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ЈКП „ Водовод Златибор“
Број : 2036
Датум : 14.7.2020.године
Чајетина
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и 68/2015у даљем тексту: ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број ЈНВВ-р 08/20 број 1919 од 30.6.2020. године, Решења о
образовању Комисије за јавну набавку ЈНВВ-д 08/20, број 1920 од 30.6.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
- отворени поступак –

Подаци о Наручиоцу :
Назив : Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“
Адреса : Александра Карађорђевића 6А, 31310 Чајетина
Тел./факс : 031/831-805
Матични број : 20302976
ПИБ : 105060489
Назив банке : 1) Banca Intesa - текући рачун : 160-371221-70
2) Комерцијална банка – текући рачун : 205-177377-02
3) KBM Вanka a.d. Kragujevac – текући рачун : 150-16149-94
4) АИК Банка Ниш-текући рачун : 105-36191-9
Шифра делатности : 3600

**НАПОМЕНЕ :
1* Понуђачи су дужни су да се доследно придржавају свих препоручених и прописаних мера које
је донела Влада Р. Србије и стручна јавност у вези пандемије Ковида 19.
2* Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки (у даљем тексту Портал ЈН) кaко
би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер
је наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН дужан да све измене, допуне и појашњења конкурсне
документације објави на Порталу ЈН и својој интернет страници.
3* Поступак набавке се спроводи у складу са ЗЈН и свим другим важећим прописима који тангирају
предметну јавну набавку.***.
Јун 2020.године
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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 : отворени поступак.
(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.: 062/8849-161.
2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 је : Израда резервоара у засеоку Јанковићи у Рожанству, по
спецификацији/предмеру из конкурсне документације и утврђеном пројекту.
Назив и ознака из ОРН : Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката – 45240000.
Процењена вредност набавке : 5.500.000,00 РСД без ПДВ-а.
3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - опис и спецификација предмета јавне набавке
Спецификација – предмер радова дат је у Обрасцу 3 П/1 - Предмер радова који је саставни део понуде
(Конкурсна документација - ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ).
3.2 УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Локација – место извршења радова: засеок Јанковићи, Рожанство
2) Обавеза обиласка локације
Понуђачи су дужни да пре подношења понуде изврше обилазак локације – терена на којем ће се
изводити радови на изради резервоара које су предмет ове набавке.
Захтев за обилазак локације понуђач доставља Наручиоцу на један од следећих начина :
- Мејлом на : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org;
- Факсом на број 031/383-1805;
- Лично – предајом у канцеларији секретарице Наручиоца, I спрат, у седишту Наручиоца у улици
А.Карађорђевића 6а, Чајетина;
- Поштом на адресу : ЈКП Водовод Златибор, ул. А.Карађорђевића 6а 31310 Чајетина.
У Захтеву понуђач мора навести лице за контакт ( Е-mail /тел.) преко кога ће Наручилац обавестити
понуђача о месту и тачном термину обиласка локације.
Обилазак локације се организује, по правилу, по систему – данас за сутра.
Захтев за обилазак локације се може доставити најкасније 2 дана пре дана отварања понуда.
Захтеви који код Наручиоца стигну по истеку наведеног рока неће се узети у обзир.
Обилазак локације се изводи радним данима (понедељак-петак) у радно време од 07,00-15,00 сати.
Обилазак терена овлашћени представник понуђача ће извршити у присуству Наручиоца.
Представник понуђача на лицу места предаје представнику Наручиоца овлашћење за обилазак
локације. Наручилац издаје понуђачу Потврду о извршеном обиласку локације.
Понуђач је дужан да Потврду о обиласку локације приложи уз своју понуду.
3) Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је 90 календарских дана од дана
увођења изабраног понуђача (Извођача радова) у посао.
4) Наручилац је дужан да изабраном понуђачу (даље : Извођач радова/Извођач) у року од 3 дана од
закључења уговора преда сву потребну документацију (копију пројекта и др.) и обезбеди све друге
потребне услове за несметано извођење радова који су предмет набавке.
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5) Наручилац именује Надзорни орган и о томе писмено обавештава Извођача радова.
Надзорни орган у име Наручиоца уводи Извођача у посао, врши контролу и надзор над извођењем
уговорених радова, контролише квалитет уграђеног материјала, врши пријем радова и оверу
привремених одн. окончане ситуације.
6) Рок за отпочињање радова је до 7 дана од дана закључења уговора. Извођача радова у посао уводи
Надзорни орган одређен од стране Наручиоца.
7) Извођач радова је дужан да се приликом извођења уговорених радова у свему придржава техничких
услова и упутстава, Пројекта Наручиоца, као и важећих законских прописа и техничке регулативе.
8) Извођач је дужан да савесно, благовремено и потпуно води грађевински дневник, грађевинске
књиге и осталу потребну документацију.
9) Извођач радова је дужан да преда Надзорном органу атесте материјала које уграђује .
10) По завршетку појединих радова сачињава се Записник о изведеним радовима. Записником се
обухватају подаци о техничким карактеристикама изведених радова.
11) Квалитетно изведене радове Надзорни орган прима у року до 15 дана од њиховог завршетка.
12) Неквалитетно изведени радови се не признају и Извођач је дужан да о свом трошку изведе
поново радове. Под неквалитетно изведеним радовима подразумевају се они радови који нису
задовољили техничке услове и позитивне законске прописе за ову област.
13) По завршетку свих радова предвиђених конкурсном документацијом и уговором oкончану
ситуацију оверава Надзорни орган.
14) Овера окончане ситуације од стране Надзорног органа сматра се примопредајом објекта. Извођач
је дужан да одмах након овере окончане ситуације од стране Надзорног органа, преда Наручиоцу сву
потребну документацију везану за изведене радове и изграђени објекат, а у складу са важећим
прописима и правилима струке из предметне области.
3.3 ОСТАЛИ УСЛОВИ
1) Понуда мора бити дата у складу са Предмером и другим условима из конкурсне документације, у
супротном понуда се одбија као неодговарајућа, односно неприхватљива.
2) Понуђена цена
1/ Понуђене цене, јединичне и укупне, дају се у динарима (РСД);
2/ Понуђач у понуди (Конкурсна документација – ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ), у Обрасцу 3 П/1Предмер радова, уписује јединичне и укупне цене по наведеним позицијама према датим предмерима
за оба резервоара - Јанковићи 1 и Јанковићи 2. На основу ових цена понуђач у Образац 3 П/2 –
Предмет, цене и остали услови понуде, уписује укупну понуђену цену за извршење свих радова
према спецификацији из предмера.
3/ Понуђене јединичне (и укупне) цене су fco. Наручилац, засеок Јанковићи, Рожанство;
4/ Понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу предметне јавне набавке
као и све попусте које понуђач евентуално даје Наручиоцу у односу на редовну цену;
5/ Попусти који већ нису урачунати у понуђену цену неће се узимати у обзир приликом оцене
понуда и доношења одлуке о додели уговора.
6/ Понуђене цене се дају као фиксне и не могу се мењати.
7/ Ако је укупна понуђена цена без ПДВ-а, дата према наведеној спецификацији-предмеру, већа од
процењене вредности набавке (из тачке 2. конкурсне документације) понуда је неприхватљива.
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***Напомена : Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.***
3) Услови плаћања
Плаћање за извршене радове ће се вршити одложено у року од 30 дана по испостављеним
привременим, одн. окончаној ситуацији, одн. у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.РС бр.119/2012 и 68/2015).
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
4) Гарантни рок на извршене радове је 2 године од датума примопредаје.
5) Рекламација
1/ Наручилац има право на рекламацију одмах након примопредаје, а у случају скривених мана,
одмах након сазнања за скривену ману извршених радова.
2/ Рекламацију Наручилац упућује понуђачу у писаној форми. Ако је рекламација упућена факсом
или мејлом понуђач је дужан да одмах, без одлагања, на исти начин потврди пријем Рекламације.
Приликом рекламације наручилац одређује разуман, примерен рок за отклањање недостатака, зависно
од природе радова које треба предузети да би се отклонио уочени недостатак.
3/ Све недостатке који су последица фабричке грешке или пропуста понуђача, понуђач ће у
гарантном року отклонити о свом трошку, без икаквих трошкова за Наручиоца, fco. Наручилац.
6) Рок важења понуде понуђач у понуди наводи у целим календарским данима и исти тече од дана
отварања понуда. Понуђени рок може бити најмање 30 дана, у супротном - понуда је неприхватљива.
Наручилац може да тражи од понуђача да продужи рок важности понуде за одређено времe. Захтев за
продужење важности понуде и одговор понуђача мора бити достављен у писаној форми.
7) Рок за закључење уговора је 8 дана од дана када Наручилац изабраном понуђачу достави примерке
уговора на потпис. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може
истом понуђачу доделити негативну референцу (чл.82.ЗЈН), а уговор закључити са првим следећим
најповољнијим понуђачем. Ако је због методологије примене критеријума потребно утврдити првог
следећег најповољнијег понуђача, Наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети нову
одлуку о додели уговора.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити утовор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст.2. тач. 5) ЗЈН-а.
8) Право Наручиоца на одступање од вредности уговора
У случају додатних и непредвиђених радова вредност уговора се може увећати максимално до 3 % од
његове укупне првобитне вредности (чл.115.ЗЈН).
9) Важење уговора: Уговор важи до истека уговореног гарантног рока.
10) МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
1/ Понуђач коме је додељен уговор у предметном поступку набавке дужан је да Наручиоцу
ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА преда меницу за добро извршење посла.
2/ У вези наведеног захтева понуђач у понуди попуњава Изјаву - Образац 9, где су дефинисани
услови и обавезе понуђача везане за предметно средство финансијског обезбеђења.
3/ Ако понуђач Наручиоцу приликом закључења уговора НЕ ПРЕДА меницу за добро извршење
посла у складу са датим упутствима и Изјавом, сматраће се да је одбио да закључи уговор, одн. да
УГОВОР НИЈЕ НИ ЗАКЉУЧЕН и Наручилац у том случају може исти уговор закључити са првим
следећим најповољнијим понуђачем, а понуђачу доделити негативну референцу (чл.82.ЗЈН).
11) МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
1/ Понуђач коме је додељен уговор дужан је да Наручиоцу ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ
преда меницу за отклањање грешака у гарантном року.
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2/ У вези наведеног захтева понуђач у понуди попуњава Изјаву - Образац 10, где су дефинисани
услови и обавезе понуђача везане за предметно средство финансијског обезбеђења.
3/ Ако понуђач приликом примопредаје Наручиоцу НЕ ПРЕДА МЕНИЦУ за отклањање
грешака у гарантном року у складу са датим упутствима и Изјавом, Наручилац може реализовати
меницу за добро извршење посла и предузети друге мере у складу са законом.
***Напомене :
1* Модели меничних овлашћења дати су у Прилогу конкурсне документације. Ако понуђач користи
други модел меничног овлашћења, исти мора суштински обухватити одредбе предложеног модела.
2* Број рачуна на меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити исти.
3*Менице морају бити прописно потписане , потпис и печат не смеју прећи маргину меничног бланкета.
4* Менице и пратећа документација се морају доставити неоштећено, у посебним фасциклама или т.сл.
5* Неискоришћене менице се враћају понуђачу у року до 60 дана од истека њиховог важења.
12) Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач (чл.74. ЗЈН).
13) Понуђач је одговоран за поштовање важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, као и заштити животне средине у току извршења предметне набавке.
14) Ако се понуда подноси са подизвођачем није предвиђена примена одредби из чл. 80. ст. 9.и 10. ЗЈН,
односно плаћање се не врши директно подизвођачу.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у предметном поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне
услове из чл.75. ЗЈН и додатне услове у складу са чл. 76. ЗЈН, а у складу са чл.81.ЗЈН- ако група
понуђача подноси заједничку понуду.
Ако се понуда подноси са подизвођачем, исти мора да испуни услове у складу са чл. 80.ЗЈН и
упутствима из конкурсне документације.
Испуњеност услова доказује се у складу са датим упутствима и напоменама, у супротном –
понуда се одбија као неприхватљива.
4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач који подноси самосталну или понуду са подизвођачем, сваки учесник у заједничкој понуди
и сваки подизвођач наведен у понуди, у складу са датим упутствима, мора доставити одговарајући
доказ да испуњава услове из чл.75.ЗЈН, и то како је даље наведено :
1) да је регистрован код надлежног органа, одн. уписан у одговарајући регистар [чл.75.ст.1.т.1) ЗЈН]
1.1) Правно лице доставља Извод из регистра АПР/регистра надлежног Привредног суда.
1.2) Предузетник доставља Извод из регистра АПР/одн.одговарајућег регистра.
1.3) Физичко лице није дужно да достави овакав доказ.
*Напомене : - Не постоји посебан захтев у погледу старости или датума издавања доказа.
-Лице уписано у Регистар понуђача АПР-а није дужно да достави наведени доказ(чл.78.ст.5. ЗЈН).

