
Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“ 

Број : 1933 

Датум : 03.06.2019. год. 

 

                                         Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке  

                                                      ЈНМВ-р 10/19 Услуге туђе механизације  

 

I Измена конкурсне документације  

 

       У складу са чланом 63. ЗЈН Наручилац врши следећу измену конкурсне документације :  

Мења се спецификација радова наведена у тачки 3.1 конкурсне документације и у Обрасцу 3П, и то само 

у погледу количина радова за које се даје понуда. У свему осталом спецификација остаје иста. 

У том смислу потребно је у конкурсној документацији заменити странице 3 и 19 страницама које дајемо у 

наставку, које су исто нумерисане, а на којима је наведена нова и сада једино важећа спецификација. 

 

II  У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена. 

     Измена конкурсне документације број 1933 од 03.06.2019.год. је сада саставни део конкурсне 

документације у поступку јавне набавке ЈНМВ-р 10/19 Услуге туђе механизације  и понуђачи своје 

понуде треба да поднесу у складу са предметном изменом.  

 

III У складу са чл.63.став 5.ЗЈН Наручилац ће продужити рок за достављање понуда и Обавештење о 

продужетку рока објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Нови рок за подношење понуда је : 07.06.2019.год. до 12,00 сати.  

Отварање понуда је истог дана у 12,30 сати. 

 

Комисија у предметном поступку јавне набавке  

 

___________________________ 
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                 ДЕО  I - ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, УСЛОВИ И УПУТСТВА 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

(1) Наручилац: ЈКП „Водовод Златибор“ А.Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина, www.vodovod-zlatibor.org. 

(2) Врста поступка : поступак јавне набавке мале вредности 

(3) Предмет јавне набавке : радови 

(4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

(5) Контакт : Драгослав Кићановић, Е-mail: javnenabavke@vodovod-zlatibor.org; Тел./факс:031/3831-805. 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

Предмет јавне набавке ЈНМВ-р 10/19 је : радови на ископу каналског рова за постављање цевовода, 

водоводних и канализационих цеви, по спецификацији из конкурсне документације.  

Назив и ознака из ОРН  : Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде –ознака 45232150. 

Процењена вредност набавке : 3.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

 

3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - опис и спецификација предмета јавне набавке  

 

Предмет набавке је :  

1) Позиција 1 : Машински ископ каналског рова у терену III / IV категорије.  

Позиција 1 обухвата следеће радове : 

1/ машински ископ каналског рова у терену III / IV категорије са ручним докопавањем (по потреби),   

2/ планирање дна каналског рова на задату нивелету и  

3/затрпавање каналског рова после полагања цеви материјалом из ископа, бирањем ситнијег материјала,  

насипањем истог око цеви, планирањем и сабијањем гусеницом или точком радне машине; 

Карактеристике каналског рова:  - дубина рова од 1,0 – 1,5 метара зависно од промера цеви, 

                                                         -  ширина рова од 0,3 – 0,8 метара зависно од промера цеви. 

Укупна процењена количина ископа : 3270 m
3 
(каналског рова). 

 За све наведене радове даје се једна јединствена јединична цена радова по m
3 

ископаног канала и 

укупна цена радова према наведеној процењеној количини ископа. 

2) Позиција 2 : Додатни радови на уређењу терена по завршеном ископу. 

Позиција 2 обухвата додатне радове на уређењу терена на месту ископа који обухватају планирање терена 

додатним материјалом (јаловина, ризла...) и сабијање истог материјала гусеницом или точком радне 

машине. Додатни материјал обезбеђује и на лице места довози Наручилац.  

Укупна процењена количина додатног материјала : 327 m
3
 

За све наведене радове даје се једна јединствена јединична цена радова по m
3 

додатног материјала и 

укупна цена према наведеној процењеној количини додатног материјала за уређење места ископа. 

3) Позиција 3 : Одвоз вишка материјала на депонију. 

