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња
свих везних и анкерних елемената. Током
рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати)
предвиђена је уградња хидрауличког
развода и свих потребних елемената
хидрауличке опреме и инсталација.

Израда хидроизолације фонтане и
компензације материјалом типа Исомат
Аqуамат Еластиц. Хидроизолација је
водонепропусни, еластични
једнокомпонентни премаз, отпоран на
хабање. Наношење хидроизолација у два
слоја са вертикалним и хоризонталним
наношењем са ојачањима у свим
угловима и обрадом инсталационих
продора и дизна у поду фонтане.

m3

8

m2

298
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16.

Бетонирање плоче машинске сале и
компензације д=20цм, бетоном ВДНП МБ30
(доња и горња плоча), водонепропусним
бетоном МБ30 (бетон са додатком адитива за
постизање водонепропусности). Обавезна је
уградња свих везних и анкерних елемената.
Током рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати) предвиђена је
уградња хидрауличког развода и свих
потребних елемената хидрауличке опреме и
инсталација.

m3

14

17.

Израда зидова машинске сале и компензације
д=20цм, водонепропусним бетоном МБ30
(бетон са додатком адитива за постизање
водонепропусности). Обавезна је уградња
свих везних и анкерних елемената. Током
рада на припреми бетонских радова
(армирања и радова на оплати) предвиђена је
уградња хидрауличког развода и свих
потребних елемената хидрауличке опреме и
инсталација.

m3

6

18.

Израда арматуре (мреже МА Q335, пеовке
РØ10, јахачи РØ10, шипке РØ10 и узенгије
ГØ8). Набавка, транспорт, сечење, савијање и
монтажаарматуре према статичком
прорачуну за фонтану и техничке просторије
заједно.

кг

6500
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19.

Израда оплате за зидове. Оплата се може
скинути после 1-2 дана у зависности од
временских услова.

m2

220

20.

Израда оплате за оплочу са
подупирачима. Оплата се може скинути
после 1-2 дана у зависности од
временских услова.

m2

25

m2

160

mʹ

30

21.

22.

Завршна обрада фонтане
Аранђеловачким мермером (или сличан)
дебљине д=3цм. Мермер се поставља на
под, унутрашње и спољашње зидове
фонтане. У цену укључени материјал и
уградња, обрачунато по м2.

Завршна обрада фонтане
Аранђеловачким мермером (или сличан)
дебљине д=5цм. Мермер се поставља на
хоризонталну површину зидова по обиму
фонтане, која представља део за седење.
У цену укључени материјал и уградња,
обрачунато по мʹ.

Укупно фонтане:
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VI Електро радови

1.

Набавка и полагање каблова 1kV.
Позиција обухвата набавку материјала,
ангажовање потребне механизације за
транспорт до градилишта, полагање у
припремљен ров и кабловску
канализацију и потребну радну снагу.
Земљани радови се посебно
обрачунавају.
Набавка и полагање кабла 1kV РР00/А
4х150 mm2, положен у претходно
постављену PVC цев или кабловски
канал:

1.1

2.

од спојнице код Š1.1 до спојнице код Š1.5
на каблу од RO.ED до RO у згради
Борова

m

165

Набавка и полагање каблова 10kV.
Позиција обухвата набавку материјала,
ангажовање потребне механизације за
транспорт до градилишта, полагање у
припремљен ров и кабловску
канализацију и потребну радну снагу.
Земљани радови се посебно обрачунавају
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2.1

Набавка и полагање кабла 10kV XHP48 А 3х150 mm2, положен у претходно
постављену PVC цев или кабловски
канал. од спојнице код Š1.1 до ТС Хотел
Дрина

3.