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања мита, кривично дело преваре [чл.75.ст.1.т.2) ЗЈН]
2.1) Докази које доставља правно лице :
1/ Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда (које обухвата и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем
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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. 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 се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за горе наведена кривична дела;
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).Ако понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
2.2) Доказ који доставља предузетник и физичко лице :
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта.
*Напомене : -Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
- Лице уписано у Регистар понуђача АПР-а није дужно да достави наведене доказе (чл.78.ст.5.ЗЈН).

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији [чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН];
3.1) Докази које доставља правно лице, предузетник и физичко лице :
1/ Уверење Пореске управе Мин. финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе, и
2/ Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
*Напомене : - Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
- Лице уписано у Регистар понуђача АПР-а није дужно да достави наведене доказе (чл.78.ст.5.ЗЈН).

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл.75.ст.2. ЗЈН).
Докази :
Понуђач - правно лице, предузетник и физичко лице, попуњава :
- Образац 4 - Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст.2. ЗЈН;
Подизвођач - правно лице, предузетник и физичко лице, попуњава :
- Образац 5 - Изјаву подизвођача о испуњавању услова из чл.75.ст.2. ЗЈН;
*Напомена : Обрасци 4 и 5 су саставни део конкурсне документације (ДЕО II Образац понуде).*
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА
У складу са чл. 76. ЗЈН понуђач мора да докаже да испуњава следеће додатне услове, и то :
1) Потребан кадровски капацитет - Понуђач поседује потребан кадровски капацитет ако, по било
ком основу, за извршење предметне јавне набавке има ангажовано :
1/ Минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 414 или 413,
2/ Минимум једног електро инжењера са лиценцом 450,
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3/ Минимум :
- 1 кв радника за постављање водоводних инсталација (водоинсталатер),
- 1 кв радника за електро инсталације.
-3 кв грађевинска радника,
Докази :
1/ Понуђач - правно лице, предузетник и физичко лице, попуњава :
- Образац 6 - Изјаву понуђача о испуњавању услова за кадровски капацитет.
2/ У прилогу понуде понуђач доставља :
- Копије одговарајућих лиценци за лица – инжењере према постављеном захтеву;
- Изјаве сваког од инжењера да је сагласан да његова лиценца буде употребљена као доказ за
испуњавање додатног услова за потребни кадровски капацитет понуђача у поступку јавне набавке
ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту. Изјава мора бити потписана од стране инжењера.
*Напомена : Образац 6 је саставни део конкурсне документације (ДЕО II Образац понуде).*
2) Потребан технички капацитет - Понуђач поседује потребан технички капацитет ако, по било
ком основу, за извршење предметне јавне набавке поседује опрему неопходних карактеристика и то :
1/ Мини багер,
2/ Камион и
3/ Агрегат.
Доказ :
Понуђач - правно лице, предузетник и физичко лице, попуњава :
- Образац 7 - Изјаву понуђача о испуњавању услова за технички капацитет.
*Напомене:
- Образац 7 је саставни део конкурсне документације (ДЕО II Образац понуде).
- За предметни поступак набавке није од значаја да ли је опрема у власништву понуђача или их понуђач
користи по другом основу (закуп,...) *
Додатне услове учесници у заједничкој понуди могу испунити заједно.
4.3 ОСТАЛА УПУТСТВА у вези доказивања испуњености услова за учешће
1) Ако понуђач не докаже испуњеност обавезних и додатних услова у складу са датим упутствима,
његова понуда се одбија као неприхватљива.
2) Докази о испуњавању услова се могу доставити као неоверене копије.
3) Понуђач није дужан да доставља доказе-документа који су јавно доступни на интернет странама
надлежних органа, али је дужан да у посебном допису који даје у прилогу понуде наведе интернет
странице надлежних органа на којима су ти подаци јавно доступни (чл.79. ст.5.и 6.ЗЈН).
4) Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на
основу Извештаја Комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.
Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од 5 дана од дана пријема
Захтева, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву (чл. 79. ст.2., 3. и 4. ЗЈН).
5) 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 и оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или др. надлежним органом те државе.Изјава, ако
није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
6) Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност услова издати од стране надлежних органа те државе.
7) 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, до закључења, одн.
током важења уговора о јавној набавци и то документује на прописани начин.
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5. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да садржи :
1) ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (дат у конкурсној документацији), попуњен и оверен у складу са
Упутством из тачке 6. конкурсне документације;
2) Потврду о обиласку локације [у складу са тачком 3.2, под 2)];
3) Копије лиценци за стручна лица-инжењере ( у складу са тачком 4.2 конкурсне документације)
4) Писмене Изјаве сваког од инжењера да је сагласан да његова лиценца буде употребљена као доказ
за испуњавање додатног услова за потребни кадровски капацитет понуђача у поступку јавне набавке
ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту ( у складу са тачком 4.2 конкурсне документације).
5) Споразум учесника у заједничкој понуди – доставља се само у случају када група понуђача
подноси заједничку понуду у предметном поступку јавне набавке.
*Напомена : Понуда која не садржи елементе у складу са датим упутствима је неприхватљива.
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1) Понуда се подноси на српском језику.
2) Понуђач може поднети највише једну понуду, понуда са варијантама није дозвољена.
3) Понуда мора бити у складу са предмером и условима из конкурсне документације, у супротном
понуда је неодговарајућа, односно, неприхватљива.
4) Понуда мора да обухвати све позиције из предмера, у супротном понуда је неприхватљива.
5) Понуда се може поднети као самостална понуда или као заједничка понуда групе понуђача.
А) Самостална понуда : Понуђач који подноси самосталну понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач (чл.87. ЗЈН)
Б) Заједничка понуда : Група понуђача може поднети заједничку понуду.
Исто лице не може учествовати у више заједничких понуда (чл.87. ЗЈН).
Група понуђача која подноси заједничку понуду у прилогу понуде обавезно доставља Споразум
учесника у заједничкој понуди којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење предметне јавне набавке.
У Споразуму учесника у заједничкој понуди понуђачи могу одредити једног понуђача из групе да
као овлашћени члан групе понуђача у име групе поднесе понуду и заступа групу пред наручиоцем или
се могу определити да понуду заједно подносе и потписују одговорна лица свих понуђача из групе
понуђача која подноси заједничку понуду.
Споразум учесника у заједничкој понуди обавезно садржи :
- податке о овлашћеном члану групе који ће бити носилац посла, одн. који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем (или одредбу да групу заступају и понуду потписују
сви учесници у заједничкој понуди) ;
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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6) Понуда са подизвођачем : Понуђач или група понуђача може поднети понуду и са подизвођачем.
Ако понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да у понуди наведе
назив подизвођача, опише део предмета набавке који ће поверити подизвођачу и наведе вредност тог
дела набавке - у апсолутном износу у динарима (РСД) и у проценту од укупне вредности понуде.
Део набавке који понуђач/група понуђача поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %
укупне вредности набавке, односно, укупне понуђене цене дате у понуди.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача/групе понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Исто лице може бити наведено као подизвођач у више понуда.
У извршењу уговора не може учествовати подизвођач који није наведен у понуди, одн., уговору,
осим у случају и под условима из члана 80. став 12. одн. став 14. ЗЈН.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача. Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова за учешће у поступку набавке.
7) Понуда се подноси на оригиналној конкурсној документацији која је објављена на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца и то на делу који је означен као ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.
8/1) ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ чине :
Насловна страна понуде
Образац 1
Подаци о понуђачу
Образац 2
Подаци о подизвођачу
Образац 3П/1
Образац 3П/2
Образац 3У
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8
Образац 9
Образац 10
Образац 11
Образац 12

Предмер радова
Предмет, цене и остали услови понуде
Модел уговора
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст. 2. ЗЈН
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Изјава понуђача о испуњавању услова за кадровски капацитет
Изјава понуђача о испуњавању услова за технички капацитет
Изјава понуђача о независној понуди
Изјава понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла
Изјава понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења за гарантни рок
Изјава понуђача о сагласности са условима из конкурсне документације
Образац трошкова припреме понуде