Позиција 3 обухвата утовар и одвоз вишка материјала, након затрпавања каналског рова и уређења места 

ископа, на депонију коју обезбеђује Наручилац на удаљености до 2 km. 

Укупна процењена количина вишка материјала : 327 m
3
 

За све наведене радове даје се једна јединствена јединична цена по m
3 

вишка материјала и укупна 

цена према наведеној процењеној количини вишка материјала за одвоз.  

4) Позиција 4 : Машински ископ каналског рова у терену V / VI категорије машином за ископ са диском. 

Позиција 4 обухвата следеће радове : 

- машински ископ каналског рова у терену V / VI категорије машином за ископ са диском; 

- затрпавање каналског рова после полагања цеви враћањем целокупне количине ископаног материјала на 

каналски ров и сабијањем истог материјала гусеницом или точком радне машине. 

Карактеристике каналског рова:  - дубина рова од 1,0 метар, 

                                                         -  ширина рова од 0,25 – 0,30 метара. 

Укупна процењена количина ископа : 300 m
1
(каналског рова). 

За све наведене радове даје се једна јединствена јединична цена радова по m
1  

(метру дужном) 

ископаног канала и укупна цена према наведеној процењеној количини ископа. 

 

http://www.vodovod-zlatibor.org/
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                                                                Образац 3 П 

                                        Предмет, цене и остали услови Понуде     

                                   

     у поступку јавне набавке  ЈНМВ-р 10/19 Услуге туђе механизације 

                                    који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине 

 

1/ Предмет Понуде су радови у складу са техничком спецификацијом и условима из конкурсне 

документације у предметном поступку јавне набавке. 

 

2/ Предметне радове нудимо по Позицијама које су дефинисане конкурсном документацијом у предметном 

поступку јавне набавке, а по јединичним  и укупним ценама како је наведено у Табели :  

Табела – спецификација понуде 
1. ред. бр./ 

ознака 

2. Назив Позиције 

 

3. Количина 

       

4. Јединична     

       цена  
без ПДВ-а (РСД) 

 

5. Укупна 

понуђена  цена 

 без ПДВ-а (РСД) 

             (3 х 4)           

Позиција 1. Машински ископ каналског 

рова у терену III / IV категорије  

каналски ров - 

3270  m
3
 

 

____________/m
3 

 

_________________ 

Позиција 2. Додатни радови на уређењу 

терена по завршеном ископу 

додатни материјал - 

327 m
3 

 

____________/m
3 

 

_________________ 

Позиција 3. Одвоз вишка материјала на 

депонију 

вишак материјала- 

327 m
3 

 

____________/m
3 

 

_________________ 

Позиција 4. Машински ископ каналског 

рова у терену V / VI категорије 

машином за ископ са диском 

 

каналски ров - 

300 m
1
 

 

 

____________m
1 

 

 

_________________ 

                    УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а (1+2+3+4) _________________ 

 

3/ Рекапитулација  

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за радове према спецификацији, условима из конкурсне документације 

у предметном поступку јавне набавке и подацима из Табеле под тачком 2/  је :         

                            

                                                ______________________ РСД,  

и словима : ________________________________________________________________РСД, без ПДВ-а, 

 

ПДВ на наведену укупну понуђену цену, по стопи од _____%, износи _____________________ РСД , 

 

а укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи  ________________________ РСД . 

 

4/ Рок плаћања је : __________календарских дана од дана пријема исправне фактуре за извршене радове 

по појединачном позиву Наручиоца. 

 

5/ Учешће подизвођача у извршењу набавке (наводи се ако се подноси понуда са подизвођачем): 

1. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис) : _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

у вредности од _________________РСД, без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а. 

2. Подизвођач (назив) : _______________________________________________ће извршити следећи део 

набавке (опис): ______________________________________________________________________ 

у вредности од _________________РСД без ПДВ-а, одн. ____ % од укупне понуђене цене без ПДВ-а.    

 

6/ Остало ( по потреби навести ближа појашњења понуде, напомене...) : ______________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                            