Испорука и уградња 1kV-не и 10kV-не
кабловске спојнице, к-ка као у прилогу.
Kабловска спојница се полаже у ров по
свим прописима који важе и за сам кабл.
Ров треба да је ископан тако да у њега могу
стати два радника. Спојница се састоји од
четири/три унутрашњих и једне спољне
топлоскупљајуће дебелозидне цеви и
четири/три механичке чауре са кидајућим
завртњима. Спојне чауре се изолују и
заптивају дебелозидним цевима претходно
ослојеним лепком који се топи при
одређеној температури, на исти начин се
ради и спољна заштита. Израђена
кабловска спојница мора да издржи
испитивања која су предвиђена и за сам
кабл.При монтажи морају да се стриктно
примењују упутства и захтеви произвођача
спојнице,посебно у вези технолошке
чистоће. Обрачун ћесе извршити по комаду
уграђене кабловске спојнице.

m

215
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3.1

Испорука и монтажа кабловска спојница
1kV за вишежилне каблове изоловане
пластичном масом 35-150mm2

ком

2

3.2

"Испорука и монтажа кабловске спојнице
за 10kV екранизоване трожилне каблове
изоловане пластичном масом (ХНЕ.
ХНР) 3х70-150 mm2

ком

2

4.

Напонско испитивање 1 kV кабла са
израдом извештаја. Обрачун по
испитаном каблу.

ком

1

5.

Напонско испитивање енергетског кабла
10kV између две кабловске главе са
израдом извештаја.

ком

1

6.

Стуб за светиљку, декоративни, метални,
комплетно ливени, висине 3720 мм, сличан
стубу '' ГАРДОШ- АПАТИН 2'' са купастим
доњим делом (постамент) висине 1120 мм,
основе фи385 са три прореза фи20 ( за анкер
завртње) правилно распоређена (један за
другим под углом од 1200 мм у односу на
центар) на кружници пречника фи320, тако
да је хоризонтални размак између центара
прореза 227 мм, заштићен основном бојом и
финалном фарбом у боји по жељи
Ивеститора из РАЛ каталога, набавка,
испорука и уградња.

ком

30
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7.

Израда, испорука и уградња стуба за
спољно осветљење наменски
дизајнираног за осветлјенје централне
кружне фонтане. Стубови су квадратног
пресека 200/200мм са формиранјем анкер
плоче, tako da je horizontalni razmak
između centara proreza 227 mm. Висина
стуба 4,5м до врха стуба који је на
средини повијен и усмерен ка фонтани у
свему према деталјима и упуствима са
пројекта. Материјал израде: челича
конусна цев и челични профили zaštićen
osnovnom bojom i finalnom farbom u boji
po želji Ivestitora iz RAL kataloga. У
оквиру ове позиције потребноје
предивидети ЛЕД линијски извор
светлости смештен у повијеном делу
стуба.

8.

Испорука и полагање каблова 1kV.
Позиција обухвата набавку материјала,
ангажовање потребне механизације за
транспорт доградилишта, полагање у
припремљен ров и кабловску
канализацију и потребну радну снагу.

ком

20
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8.1

Испорука и полагање кабла 1kV РР00/А
4х16 mm2, положен у HDPE цев fi 70,
кабловицу, кабловске канале и слично

m

540

9.

Суво отварање кабла PP00 (Al или
Cu),пресека до 4x50mm2 и везивање на
RP плочу у стубу ЈО или РО. Испорука и
уградња одговарајуће папучице на кабл.
Обрачун ће се извршити по комаду
комплетно опремљеног кабла и везивању
истог у стубу или РО.

ком

55

10.

Израда уземљења стуба повезивањем
уземљивача од FeZn траке са завртњем за
уземљење стуба. Обрачун по стубу

ком

30

11.

Испорука материјала и израда везе
између осигурача и светиљки у
канделаберским стубовима проводником
PP-Y 3x2,5mm2.Обрачун по вези стуба.

ком

30

12.

Испорука и уградња светиљке типа
STYLAGE 16 LEDs 500mA WW Flat glass
5118 Asymmetrical 431642 Minel Schreder
или еквивалентна.