8/2) Упутство за попуњавање
1/ Понуђач је дужан да читко, јасно и недвосмислено попуни ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.
2/ Насловну страну и обрасце који чине ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ понуђач попуњава наводећи
тражене податке у складу са датом формом образаца, условима и упутствима из конкурсне
документације као и упутствима о попуњавању која су дата на самим обрасцима.
3/ Ако при попуњавању образаца понуђач начини неку грешку, дужан је да то место избели, правилно
попуни и овери потписом одговорног/овлашћеног лица – у супротном понуда је НЕПРИХВАТЉИВА.
4/ Обрасце и изјаве својим потписом оверава одговорно лице понуђача које је овлашћено за заступање
фирме и које ће потписати уговор.
5/ У случају заједничке понуде, понуду потписује одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача
или одговорна лица свих учесника у заједничкој понуди (ако је тако одређено у Споразуму учесника у
заједничкој понуди), а у складу са упутством о попуњавању које је дато на конкретном обрасцу.
6/ Обрасце и изјаве, односно понуду, може оверити и друго овлашћено лице понуђача и у том случају
у прилогу понуде доставља се одговарајуће овлашћење, оверено и потписано од законског заступника
понуђача, у коме се наводи име, презиме и обим овлашћења тог лица.
7/ Обрасце и Изјаве који се односе на подизвођаче својим потписом и печатом фирме оверава
одговорно лице подизвођача, а парафира и одговорно лице понуђача (на дну стране).
9) Упутство о употреби печата
Понуђачи/подизвођачи који послују у складу са Законом о привредним друштвима (Сл.Гл.РС
бр.36/2011,..и 95/2018) нису дужни да документацију оверавају печатом.
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10) Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени
податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен
црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на
поменути начин.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
11) Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може у писаном облику (факсом, мејлом, поштом) најкасније 5 (пет) дана
пре истека рока за подношење понуда 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. Захтев за додатним информацијама-појашњењем
конкурсне документације са назнаком :
„ЈНВВ-р 08/20 – Захтев за појашњењем конкурсне документације“,
заинтересовано лице може упутити на : Е-mail : javnenabavke@vodovod-zlatibor.org , на факс број
031/3831-805 или поштом на адресу Наручиоца наведену у конкурсној документацији.
У складу са ЗЈН Наручилац појашњење конкурсне документације, у року од 3 дана од дана пријема
Захтева, ОБЈАВЉУЈЕ на Порталу јавних набавки и својој интернет страници (Чл.63.ЗЈН).
12) Измена конкурсне документације
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за достављање
понуда. Свака таква измена или допуна представља део конкурсне документације и објављује се на
Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца.
Ако измени/допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за достављање
понуда, Наручилац ће продужити рок за достављање понуда, а Обавештење о продужетку рока
ОБЈАВИТИ на Порталу ЈН и својој интернет страници (Чл.63.ЗЈН).
Понуђач је дужан да своју понуду поднесе у складу са изменама конкурсне документације.
7. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
1) Понуда треба да садржи елементе у складу са тачком 5. Конкурсне документације.
2) Понуда се подноси у једној затвореној коверти или кутији, која треба да буде затворена на начин да
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара (чл. 87. ЗЈН).
3) Пожељно је да сви обрасци који чине ДЕО II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и документација која се даје у
прилогу понуде буду повезани у целину и запечаћени (осим оних који по природи ствари не смеју
бити оштећени) тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, а да се видно не оштете листови или печат.
4) Коверта (или кутија) у којој се доставља понуда адресира се и означава на следећи начин:
На предњој страни коверте/кутије наводи се :
ЈКП"Водовод Златибор“
ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина,
ПОНУДА ЗА ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
- НЕ ОТВАРАТИ –
а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, као и име и број телефона особе за контакт.
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5) Понуда се може поднети :
1/Непосредно, предајом понуде у седишту Наручиоца, ул. А.Карађорђевића 6а, Чајетина, I спрат, у
пријемној служби, одн. канцеларији секретарице Наручиоца;
2/ Поштом на адресу : ЈКП"Водовод Златибор" ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина.
8. ИЗМЕНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
1) Измену и допуну понуде понуђач може доставити пре истека рока за достављање понуда, лично у
седишту Наручиоца или поштом, у запечаћеној коверти коју адресира и означава на следећи начин :
На предњој страни коверте наводи се :
ЈКП“Водовод Златибор“
ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина
ПОНУДА ЗА ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту – Измене и допуне Понуде
- НЕ ОТВАРАТИ –
а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, име и број телефона особе за контакт.
2) Повлачење (опозив) понуде, уз образложење, понуђач може извршити писменим путем пре истека
рока за достављање понуда, лично у седишту Наручиоца или поштом, у запечаћеној коверти коју
адресира и означава на следећи начин :
На предњој страни коверте наводи се :
ЈКП“Водовод Златибор“
ул. Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина
ПОНУДА ЗА ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту – Опозив Понуде
а на полеђини : тачан назив и адреса понуђача, име и број телефона особе за контакт.
3) По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења или опозове своју понуду.
9. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
РОК за подношење понуда је 17.8.2020.године до 12,00 сати.
Понуде које које код Наручиоца стигну по истеку наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Понуде које код Наручиоца стигну и буду заведене по истеку наведеног рока, а пре завршетка поступка
отварања понуда, биће евидентиране у записнику о отварању понуда као неблаговремене.
Неблаговремене понуде Наручилац неће разматрати, одбиће их као неприхватљиве [по чл.3.т.33) ЗЈН] и
по окончању поступка отварања понуда вратити понуђачима неотворене са назнаком да су поднете
неблаговремено (чл.104.ЗЈН).
10. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда обавиће се на дан истека рока за подношење понуда, 17.8.2020. године, са почетком
у 12,30 часова у просторијама Наручиоца на наведеној адреси.
Поступак отварања понуда спроводи Комисија Наручиоца у предметном поступку јавне набавке.
О поступку отварању понуда Комисија води записник.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати
само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
Законски заступници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда на основу личне карте
или друге одговарајуће исправе на основу које се може утврдити њихов идентитет коју, пре почетка
поступка отварања понуда, дају Комисији на увид. Без одговарајуће личне исправе законски заступник
има право само на присуство и не може предузимати активне радње у поступку (истицање приговора,
потписивање записника и др.).
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Овлашћени представници понуђача дужни су да пре почетка поступка јавног отварања понуда,
Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, печат
и потпис законског заступника понуђача. Без оваквог овлашћења, представник има право само на
присуство и не може предузимати активне радње у поступку.
11. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
11.1 Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена укупна цена“, без ПДВ-а.
1) Рангирају се само прихватљиве понуде.
2) Наручилац може одбити понуду због негативне референце ако поседује доказ из чл. 82. ЗЈН.
3) Рангирање понуђача-понуда врши се према износу укупне понуђене цене без ПДВ-а, у растућем низу,
тако да се на првом месту ранг листе налази понуђач (понуда) са најнижом, а на последњем понуђач
(понуда) са највишом понуђеном укупном ценом без ПДВ-а.
4) Уговор се додељује понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија, одн. понуђачу чија је понуда
благовремена, одговарајућа и прихватљива, а који је понудио најнижу укупну цену без ПДВ-а према
спецификацији и условима из конкурсне документације и чија се понуда налази на првом месту ранг
листе. Од наведеног Наручилац ће одступити само у случајевима који су прописани у ЗЈН.
11.2 Додела уговора у случају једнаких понуда
1) Ако се применом изабраног критеријума „Најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а“не може
саставити ранг листа, одредити најповољнији понуђач и донети Одлука о додели уговора у складу са
свим напред наведеним, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
У поступку жребања учествују само понуђачи чије су понуде једнаке по свим наведеним критеријумима
и које су уједно и најповољније у поступку.
О термину жребања Наручилац ће благовремено писмено (мејлом, факсом, поштом) обавестити све
понуђаче и исто обавештење објавити на својој интернет страници.
Извлачење понуда путем жреба је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно
могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
Законски заступници понуђача могу учествовати у поступку жребања на основу личне карте или друге
одговарајуће исправе на основу које се може утврдити њихов идентитет, а коју су дужни да Комисији
пре почетка поступка жребања дају на увид. Без овакве исправе законски заступник има право само на
присуство и не може предузимати активне радње у поступку жребања (потписивање записника,
истицање приговора и др.)
Овлашћени представници понуђача дужни су да пре почетка жребања Комисији предају овлашћење
за учешће у поступку жребања.
Овлашћење мора да садржи : име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, печат
и потпис законског заступника понуђача. Без оваквог овлашћења, представник има право само на
присуство и не може предузимати активне радње у поступку жребања.
О поступку жребања Комисија води записник.
Поступак жребања Комисија спроводи тако што ће на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, исписати бројеве понуда и називе понуђача који учествују у жребању и све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Уговор ће се доделити Понуђачу чији је назив
написан на извученом папиру. Понуђачи (понуде) који су учествовали у жребању, а који нису
извучени, заузеће исто-друго место на коначној ранг листи.
2) Ако су две или више понуда једнаке по укупно понуђеној цени, а при том према понуђеној цени
нису и најповољније у поступку, због ефикасности у спровођењу поступка набавке за њихово
рангирање неће се применити поступак из тачке 1). Ове понуде ће заузети исто место на коначној ранг
листи у складу са понуђеним условима и одређеним критеријумима.
11.3 Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења ОБЈАВИТИ
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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12. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ПОСТУПКУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после
доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о додели уговора, односно одлуке о
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу (Члан 110.ЗЈН).
Наручилац је дужан да истом понуђачу омогући увид у документацију и копирање документације из
поступка о његовом трошку, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити
податке у складу са чланом 14. ЗЈН.
13. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (ЗЗП)
13.1 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.– 167. ЗЈН.
1) ЗЗП се подноси у складу са чл. 148.-156. ЗЈН.
2) ЗЗП се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
3) ЗЗП се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако
овим законом није другачије одређено.
4) ЗЗП којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. ЗЈН претходно указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио (чл.149. ст.3.ЗЈН) У наведеном случају се не
примењује правило Закона о општем управном поступку према којем се дан када је поднесак предат
пошти сматра се као дан предаје органу коме је упућен.
5) ЗЗП којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а
након истека рока из тачке 4) , сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда (чл.149. ст.4.ЗЈН)
6) После доношења Одлуке о додели уговора или обустави поступка, рок за подношење ЗЗП-а је 10
дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.
7) 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 из тачке 4) и 5) (ст.3.и 4. чл. 149.ЗЈН) а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
8) Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет ЗЗП 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.
9) Захтев за заштиту права садржи елементе прописане у чл. 151.ЗЈН.
10) Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком. Закључак наручилац 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.(чл.151.ЗЈН).
13.2 Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
1) Чланом 151. ЗЈН прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
2) Подносилац захтева за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке дужан је да на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од :
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
-120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(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, одн. налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

Page 15 of 60

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 (налог за уплату) или 253 (налог за пренос) ;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП;
(7)сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца,број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, одн. подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
***Напоменe :
1* Приликом попуњавања налога посебно је значајно :
- да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу следећим редоследом :
ЗЗП; назив наручиоца;
број или ознака јавне набавке
-у пољу " позив на број" уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси ЗЗП, а
препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( | / „ « и сл.
2* Опширнија упутства
понуђача(www.kjn.gov.rs).

дата

су

на

сајту

Републичке

комисије

за

заштиту

права
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ДЕО II
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
Подносилац понуде-Понуђач (навести назив и седиште) :
________________________________________________________________________________________
Број понуде : ______________________________________________ Датум понуде : _______________
Прималац понуде – Наручилац : ЈКП " Водовод Златибор“ ,Чајетина, ул. А. Карађорђевића бр.6 а
Понуда се подноси на следећи начин [заокружити, одн. заокружити и попунити одговарајућу опцију] :
А) Самостално (Напомена : Ако се понуда подноси самостално заокружује се опција А)
Б) Као заједничка понуда групе понуђача (назив учесника у заједничкој понуди) :
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
(Напомена : У случају заједничке понуде заокружује се опција Б) и наводе називи свих учесника у заједничкој понуди)

В) Са подизвођачима (називи свих подизвођача)
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
(Напомена : Ако се подноси понуда са подизвођачем заокружује се и опција В) и наводе називи свих подизвођача.)

Садржај :
Насловна страна понуде
Образац 1
Подаци о понуђачу
Образац 2
Подаци о подизвођачу
Образац 3П/1
Образац 3П/2
Образац 3У
Образац 4
Образац 5
Образац 6
Образац 7
Образац 8
Образац 9
Образац 10
Образац 11
Образац 12

Предмер радова
Предмет, цене и остали услови понуде
Модел уговора
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75.ст. 2. ЗЈН
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Изјава понуђача о испуњавању услова за кадровски капацитет
Изјава понуђача о испуњавању услова за технички капацитет
Изјава понуђача о независној понуди
Изјава понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења за добро
извршење посла
Изјава понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења за гарантни рок
Изјава понуђача о сагласности са условима из конкурсне документације
Образац трошкова припреме понуде

*Напомена: Понуда треба да садржи елементе у складу са тач. 5. Конкурсне документације.

М.П.
( Параф и печат понуђача)
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Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине
р.бр.
1.
2.

ВРСТА ПОДАТАКА
Пун назив ( из решења привредног
суда или другог надлежног органа)
Седиште (место и адреса)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поштански број седишта
Општина
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Обвезник ПДВ-а ( да / не )
1) телефон 2) факс 3) Е-маил

10.

Банка и број текућег рачуна

ПОДАТАК (попуњава Понуђач)

1)
2)
3)

11.
12.
13.
14.
15.

Директор
Друго овлашћено лице
Особа за контакт, телефон број
Понуђач је уписан у Регистар
понуђача код АПР-а
Врста понуђача (заокружити број)

ДА
НЕ
(заокружити : да или не )
1) Физичко лице;
2) Правно лице : /1 микро /2 мало /3 средње /4 велико

Одговорно лице Понуђача (име и презиме) ____________________________________
Функција ____________________________________
Потпис одговорног лица ___________________________________
М.П.
( печат понуђача)
**Напоменe:
1. Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.1 Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац се копира у онолико примерака колико има
учесника у заједничкој понуди.
2.2 Сваки учесник у заједничкој понуди попуњава по један Образац.
2.3 Образац својим потписом оверава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.
2.4 Попуњени и оверени Обрасци се достављају за све учеснике у заједничкој понуди.**
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Образац 2
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине
р.бр.
1.
2.

ВРСТА ПОДАТАКА
Пун назив ( из решења привредног
суда или другог надлежног органа)
Седиште (место и адреса)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поштански број седишта
Општина
Шифра делатности
Матични број
ПИБ
Обвезник ПДВ-а ( да / не )
1) телефон 2) факс 3) Е-маил

10.

Банка и број текућег рачуна

ПОДАТАК (попуњава подизвођач)

1)
2)
3)

11.
12.
13.
14.
15.

Директор
Друго овлашћено лице
Особа за контакт, телефон број
Подизвођач је уписан у Регистар
понуђача код АПР-а
Врста понуђача (заокружити број)

ДА

НЕ
(заокружити : да или не )
1) Физичко лице;
2) Правно лице : /1 микро /2 мало /3 средње /4 велико

Одговорно лице Подизвођача (име и презиме) ________________________________
Функција_________________________________
Потпис одговорног лица ________________________________
М.П.(печат подизвођача)
**Напоменe:
1.Образац се попуњава САМО АКО понуђач или група понуђача даје понуду са подизвођачем.
2.Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача.
3.Сваки подизвођач попуњава по један Образац.
4. Образац својим потписом оверава одговорно лице подизвођача.
5. Образац парафира и одговорно лице понуђача.
6. Попуњени и оверени Обрасци се достављају за све подизвођаче наведене у понуди.***

М.П.
(Параф и печат понуђача)
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Образац 3 П/1 – Предмер радова
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине
1/ Предмет Понуде је израда резервоара Јанковићи 1 и Јанковићи 2, fco. Наручилац, по Предмеру под
тачком 2/, а у складу са пројектом Наручиоца за израду ових резервоара и условима из конкурсне
документације у предметном поступку јавне набавке.
2/ Предмет понуде обухвата позиције дате у предмеру за резервоаре Јанковићи 1 и Јанковићи 2 по
јединичним и укупним ценама позиција, fco. Наручилац, како је дато у следећим Табелама, и то :
РЕЗЕВОАР „ЈАНКОВИЋИ 1“
Поз.

Опис позиције

I. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1.1.
Геодетско обележавање објекта, са
постављањем привремених геодетских репера
за праћење извођења радова.
Обрачун по m²
1.2
Монтажа и демонтажа приручне бараке за
смештај алата, материјала и радника, у свему
према детаљима из пројекта.
Обрачун бараке комплет
1.3.
Монтажа и демонтажа заштитне ограде од
арматурне мреже, у свему према детаљима из
пројекта.
Обрачун по m' ограде
1.4.
Израда приступног пута према задатим котама
из пројекта. У цену улази обележавање трасе,
набавка и уградња шљунка (или дробљени
камен), са набијањем као и израда банкина.
Ископ са одглагањем на депонију је обухваћен
посебном позицијом.
Обрачун по m²
1.5.
Израда и постављање табли обавештења да се
изводе грађевински радови са основним
подацима о објекту, извођачу, инвеститору,
донатору и пројектанту.
Табла је димензија 200х100цм
Обрачун по комаду
1.6.
У току радова извршити више пута грубо
чишћење градилишта, утоварити и одвести на
депонију даљине до 5км, са истоваром и
грубим планирањем на депонији. Позиција се
односи за уређење круга. Плаћа се једанпут без
обзира на број чишћења.
Обрачун паушално
II. ГЛАВНИ РАДОВИ
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1.
Сечење постојеће ниске вегетације и шибља са
чишћењем терена пре почетка радова.
Посечену вегетацију, шибље и остали отпадни

Јед.
Мере

Колич.

m²

295,00

кпл

1,00

m'

70,00

m²

62,00

ком

1,00

пауш

1,00

m²

295,00

Јед. Цена

Ук. цена
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

материјал прикупити, утоварити на камион и
одвести на депонију даљине до 5км, са
истоваром и грубим планирањем на депонији.
Обрачун по m²
Ископ за темељну јаму у материјалу IV, V i VI
категорије у широком откопу са одбацивањем
и депоновањем истог на страну ван радног
простора, у свему према детаљима из пројекта
и Техничким условима.
Обрачун по m³.
1) IV категорија 30 %
2) V категорија 40 %
3) VI категорија 30%
Затрпавањем резервоара земљом из ископа
слојевима дебљине 30 цм и набијањем вибро
набијачем до прописане збијености у свему
према Техничким условима
Обрачун по m³.
Израда консолидованог насипа земљом до коте
852.20мнм из ископа у слојевима од 30 цм са
машинским набијањем и провером збијености
сваког слоја
Обрачун по m³.
Набавка и разастирање шљунка за тампон слој
испод доње плоче резервоара d=15цм.
Тампонски слој шљунка насути, набити и
фино испланирати са толеранцијом по висини
±1cm
Обрачун по m³
Набавка и разастирање шљунка за израду
дренаже гранулације ¢16-¢ 32 d=40cm.
Шљунак насути, набити и фино испланирати
са толеранцијом по висини ±1cm а према
детаљу Д1 из пројекта.
Обрачун по m³
Набавка и разастирање шљунка за израду
дренаже гранулације ¢4-¢ 8 d=20cm. Шљунак
насути, набити и фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1cm а према детаљу
Д1 из пројекта.
Обрачун по m³
Набавка и разастирање песка за израду
дренаже d=15cm. Песак насути, набити и фино
испланирати са толеранцијом по висини ±1cm
а према детаљу Д1 из пројекта.
Обрачун по m³
Израда испуста-камене облоге на месту излива
а према условима на терену
Обрачун паушално
Израда камене облоге преко дренажних цеви а
према детаљу Д1 из пројекта
Обрачун по m'
Планирање терена око резервоара са
извођењем падова а затим целу површину
хумузирати и затравнити
Обрачун по m²
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m³
m³
m³
m³

35,00
46,00
35,00
29,00

m³

120,00

m³

8,70

m³

7,00

m³

4,50

m³

3,50

пауш

1,00

m'

30,00

m²

175,00
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Довоз земље за израду насипа из позајмишта.
У јединичну цену улази утовар, транспорт и
планирање.
Обрачун по m³
3. БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1.
Израда слоја за изравњавање и заштиту
хидроизолације од бетона MB 20 дебљине 6+4
цм
Обрачун по m²
3.2.
Израда слоја за пад и заштиту хидроизолације
изнад горње плоче резервоара MB 20 дебљине
6-10цм.
Обрачун по m²
3.3.
Израда тампон слоја са падовима задатим у
пројекту, а према детаљу Д1 за постављање
дренажних цеви MB 20 дебљине 15-20цм.
Обрачун по m².
3.4.
Израда армирано бетонске темељне плоче
бетоном MB30, d=30cm у складу са техничким
условима. Израдити оплату и темеље армирати
према пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетонирање радити преко
претходно урађеног слоја набијеног шљунка и
тампон слоја, бетоном са додатком адитива за
водонепропусност. У цену улази оплата,
адитиви и нега бетона.
Обрачун по m³
-резервоара d=25 cm, MB 30, V6
-затварачницеd=25 cm MB 30
3.5.
Израда армирано бетонских спољних зидова
бетоном MB 30 у складу са техничким
условима. Израдити двоструку глатку оплату и
зидове армирати према пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетонирање вршити
бетоном са додатком адитива за
водонепропустивост са машинским
вибрирањем. У цену улази оплата, помоћна
скела, адитиви, експандирајуће траке за
прекиде бетонирања и нега бетона.
Обрачун по m³.
-резервоара d=25cm, MB 30, V6
-зидова за силазак d=20cm, MB 30, V6
-шахта d=20,25cm, MB 30, V6
-затварачнице d=20 cm, MB 30
3.6.
Бетонирање унутрашњих зидова резервоара
бетоном MB 30. Опис као у претходној
позицији.
Обрачун по m³.
d=20 cm MB 30 , V4 (šikana)
3.7.
Бетонирање армирано бетонских равних
монолитних плоча бетоном MB 30 са додатком
адитиваза водонепропусност. Бетонирање
вршити у глаткој металној оплати са висином
подупирања до 6 метара, армирати према
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У
цену улазе метална оплата са подупирачима,
2.12.
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m³

185,00

m²

39,00

m²

16,00

m²

30,00

m³
m³

4,00
1,00

m³
m³
m³
m³

17,00
1,15
0,50
4,50

m³

3,00
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адитиви, помоћна скела и нега бетона.
Обрачун по m³
-горња плоча резервоара d=20cm, MB 30, V6
-плоча затварачнице d=15cm, MB 30
3.8.
Бетонирање косе кровне плоче MB 30.
Армирати према пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. У цену улазе и
подупирачи, оплата, нега бетона и помоћна
скела.
Обрачун по m³
-кровна плоча d= 12 cm, MB 30
3.9.
Бетонирање потпорних зидова бетоном MB 30.
Армирати према пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. У цену улазе и
подупирачи, оплата, нега бетона и помоћна
скела.
Обрачун по m³
3.10.
Бетонирање, израда изливне главе од
набијеног бетона MB 25. Армирати према
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У
цену улазе оплата и нега бетона.
Обрачун по m³.
4. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
4.1.
Набавка, исправљање, сечење, чишћење,
савијање, постављање и везивање глатке,
ребрасте и мрежасте арматуре а према
арматурним плановима.
Обрачун по кг
RA 400/500-2
MAG 500/560
4.2.
Набавка, сечење и уградња ребрасте арматуре
у изливној глави, у свему према детаљима из
конструктивног дела пројекта.
Обрачун по кг уграђене арматуре
5. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
5.1.
Обзиђивање укопаних бетонских зидова преко
урађене хидроизолације пуном опеком d=7cm
у продуженом малтеру размере 1:3:6. У цену
улазе и анкери ради повезивања зидне облоге
са бетонским језгром и помоћна скела
Обрачун по m²
5.2.
Малтерисање спољних зидова затварачнице
преко постављене термоизолације и рабиц
плетива, у свему према детаљима из пројекта.
У цену урачунато рабиц плетиво, а
термоизолација дата посебном позицијом.
Обрачун по m²
5.3.
Израда рабициране и пердашене цементне
кошуљице,дебљине до 5цм у затварачници
резервоара са слојем за пад на доњем
нивоу.Радови према техничким стандардима и
нормативима за ову врсту радова.
Обрачун по m²
6. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6.1.
Набавка и постављање хоризонталне
хидроизолације темељне плоче од продора
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m³
m³