ком

30

Укупно електро радови:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I Укупно Припремни радови:
II Укупно Поплочавање:
III Укупно Степенице:
IV Укупно Мобилијар:
V Укупно Фонтане:
VI Укупно Електро радови
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а:
ВРЕДНОСТ ПДВ-а:
УКУПНА ВРЕДНСТ РАДОВА СА ПДВ-ом:

Датум________________

Потпис овлашћеног лица
_______________________
М.П.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС

Прва фаза изградње обухвата реконструкцију и изградњу главног дела градског трга
закључно са почетком шеталишта. У оквиру прве фазе планирано је уредити простор
испред управне зграде НП Тара и објекта РОБНЕ КУЋЕ, централни део трга „плато“,
парк испред управне зграде Хидроелектране, паркове испред Цептер хотела све до
границе обухвата плана, односно до бивше задружне зграде.
-На предметном подручју постоје водови комуналних инсталација (електро, водоводна,
атмосферска и фекална канализација) које треба детаљно испитати и извршити
реконструкцију према пројектној документацији.
-Јавне блоковске саобраћајне површине за пешачки саобраћај дефинисане су као
потпуно нове површине којима се наглашава главни правац пешачког кретања.
-Постојеће пешачке стазе у унутрашњости блока се реконструишу – проширују се на
препоручену ширину од минимум 1,6 м и поплочавају.
-За главни пешачки правац кроз шеталиште, одабрана је шема поплочавања која
комбинује завршне обраде бехатона. Главни трг се поплочава истом комбинацијом
материјала као и шеталиште.
-На делу површине Трга, предлаже се постављање вибропресованих бетонских
елемената д=8цм димензија 50x75цм, завршни слој од кварцног песка и квалитетом
бетона МБ 40 В6 М100 – у складу са стандардном СРПС ЕН 1338, БОЈА КОЛОРМИКС
СИВА.
-Степениште се ради са завршном обрадом у граниту.
-Сви шахтови су скривеног типа и обложени су бехатоном.
-Новопројектована кишна канализација се надовезује на постојећу, и формирају се нове
одводне решетке.
-На платоу градског трга планирана је изградња две нове фонтане од којих једна заузима
позицију на главном великом степеништу , а друга на централном делу новоформираног
парка. Завршна обрада прве веће фонтане је гранит а друге мање је штампани бетон.
-Све новоформиране подзиде или „жардињере“ се облажу штампаним бетоном.
-У склопу новоформираних жардињера планира се постављање места за седење на
пројектом одређеним позицијама.
-У оквиру реконструкције градски сат се премешта на нову позицију.
-На местима задржавања и окупљања људи постављају се инфо панели који се састоје
од „ЛЕД“ дисплеја за приказивање промотивног садржаја, пуњача за мобилне телефоне,
бежичног интернета итд.
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-Постављају се нови лампиони и рефлектори за осветљавање платоа трга и
новоформираног парка. У склопу кружне фонтане планирани су посебни стубови за
расвету који су дефинисани пројектом. -Осим тих стубова око фонтане , пројектом је
предвиђено постављање стубова са светиљкама типа „STYLAGE“ и “NEOS 2 LED”који
ће осветљавати пешачке стазе и одређене делове платоа.
- Садња травњака на новопланираним зеленим површинама подразумева скидање слоја
плодне земље у дебљини од 10 цм, нивелацију терена, обраду земљишта, обогаћивање
земљишта и враћање слоја старог добро однегованог травњака или садња нове
мешавине.
-Садња цвећа подразумева садњу терена и једногодишњих и двогодишњих врста цвећа.
-Планирано је да се сачувају сва стабла „Платана“, уколико не угрожавају безбедност
грађана.
-У оквиру предвиђених радова планирана је садња и нових стабала Платана,
Ликвидамбара и Липе.
-Планом је обухваћено и постављање нових споменика или диспозиција постојећих.
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ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
Улица: Душана Вишића број 28
31250 Бајина Башта

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТРГА „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
У ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА
Р ОП 15/19
- НЕ ОТВАРАТИ !!! -

датум и сат подношења:
(попуњава писарница)

ПОНУЂАЧ
Назив:

_____________________________

Адреса:

_____________________________

Број телефона:

_____________________________

Број телефакса:

_____________________________

Е-mail адреса:

_____________________________

Име и презиме овлашћеног
лица за контакт:
_____________________________
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