5,15
0,34

m³

0,45

m³

1,50

m³

0,70

кг
кг

3.520,00
130,00

кг

183,00

m²

83,00

m²

14,00

m²

3,60

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

влаге, преко подлоге од мршавог бетона,
континуирано по целој површини и повезати
заваривањем са вертикалном хидроизолацијом.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
-хладан премаз битулитом ''А''
-врући премаз битуменом ''MTH''
Битуминизирана трака са улошком од
преговане алуминијумске фолије ("Kondor 4")
- врући премаз битуменом ''MTH''
Обрачун по m² развијене површине
6.2.
Набавка и постављање хоризонталне
хидроизолације изнад горње плоче резервоара,
а преко подлоге од мршавог бетона по целој
површини и повезати заваривањем са
вертикалном хидроизолацијом.
Хидроизолацију извести од следећих слојева:
-хладан премаз битулитом ''А''
-врући премаз битуменом ''MTH''
Битуминизирана трака са улошком од
преговане алуминијумске фолије ("Kondor 4")
- врући премаз битуменом ''MTH''
Обрачун по m²
6.3.
Набавка и постављање на укопане бетонске
зидове са спољне стране слоја хидроизолације
која се састоји од следећих слојева:
-хладан премаз битулитом ''А''
-врући премаз битуменом ''MTH''
Kondor 3, залепљен на подлогу
- врући премаз битуменом ''MTH''
Обрачун по m²
6.4.
Обрада унутрашњих бетонских површина
резервоара, које се налазе испод максималног
нивоа воде, хидроизолационим материјалом, у
свему према детаљима из пројекта.
Ценом обухватити и радове на припреми
бетонске површине, који се састоје од израде
шлицева на местима прекида бетонирања,
уклањања сегрегације бетона и ев. поновној
санацији бетонских површина на местима
влажења или процуривања воде.
Обрачун по m²
6.5.
Облагање надземних бетонских површина
термо сендвичима ( Вунизол ФА или сл.) по
упуству произвођача.
Обрачун по m²
6.6.
Набавка и постављање ПВЦ фолије преко
слоја песка за израду дренаже а према детаљу
Д1 из пројекта
Обрачун по m²
7. БРАВАРСКИ РАДОВИ
7.1.
Израда и постављање улазних врата од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
вишекоморним системом профила, са
надсветлом на улазу у затварачницу у свему
према Поз. 1 из шеме браварије.
Врата 90/210+90цм
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16,00
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83,00

m²

78,00
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Обрачун по комаду
7.2.
Металне прохромске пењалице са леђобраном
према Поз 2. из шеме браварије.
Обрачун по комаду
7.3.
Металне прохромске пењалице према Поз. 3 из
шеме браварије.
Обрачун по комаду.
7.4.
Уградња вентилационе капе у свему према Поз
5 из шеме браварије
Обрачун по комаду
7.5.
Израда и уградња капије 3+1 м у свему према
ПОз. 4 из шеме браварије
Обрачун по комаду
7.6.
Израда ограде од поцинкованог жичаног
плетива Ø2.40мм затегнуте висине h=2.50 м и
са постављањем бетонских стубова на 2,5 м
растојања и са три реда бодљикаве жице у
горњем појасу (удаљености мин. 2 м од
ножице насипа),а према поз из шеме
браварије.
Обрачун по m'
8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
8.1.
Покривање крова алуминијумским
профилисаним лимом d=0,8 мм са
подконструкцијом.
Радовима је обухваћена и уградња слемена профила, завртњи са изолацијом (галванске
струје) итд.
Обрачун по m²
9. КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
9.1.
Покривање крова и то следећим редоследом
одоздо на горе а према детаљу из пројекта:
- слој парног опуштања
- парна брана
- термоизолација д=10цм
- хидроизолација
-дрвене гредице 4х6цм
-дрвене летвице 4х6цм
Обрачун по m²
10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
10.1
Постављање подних керамичких антиклизних
плочица са израдом сокле дуж зидова висине
20цм у затварачници резервоара .Постављене
плочице фуговати фугмасом.
Обрачун по m²
11. РАЗНИ РАДОВИ
11.1.
Испитивање резервоара на вододрживост.
Радове извршити у складу са посебним
техничким условима датим у пројекту.
Обрачун паушално.
11.2.
Чишћење и прање објекта после завршетка
радова.
Обрачун паушално
11.3.
Дезинфекција и испирање резервоара чисте
воде жавеловом водом са прибављањем
санитарне сагласности надлежних органа.
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Обрачун паушално
11.4.
Уређење терена по завршетку радова. Након
завршетка радова терен у радном појас
вратити у првобитно стање. Ценом обухваћени
антиерозивни радови и озелењавање
површина.
Обрачун паушално.
11.5.
Геодетско снимање изведених радова за
уношење објекта у подземни катастар.
Обрачун паушално
11.6.
Набавка и постављање дренажне цеви и
геотекстила у слоју гранулисаног материјала у
складу са Главним пројектом.
Обрачун m'
11.7.
Израда пројекта геодетског обележавања са
уградњом репера у бетонску конструкцију за
касније праћење и осматрање резервоара.
Обрачун по комплету
11.8.
Израда пројекта изведеног стања
Обрачун по комплету
11.9.
Израда изливне главе на месту испуста
цевовода из резервоара. Ценом обухваћени
радови на ископу, бетонирању, армирању и
заштити изливне главе ломљеним каменом у
цементном малтеру.
Обрачун по комплету.
ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ОПРЕМА
1. ДОВОД ВОДЕ
1.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према EN ISO 1127, материјал према EN
1.4301.
DN50 (f60.3x2)
Обрачун по m'
1.2.
Прохромске прирубнице
Равне прирубнице са грлом, мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
DN50 PN10
Обрачун по комаду
1.3.
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада прохромске цеви и једне
прохромске анкер прирубнице од лима.
Мере цеви према EN ISO 1127, материјал
према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 (f60.3x2) L=0.50m
DN50 (f60.3x2) L=0.40m
1.4.
Прохромски фазонски комади
Користе се префабриковани лукови и рачве (не
могу се правити од сегмената).
Радијус савијања лукова R=1.5 D (називни
пречник цеви)
Дебљина зида лукова, редукција и рачви мора
бити једнака или већа од дебљине зида цеви са
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којом се спајају. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
Лук DN50-90º
Лук DN50-45º
1.5.
Адаптер прирубнице за PEHD цеви
ПЕ адаптер прирубница. Састоје се од
PEHD100 адаптера (туљка) за чеоно
заваривање и летеће челичне поцинковане или
алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на резервоару. Мере према EN1092-1.
Обрачун по комплету.
DN50/ø63 PN10
1.6.
Заптивни комплети за прирубнице
Заптивни комплети се састоје од гуменог
заптивача са челичним уметком, и
одговарајућег броја вијака навртки и
подлошки од нерђајућег челика. Мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
DN50 PN10
1.7.
Угаони вентил са пловком
Угаони вентил са полугом и пловком за
ограничење нивоа воде у резервоару
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Тело је од сивог лива или дуктила, заштићено
епокси премазом са атестом за питку воду.
Обрачун по комаду
Угаони вентил са пловком DN50 PN10
1.8.
Кратки овални затварач
Са гумираним клином и прирубницама. Ручни
погон преко точка. Тело је од сивог лива или
дуктила, заштићено епокси премазом са
атестом за питку воду. Испорука са точком.
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Обрачун по комаду
Овални затварач DN50 PN10 L=150
1.9.
Ослонци цеви
Ослонци цеви израђени од нерђајућих
челичних цеви, профила или лимова, комплет
са обујмицама цеви, анкер вијцима и другим
монтажним материјалом, све од нерђајућег
челика. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
Конзолни ослонац цеви DN50
2. ОДВОД ВОДЕ
2.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према EN ISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по m'
DN50 (f60.3x2)
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Прохромске прирубнице
Равне прирубнице са грлом, мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 PN10
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада прохромске цеви и једне
прохромске анкер прирубнице од лима.
Мере цеви према EN ISO 1127, материјал
према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 (f60.3x2) L=0.50m
Заптивни комплети за прирубнице
Заптивни комплети се састоје од гуменог
заптивача са челичним уметком, и
одговарајућег броја вијака навртки и
подлошки од нерђајућег челика. Мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
DN50 PN10
Монтажно-демонтажне прирубнице
Састоје се од једне летеће прирубнице према
EN1092-1, једног прстена са гуменим
заптивкама и комплета вијака, навртки и
подлошки од нерђајућег челика.
Мере према EN1092-1, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комплету
DN 50 PN10
Кратки овални затварач
Са гумираним клином и прирубницама. Ручни
погон преко точка. Тело је од сивог лива или
дуктила, заштићено епокси премазом са
атестом за питку воду. Испорука са точком.
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Обрачун по комаду
Овални затварач DN50 PN10 L=150
Ослонци цеви
Ослонци цеви израђени од нерђајућих
челичних цеви, профила или лимова, комплет
са обујмицама цеви, анкер вијцима и другим
монтажним материјалом, све од нерђајућег
челика. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
Конзолни ослонац цеви DN50
Мрежица
Мрежица од нерђајуће челичне жице фи 0,5мм
са окцима 2х2мм. Мрежица се обликује и
заварује на крају цеви одушке ДН15.
Обрачун по комаду
Адаптер прирубнице за PEHD цеви
Набавка, транспорт и уградња ПЕ адаптер
прирубница. Састоје се од PEHD100 адаптера
(туљка) за чеоно заваривање и летеће челичне
поцинковане или алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
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називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на шахту и изливној глави. Мере свих
прирубница су према EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN50/f63 PN10
3. ИСПУСТ И ПРЕЛИВ
3.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по m'
DN80 (f88.9x2)
3.2.
Прохромски фазонски комади
Користе се префабриковани лукови ( не могу
се правити од сегмената)
Радијус савијања лукова R=1.5 D (називни
пречник цеви)
Дебљина зида лукова, редукција и рачви мора
бити једнака или већа од дебљине зида цеви са
којом се спајају. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
Лук DN80-90º
T рачва DN80/80-45º
Редукција DN150/80 (preliv f159/88.9)
3.3.
Прохромске прирубнице
Равне челичне прирубнице, мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
DN80 PN10
3.4.
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада Прохромске цеви и једне
Прохромске анкер прирубнице од лима. Мере
цеви према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комаду
DN80 (f88.9x2) L=0.60m
3.5.
Монтажно-демонтажне прирубнице
Састоје се од једне летеће прирубнице према
EN1092-1, једног прстена са гуменим
заптивкама и комплета вијака, навртки и
подлошки од нерђајућег челика. Мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
DN80 PN10
3.6.
Заптивни комплети за прирубнице
Комплети који се састоје од гуменог заптивача
и одговарајућег броја вијака, навртки и
подлошки од нерђајућег челика. За
прирубнице ПН10 користи се гумена заптивка
ојачана армираним платном. Мере према
EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN80 PN10
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Ослонци цеви у резервоару
Ослонци цеви израђени од нерђајућих
челичних цеви, профила или лимова, комплет
са обујмицама цеви, анкер вијцима и другим
монтажним материјалом, све од нерђајућег
челика. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
-Зидни конзолни ослонац цеви DN80 са U
обујмицом цеви
-Подни конзолни ослонац цевног лука DN80 са
стопом, заварен за цевни лук
3.8.
Кратки овални затварачи
Са гумираним клином и прирубницама. Ручни
погон преко точка. Тело је од сивог лива или
дуктила, заштићено епокси премазом са
атестом за питку воду. Испорука са точком.
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Обрачун је по комаду
Овални затварач DN80 PN10 L=180
3.9.
Адаптер прирубнице за PEHD цеви
Набавка, транспорт и уградња ПЕ адаптер
прирубница. Састоје се од PEHD100 адаптера
(туљка) за чеоно заваривање и летеће челичне
поцинковане или алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на шахту и изливној глави. Мере свих
прирубница су према EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN80/f90 PN10
4. ОДУШКА РЕЗЕРВОАРА
4.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по m'
DN80 (f88.9x2)
4.2.
Прохромски фазонски комади
Користе се префабриковани лукови (не могу се
правити од сегмената)
Радијус савијања лукова R=1.5 D (називни
пречник цеви)
Обрачун по комаду
Лук DN80-90º
4.3.
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада Прохромске цеви и једне
Прохромске анкер прирубнице од лима. Мере
цеви према ENISO1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комаду
DN80 (f88.9x2) L=0.50m
4.4.
Прохромске стопе
Равне квадратне плоче од лима, комплет са
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анкер вијцима. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету, #3x200x200
4.5.
Прохромска мрежица
Равна мрежица од нерђајуће челичне жице
ф1.2мм са окцима 5х5мм. Мрежица се вари на
отвор цевног лука одушке резервоара.
Материјал према EN 1.4301.100x100mm
Обрачун по комаду
5. ИЗЛИВНА ГЛАВА
5.1.
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада Прохромске цеви и једне
Прохромске анкер прирубнице од лима. Мере
цеви према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комаду
FF80 PN10 L=600mm са анкер прирубницом
5.2.
Жабљи поклопци
ЛГ жабљи поклопци са прирубницом,
заштићени епокси премазом
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
DN80 PN10
Обрачун по комаду
5.3.
Поклопац шахта
ЛГ поклопци са оквиром заштићени
битуменским премазом према EN 124.
Поклопац и оквир DN600 класа A015
Обрачун по комаду
5.4.
Заптивни комплети за прирубнице
Комплети који се састоје од гуменог заптивача
и одговарајућег броја вијака, навртки и
подлошки од нерђајућег челика. За
прирубнице ПН10 користи се гумена заптивка
ојачана армираним платном. Мере према
EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN80 PN10 (за везу са PEHD цевоводом)
DN80 PN10 (за стандардни прирубнички спој)
5.5.
Адаптер прирубнице за PEHD цеви
Набавка, транспорт и уградња ПЕ адаптер
прирубница. Састоје се од PEHD100 адаптера
(туљка) за чеоно заваривање и летеће челичне
поцинковане или алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на шахту и изливној глави. Мере свих
прирубница су према ЕН1092-1.
Обрачун по комплету
DN80/f90 PN10
6. СПОЉАШЊЕ ЦЕВНЕ ВЕЗЕ
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Напомена: Предмером су обухваћене само цевне везе за дренажу и испусте резервоара
6.1.
PEHD цеви
Прави комади дужине 6 или 12м, према ISO
4427 или EN 12201, спајани чеоним
заваривањем. Ставком су обухваћени и

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

фазонски комади (сегментни лукови) на
скретањима трасе.
Обрачун по m'
DN80 PN6 (f90x3.5) - PEHD100
6.2.
Адаптер прирубнице за PEHD цеви
ПЕ адаптер прирубница. Сатоје се од
PEHD100 адаптера (туљка) за чеоно
заваривање и летеће челичне поцинковане или
алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на резервоару. Мере према EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN80/ø90 PN6 –прирубница PN10
6.3.
Заптивни комплети за прирубнице
Напомена:
Комплети који се састоје од гуменог заптивача
и одговарајућег броја вијака, навртки и
подлошки од нерђајућег челика. За
прирубнице ПН10 користи се гумена заптивка
ојачана армираним платном.
Обрачун по комплету
DN80 PN10
6.4.
ПВЦ дренажне цеви
Дренажа затварачнице и резервоара, спојеви су
са наглавком и гуменом манжетном. Ставком
су обухваћени и сви фазонски комади.
Обрачун по m'
- канализациона ПВЦ цев f90
- канализациона ПВЦ цев f160
- Дренажна ПВЦ цев f 160
6.5.
Мрежица
Напомена:
Равна мрежица од жице ф1.2мм са окцима
5х5мм. Мрежица се вари за рам од нерђајућих
челичних трака и типлује за зид преко отвора
дренажне цеви ф90ПВЦ. Комплет са анкер
вијцима и другим монтажним материјалом, све
од нерђајућег челика. Материјал према
EN1.4301.
150x150mm
Обрачун по комплету
7. УСИС ПУМПИ
7.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по m'
DN50 (ø60.3x2)
7.2.
Прохромске прирубнице
Равне прирубнице са грлом, мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

DN50 PN10
DN32 PN10
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада Прохромске цеви и једне
Прохромске анкер прирубнице од лима. Мере
цеви према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 (f60.3x2) L=0.40m
Прохромски фазонски комади
Користе се префабриковани лукови и рачве (не
могу се правити од сегмената)
Радијус савијања лукова R=1.5 D (називни
пречник цеви)
Дебљина зида лукова, редукција и рачви мора
бити једнака или већа од дебљине зида цеви са
којом се спајају. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
Лук DN50-90o
T рачва DN50/50
Редукција DN50/32
Цевни нипл DN50, L=100mm, навој R2"
Заптивни комплети за прирубнице
Заптивни комплети се састоје од гуменог
заптивача са челичним уметком, и
одговарајућег броја вијака навртки и
подлошки од нерђајућег челика. Мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
- DN50 PN10
- DN32 PN10
Усисна корпа
Усисна корпа без неповратног вентила са
прирубницом
Тело је од сивог лива или дуктила, заштићено
епокси премазом са атестом за питку воду.
Мрежица је прохромска
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Обрачун по комаду
Усисна корпа DN50 PN10
Овални затварач
Са гумираним клином и прирубницама. Ручни
погон преко точка. Тело је од сивог лива или
дуктила, заштићено епокси премазом са
атестом за питку воду. Испорука са точком.
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
Обрачун по комаду
Овални затварач DN50 PN10 L=250
Лоптасти вентили
Прохромски лоптасти вентил са ручицом и
унутрашњим навојем G2".
Обрачун по комаду
DN50 PN10 G2"
Ослонци цеви
Ослонци цеви израђени од нерђајућих
челичних цеви, профила или лимова, комплет
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са обујмицама цеви, анкер вијцима и другим
монтажним материјалом, све од нерђајућег
челика. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
Конзолни ослонац цеви DN50
8. ПУМПЕ
8.1.
Вертикалне вишестепенецентрифугалне пумпе
Једна пумпа је радна, а једна је активна
резерва.
Основне карактеристике:
Усис и потис су DN32 PN10/16 према EN10921. Електро мотор IP55, 1.5kW, 400V /3ph/ 50Hz
при 2885 min-1.
Основне радне криве пумпе [ проток Qp (l/s),
хидрауличка снага на вратилу пумпе (kW),
кавитацијска резерва пумпе NPSHp (m) ] и
димензије су дате у прилогу пројекта. Радна
тачка пумпе је:
Qp
Hp
p
Pp
NPSHp
(l/s)
(mVS) (%)
(kW)
(m)
1,40
55.8
65.7
1.16
1.59
Усисна и потисна прирубница су са супротних
страна, у заједничкој оси при дну кућишта
пумпе.
Обрачун по комаду
Постоље пумпи
Постоље за две пумпе израђено од нерђајућих
челичних профила и лимова, комплет са
вијцима, анкер вијцима и другим монтажним
материјалом, све од нерђајућег челика.
Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
9. ПОТИС ПУМПИ
9.1.
Прохромске цеви
Прави комади за украјање. Ставком нису
обухваћени убетонирани делови цевовода на
месту продора кроз зидове објекта. Мере
према ENISO1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по m'
DN32 PN10
9.2.
Прохромске прирубнице
Равне прирубнице са грлом, мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 PN16
DN32 PN16
9.3.
Убетонирани цевни комади
Састоје се од комада Прохромске цеви и једне
Прохромске анкер прирубнице од лима. Мере
цеви према ENISO 1127, материјал према EN
1.4301.
Обрачун по комаду
DN50 PN10 (f60.3x2) L=0.50m
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Адаптер прирубнице за PEHD цеви
ПЕ адаптер прирубница. Састоје се од
PEHD100 адаптера (туљка) за чеоно
заваривање и летеће челичне поцинковане или
алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на резервоару. Мере према EN1092-1.
Обрачун по комплету
DN50/ø63 PN10
Прохромски фазонски комади
Користе се префабриковани лукови и рачве (не
могу се правити од сегмената).
Радијус савијања лукова R=1.5 D (називни
пречник цеви)
Дебљина зида лукова, редукција и рачви мора
бити једнака или већа од дебљине зида цеви са
којом се спајају. Материјал према EN 1.4301.
Називни притисак ПН16.
Обрачун по комаду
- Лук DN50-90o
- Лук DN32-90o
- T рачва DN32/32
- Редукција DN50/32
- Цевни нипл DN32, L=100mm, навој R5/4"
- Цевни нипл DN15, L=50mm, навој R1/2"
- Дупли нипл R5/4"
- Дупли нипл R1/2"
- Муф са ун. навојем G1/2"
(заварити за цев DN32)
- редуцир навојни R5/4"SN/G5/4"UN
- Холендер спојница R5/4"
Заптивни комплети за прирубнице
Заптивни комплети се састоје од гуменог
заптивача са челичним уметком, и
одговарајућег броја вијака навртки и
подлошки од нерђајућег челика. Мере према
EN1092-1, материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
DN50 PN10
DN32 PN10
Woltman водомер
Водомер за хоризонталну уградњу са Woltman
турбином и навојним прикључком, INSA
VVM3 или сличан, следећих карактеристика:
Почетни проток 0,05m3/h
Номинални проток 5m3/h
Максимални трајни проток 10m3/h
Обрачун по комаду
Водомер DN32 PN16 G5/4"
Ваздушни вентил
Ваздушни вентил са навојем. Вентил је
двоструког дејства (са великим и малим
отвором)
Обрачун по комаду
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DN 15 PN10 R1/2"
9.9.
Неповратни вентил
Прохромски неповратни вентил са навојем.
Вентили су са конусним аксијалним заптивним
телом и опругом
Обрачун по комаду
DN 32 PN10 G5/4"
9.10.
Манометар
Манометар Ø100 - G1/2", комплет са
трокраком растеретном славином DN15-G1/2".
Обрачун по комплету
Опсег 0-10бара
9.11.
Лоптасти вентили
Прохромски лоптасти вентили са ручицом и
унутрашњим навојем G1".
Обрачун по комаду
DN50 PN10 G1"
9.12.
Ослонци цеви
Ослонци цеви израђени од нерђајућих
челичних цеви, профила или лимова, комплет
са обујмицама цеви, анкер вијцима и другим
монтажним материјалом, све од нерђајућег
челика. Материјал према EN 1.4301.
Обрачун по комплету
Конзолни ослонац цеви DN32
10. РАЗНИ РАДОВИ
10.1.
Пробни рад
Пробни рад, пуштање пумпи у рад, провере
функционалности, отклањање цурења на
цевоводу и затварачима и слично
Обрачун паушално
10.2.
Пројекат изведеног стања
Израда пројекта изведеног стања у три
укоричена примерка
Обрачун паушално
10.3.
Чишћење
Завршно чишћење објекта од отпадака
насталих током машинских радова. Плаћа се
једанпут без обзира на број чишћења
Обрачун паушално
10.4.
Испирање и дезинфекција
Испирање и дезинфекција резервоара и цеви у
затварачници.
Обрачун по m³ запремине резервоара
10.5.
НН прикључак и мерни орман
10.5.1. Испорука, монтажа и повезивање опреме за
електро прикључак резервоара "Јанковић 1" на
нисконапонску дистрибутивну мрежу.
Обрачун по комплету
10.5.2. Испорука, монтажа, обележавање и
повезивање нисконапонског кабла од
бетонског стуба НН дистрибутивне мреже до
мерног ормана на спољашњем зиду објекта
резервоара "Јанковић 1". Позиција обухвата и
ПВЦ штитник и упозоравајућу траку целом
дужином кабловске трасе у земљи.
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10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.6.
10.6.1.

10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.

10.7.
10.7.1.

10.7.2.

Обрачун по комплету
Трасирање, ископ рова у земљи и геодетско
снимање трасе кабловског вода од бетонског
стуба НН дистрибутивне мреже до мерног
ормана на спољашњем зиду објекта резервоара
"Јанковић 1".
Обрачун по комплету
Испорука, монтажа и повезивање мерног
ормана МО, за монтажу на спољашњи зид
црпне станице, степена механичке заштите
ИП54. Врата ормана поседују отвор за
очитавање утрошене електричне енергије.
У мерни орман се уграђује заштитни прекидач,
директна мерна група - микропроцесорско
бројило за двотарифно мерење активне и
реактивне енергије и управљање тарифом,
прикључне стезаљке и ситан монтажни
материјал.
Обрачун по комплету
Набавка, полагање, обележавање и повезивање
на оба краја НН енергетског кабла од места
споја у мерном орману до електро ормана у
резервоару "Јанковић1".
Обрачун по комплету
Опрема електромоторног погона, аутоматике и
мерења
Испорука и уградња електро ормана РМ1
електромоторних погона, аутоматике,
технолошких мерења и општих инсталација, у
свему према детаљима из пројекта.
Обрачун по комплету
Испорука, полагање, обележавање и
повезивање енергетских и сигналних каблова
за повезивање електро ормана РМ1 са опремом
на објекту.
Обрачун по комплету
Испорука, уградња и повезивање
кондуктивних мерних сонди нивоа у
резервоару
Обрачун по комплету
Испорука, уградња и повезивање мерних
сонди нивоа (пловних крушака) у резервоару
Обрачун по комплету
Испорука, полагање, обележавање и
повезивање сигналног кабла типа PPOO
7х2.5мm², за повезивање електро ормана РМ1
у објекту "Јанковић 1" са ниво сондама у
објекту "Јанковић 2", а у свему према
детаљима из пројекта.
Обрачун по комплету
Општа инсталација
Испорука, полагање, обележавање и
повезивање енергетских каблова општих
инсталација
Обрачун по комплету
Испорука, монтажа и повезивање индустријске
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флуо светиљке, за уградњу директно на
плафон горњег дела затварачнице објекта
''Јанковић' 1''
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.7.3. Испорука, монтажа и повезивање зидне или
плафонске прахотесне и водотесне светиљке,
за уградњу у доњем делу затварачнице објекта
"Јанковић 1".
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.7.4. Испорука, монтажа и повезивање рефлектора
за уградњу изнад улазних врата затварачнице
објекта "Јанковић 1". Рефлектор је израђен од
масивног Al кућишта, са термоотпорним
стаклом, IP65, за прихват једне метал-халогене
сијалице.
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.7.5. Постављање и повезивање инсталационог
прибора и опреме јаке струје у затварачници
објекта "Јанковић 1". Опрема је силуминска у
OG изведби.
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.8. Инсталација уземљења, изједначења потенцијала и громобрана
10.8.1. Постављање FeZn траке 25х4мм тракастог
површинског уземљивача око објекта
резервоара "Јанковић 1", у свему према
детаљима из пројекта.
Обрачун по m'
m'
60,00
10.8.2. Израда шине за главно изједначење
потенцијала Cu траком 30х5мм, за монтажу на
зид затварачнице резервоара "Јанковић 1".
Обрачун по m'
m'
6,00
10.8.3. Израда премошћења инсталације водовода и
технолошке инсталације, израда споја страних
металних маса, полагање заштитних каблова
од сабирница изједначења потенцијала према
опреми у објекту "Јанковић 1".
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.8.4. Израда прихватног система громобранске
инсталације, израђено од FeZn траке 20х3 по
ивицама затварачнице резервоара"Јанковић 1".
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.8.5. Израда спојног вода између прихватног
система са вертикалним спусним водом.
Спојни вод се изводи траком FeZn 20х3.
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.8.6. Испорука и монтажа кутије мерног споја на
зиду затварачнице
Обрачун по комплету
кпл
1,00
10.8.7. Израда спусног вода од траке FeZn 20х3 по
зиду затварачнице, постављање носача за
траку, израда свих потребних наставака и
повезивање са осталим елементима
громобранске инсталације.
Обрачун по m'
m'
5,00
10.9. Кабловски регали
10.9.1. Испорука и уградња кабловских перфорираних
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регала, слично типу PNK150, за монтажу у
затварачници резервоара "Јанковић 1". Регали
се постављају хоризонтално и вертикално,
причвршћени конзолама које су фиксиране за
зид. Носачи - конзоле регала постављају се на
растојању 1м.
Обрачун по комплету
10.10. Завршни радови
10.10.1. По завршеном прегледу изведених радова
извршити:
- мерење прелазног отпора уземљивача
Мерење отпора изолације каблова, уређаја,
појединачно и у галванској вези
- мерење падова напона на прикључку
потрошача
- провера ефикасности заштите од опасног
напона додира
Након извршених мерења Извођач ће
направити протокол и доставити Инвеститору
све потребне атесте опреме. За све радове и
уграђени материјал који је сам набавио
Извођач је дужан да достави писмену
гаранцију, уз давање свих потребних упутстава
за касније одржавање.
Обрачун по комплету
10.10.2. Израда Упутства за коришћење уграђене
опреме и обука особља. Обука се обавља на
лицу места за техничко особље и оператере
Обрачун паушално
10.10.3. Пробни рад и доказ перформанси рада објеката
„Јанковић 1“ и „Јанковић 2“
Обрачун паушално
10.10.4. Израда Пројекта изведеног објекта на основу
овереног примерка снимљеног за време израде
инсталације.
Пројекат мора да садржи све измене које су
настале за време извођења и мора бити оверен
од стране Инвеститора. Пројекат се испоручује
Инвеститору у уговореном броју примерака.
Обрачун паушално
РЕЗЕРВОАР „ЈАНКОВИЋИ 2“
Поз.
Опис позиције
I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1.
Геодетско снимање и обележавање габарита
објекта - пластичног резервоара, потребним
исколчавањем и осигурањем обележених
места.
Обрачун паушално
II ГЛАВНИ РАДОВИ
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1.1.
Машински и ручни ископ земље IV, V и VI
категорије са одстрањивањем материјала
минимум 1,0 м од ивице рова. Косине ископа
формирати у складу са геотехничким условима
на терену а све у циљу безбедности приликом
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извођења радова. Евентуално обезбеђење од
обрушавања се неће обрачунавати посебно.
Обрачун по m³
1) IV категорија 30%
2) V категорија 40%
3) VI категорија 30%
1.2.
Набавка, транспорт и уградња шљунка за
израду тампон слоја д=30цм испод резервоара.
У свему према детаљима из пројекта и са
набијањем минимално 95% стандардне
Проктор скале.
Обрачун по m³
1.3.
Набавка, транспорт и уградња песка д=10цм
изнад слоја шљунка око резервоара.
У свему према детаљима из пројекта и са
набијањем минимално 95% стандардне
Проктор скале.
Обрачун по m³
1.4.
Затрпавање, насипање и планирање око и
преко новог резервоара, пробраним
материјалом из ископа који је довезен са
привремене депоније и са депоније поред рова
са набијањем минимално 95% стандардне
Проктор скале.
Обрачун по m³
1.5.
Разупирање рова у циљу обезбеђења безбедног
рада. Надзорни орган ће Извођачу радова у
зависности од локалних гетехничких услова и
дубине рова дефинисати тип и густину
подграде.
Обрачун по m²
1.6.
Израда испуста камене облоге на месту
изливаа према условима на терену.
Обрачун паушално
1.7.
Планирање терена око резервоара са
извођењем падова а затим целу површину
хумузирати и затравити
Обрачун по m²
2. БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1.
Бетонирање зида поред резервоара бетоном
MB 25.Армирати према пројекту и детаљима
датим у пројекту. У цену улазе и
подупирачи,оплата , нега бетона и помоћна
скела.
Обрачун по m³
2.2.
Бетонирање, израда изливне главе од набијеног
бетона MB 25.Армирати према пројекту,
детаљима и статичком прорачуну. У цену
улазе оплата и нега бетона .
Обрачун по m³
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
3.1.
Набавка, исправљање, сечење, чишћење,
савијање, постављање и везивање мрежасте
арматуре за армирање зида поред резервоара.
Обрачун по кг
MAG 500/560
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Набавка, сечење и уградња ребрасте арматуре
у изливној глави, у свему према детаљима из
конструктивног дела пројекта.
Обрачун по кг уграђене арматуре
4. БРАВАРСКИ РАДОВИ
4.1.
Израда и уградња капије 3+1 м у свему према
ПОз. 4 из шеме гбраварије
Обрачун по комаду
4.2.
Израда ограде од поцинкованог жичаног
плетива ф2.40мм затегнуте висине х=2.50 м и
са постављањем бетонских стубова на 2,5 м
растојања и са три реда бодљикаве жице у
горњем појасу (удаљености мин. 2 м од
ножице насипа).а према поз из шеме браварије.
Обрачун по m'
5. РАЗНИ РАДОВИ
5.1.
Снижење нивоа подземних вода у складу са
хидрогеолошким условима и према ситуацији
на терену до нивоа који омогућује извођење
радова а према пројекту организације извођења
радова и расположиве опреме Извођача радова.
Обрачун трошкова по m² у складу са
организацијом извођења радова
5.2.
Израда пројекта изведеног стања
Обрачун по комплету
5.3.
Чишћење и прање објекта после завршетка
радова
Обрачун паушално
5.4.
Дезинфекција и испирање резервоара чисте
воде жавеловом водом са прибављањем
санитарне сагласности надлежних органа.
Обрачун паушално
5.5.
Уређење терена по завршетку радова. Након
завршетка радова терен у радном појас
увратити у првобитно стање. Ценом
обухваћени антиерозивни радови и
озелењавање површина.
Обрачун паушално
5.6.
Израда пројекта геодетског обележавања са
уградњом репера у бетонску конструкцију за
касније праћење и осматрање резервоара.
Обрачун паушално
5.7.
Израда пројекта изведеног стања
Обрачун по комплету
5.8.
Израда изливне главе на месту испуста
цевовода из резервоара. Ценом обухваћени
радови на ископу, бетонирању, армирању и
заштити изливне главе ломљеним каменом у
цементном малтеру.
Обрачун по комплету
1. ЦЕВИ И ОПРЕМА
1.1.
Резервоар
Хоризонтални резервоар од полиетилена
вISOке густине PEHD80 или PEHD100 са
атестом за питку воду, у свему према
детаљима из пројекта.
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Обрачун по комплету.
PEHD резервоар 20м3
1.2.
PEHD цеви
Прави комади дужине 6 или 12м, према ISO
4427 или ЕН 12201, спајани чеоним
заваривањем. Ставком су обухваћени и
фазонски комади (сегментни лукови) на
скретањима трасе.
Обрачун по m'
DN80 PN6 (f90x3.5) - PEHD100
1.3.
Адаптер прирубнице за PEHD цеви:
ПЕ адаптер прирубница. Састоје се од
PEHD100 адаптера (туљка) за чеоно
заваривање и летеће челичне поцинковане или
алуминијумске прирубнице.
ПЕ адаптер мора одговарати димензијама и
називном притиску цеви за коју се вари, а
летећа прирубница прирубничком прикључку
на резервоару. Мере према ЕН1092-1.
Обрачун по комплету
DN80/ø90 PN6 - прирубница PN10
1.4.
Заптивни комплети за прирубнице
Напомена: Комплети који се састоје од
гуменог заптивача и одговарајућег броја
вијака, навртки и подлошки од нерђајућег
челика. За прирубнице PN10 користи се гумена
заптивка ојачана армираним платном.
Обрачун по комплету
DN80 PN10
1.5.
Жабљи поклопци
ЛГ жабљи поклопци са прирубницом,
заштићени епокси премазом.
Прикључак је прирубнички EN1092-1.
DN80 PN10
Обрачун по комаду
1.6.
Поклопац шахта
ЛГ поклопци са оквиром заштићени
битуменским премазом према EN 124.
Поклопац и оквир DN600 класа A015
Обрачун по комаду
2. РАЗНИ РАДОВИ
2.1.
Пробни рад
Пробни рад, пуштање пумпи у рад, провере
функционалности, отклањање цурења на
цевоводу и затварачима и слично.
Обрачун паушално
2.2.
Пројекат изведеног стања
Израда пројекта изведеног стања у три
укоричена примерка.
Обрачун паушално
2.3.
Чишћење
Завршно чишћење објекта од отпадака
насталих током хидротехничких радова. Плаћа
се једанпут без обзира на број чишћења.
Обрачун паушално
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2.4.

Испирање и дезинфекција
Испирање и дезинфекција резервоара и цеви.
Обрачун по m³ запремине резервоара

m³
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20,00

За Понуђача (назив и седиште понуђача) :
______________________________________________________________________________________
Име, презиме и функција одговорног лица Понуђача-потписника Понуде :
______________________________________________________________________________________
Датум : _______________Потпис одговорног лица :________________________________________
М.П. (печат понуђача)
***Напомене:
1. Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац 3П/1. На основу јединичних и укупних цена по позицијама
које наведе у датим табелама, понуђач ће у Обрасцу 3 П/2 навести укупну понуђену цену за извођење свих
радова који су предмет набавке.
Потписивањем Обрасца понуђач потврђује да је своју понуду у предметном поступку јавне набавке дао у
потпуности у складу са спецификацијом наведеном у датим предмерима.
2. Образац својим потписом оверава одговорно лице Понуђача.
3. Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац потписује одговорно лице овлашћеног члана групе
понуђача или одговорна лица свих учесника у заједничкој понуди, ако је тако одређено у Споразуму учесника у
заједничкој понуди.
4.Ако понуђач не попуни и не потпише Образац 3П/1 понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.***

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

Page 43 of 60

Образац 3П/2
Предмет, цене и остали услови Понуде
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине
1/ Предмет Понуде је израда два резервоара - Јанковићи 1 и 2 у засеоку Јанковићи у Рожанству, по
спецификацији/предмеру, захтевима и условима из конкурсне документације и пројекту Наручиоца.
2/ Рекапитулација
Укупна понуђена цена предмета понуде из тачке 1/, према јединичним и укупним ценама позиција
наведеним у Обрасцу 3 П/1, fco. Наручилац, 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 .
3/ Учешће подизвођача у извршењу набавке (попуњава 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.
4/ Остало ( по потреби навести ближа појашњења понуде, напомене...) : __________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5/ Рок важности понуде је : ____________календарских дана од дана отварања понуда.
(***Напомена Наручиоца : Понуђени рок може бити најмање 30 дана.*)

За Понуђача (назив и седиште понуђача) :
_______________________________________________________________________________________
Име, презиме и функција одговорног лица Понуђача-потписника Понуде :
_______________________________________________________________________________________
Датум : ________________Потпис одговорног лица :________________________________________
М.П. (печат понуђача)
** Напомене :
1. Рокови се морају прецизно одредити. Ако захтевани рок није наведен, или ако је одређен непрецизно
уз речи „око“, „ до“, „од –до“ „најмање“, „највише“ и т.сл. понуда ће се одбити као неприхватљива.
2. Образац својим потписом оверава одговорно лице Понуђача.
3. Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац потписује одговорно лице овлашћеног
члана групе понуђача или одговорна лица свих учесника у заједничкој понуди, ако је тако одређено у
Споразуму учесника у заједничкој понуди.****

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

Page 44 of 60

ЈКП“Водовод Златибор“
Број: хххх
Датум: хххх 2020.године
Чајетина
Образац 3У
МОДЕЛ У Г О В О РА
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Наручилац - у даљем тексту-Наручилац радова/Наручилац :
ЈКП“Водовод Златибор“ (МБ 20302976, ПИБ 105060489),
ул.Александра Карађорђевића 6 А, Чајетина
које заступа директор/овл. лице
и
2. Понуђач - у даљем тексту – Извођач радова/Извођач (попунити) :
Назив и МБ :___________________________________________________________________________
Адреса/седиште: _______________________________________________________________________
које заступа директор___________________________________________________________________
Основ уговора је :
- Јавна набавка ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту коју је Наручилац спровео у
отвореном поступку у складу са ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, бр. 14/15 и бр. 68/2015)
- Понуда Извођача радова, број (попунити) _________________од ______2020.г. коју је Наручилац
прихватио као најповољнију понуду у предметном поступку јавне набавке;
- Одлука број ххх од хх хх 2020.г. о додели уговора у предметном поступку јавне набавке ;
Саставни део уговора су :
- Конкурсна документација Наручиоца у предметном поступку јавне набавке;
- Понуда Извођача број хххх од хх хх 2020.г., заведена код Наручиоца под бројем ххх од хх хх 2020.г.
Члан 1.
Извођач радова се обавезује да за потребе Наручиоца радова изради два резервоара у засеоку
Јанковићи у Рожанству – Резервоар Јанковићи 1 и Резервоар Јанковићи 2, по предмеру из конкурсне
документације у предметном поступку јавне набавке и по пројекту Наручиоца, а Наручилац да за
изграђене резервоаре плати Извођачу уговорену цену.
Обавезе из става 1. овог члана Уговора уговорне стране ће извршити у свему у складу са
захтевима и условима Наручиоца из конкурсне документације и Понудом Извођача радова број хххх од
хх хх 2020.г у предметном поступку јавне набавке.
Обавезе по Уговору Добављач ће испунити самостално (у супротном, попунити Алтернативу 1, одн.2).
АЛТЕРНАТИВА 1 (попуњава се ако група понуђача подноси заједничку понуду)
Обавезе по овом Уговору ће испунити учесници у заједничкој понуди и то (назив и МБ свих учесника):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
у складу са Споразумом учесника приложеним уз понуду у предметном поступку јавне набавке.
За уговорене обавезе исти Учесници одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
АЛТЕРНАТИВА 2 (попуњава се само ако се даје понуда са подизвођачем)
Добављач поверава :
1) Подизвођачу (назив и МБ): ______________________________________________________________
извршење следећег дела предметне набавке : __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
укупне вредности__________________РСД, без ПДВ-а, одн., ______% од вредности уговора без ПДВ-а.
2) Подизвођачу (назив и МБ): ______________________________________________________________
извршење следећег дела предметне набавке : __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
укупне вредности________________РСД, без ПДВ-а, одн., _______% од вредности уговора без ПДВ-а.
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У извршењу уговора не може учествовати подизвођач који није наведен у понуди, односно,
уговору, осим у случају и под условима предвиђеним у ЗЈН.
Добављач у потпуности одговара Купцу за извршење свих уговорених обавеза, без обзира на број
подизвођача. Добављач је дужан да Купцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
Члан 2.
Уговорена укупна цена предмета набавке из члана 1. овог Уговора fco. Наручилац износи :
___________________динара (РСД), без ПДВ-а,
и словима :_________________________________________________________________РСД без ПДВ-а.
ПДВ на цену из става 1. овог члана Уговора, по стопи од ______% износи : ______________РСД
а укупна уговорена цена - вредност уговора са ПДВ-ом је : ______________________________динара.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
У случају додатних и непредвиђених радова вредност уговора се може увећати максимално до 3 %
од његове укупне првобитне вредности ( Посебне Узансе о грађењу и чл.115.ЗЈН).
Члан 3.
Место извршења радова je fco. Наручилац, засеок Јанковићи у Рожанству.
Рок за извршење свих радова који су предмет ове јавне набавке је 90 календарских дана од дана
увођења Извођача радова у посао.
Наручилац је дужан да Извођачу радова у року од 3 дана од закључења уговора преда сву потребну
документацију (копију пројекта и др.) и обезбеди све друге потребне услове за несметано извођење
радова који су предмет набавке.
Рок за отпочињање радова је до 7 дана од дана закључења уговора.
Наручилац именује Надзорни орган и о томе писмено обавештава Извођача радова.
Надзорни орган у име Наручиоца уводи Извођача у посао, врши контролу и надзор над извођењем
уговорених радова, контролише квалитет уграђеног материјала, врши пријем радова и оверу
привремених односно окончане ситуације.
Извођач радова је дужан да се приликом извођења уговорених радова у свему придржава техничких
услова и упутстава, Пројекта Наручиоца, као и важећих законских прописа и техничке регулативе.
Извођач је дужан да савесно, благовремено и потпуно води грађевински дневник, грађевинске
књиге и осталу потребну документацију.
Извођач радова је дужан да преда Надзорном органу атесте материјала које уграђује .
По завршетку појединих радова сачињава се Записник о изведеним радовима. Записником се
обухватају подаци о техничким карактеристикама изведених радова.
Квалитетно изведене радове Надзорни орган прима у року до 15 дана од њиховог завршетка.
Неквалитетно изведени радови се не признају и Извођач је дужан да о свом трошку изведе поново
радове. Под неквалитетно изведеним радовима подразумевају се они радови који нису задовољили
техничке услове и позитивне законске прописе за ову област.
По завршетку свих радова предвиђених конкурсном документацијом и уговором oкончану
ситуацију оверава Надзорни орган.
Овера окончане ситуације од стране Надзорног органа сматра се примопредајом објекта.
Извођач је дужан да одмах након овере окончане ситуације од стране Надзорног органа, преда
Наручиоцу сву потребну документацију везану за изведене радове и изграђени објекат, а у складу са
важећим прописима и правилима струке из предметне области.
Прликом примопредаје Извођач радова је дужан да Наручиоцу преда и меницу за отклањање
грешака у гарантном року са пратећом документацијом.
Члан 4.
Плаћање је одложено.
За изведене радове Наручилац врши плаћање на рачун Извођача на основу сваке испостављене
привремене, односно окончане ситуације, а након овере исте ситуације од стране Надзорног органа.
Рок плаћања је 30 календарских дана од дана пријема/ овере ситуације, одн. у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. 119/2012 и 68/2015“).
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Члан 5.
Гарантни рок на изведене радове је 2 године од датума примопредаје.
Наручилац има право на рекламацију одмах након пријема, а у случају скривених мана, одмах
након сазнања за скривену ману испорученог добра.
Рекламацију Наручилац упућује Извођачу у писаној форми. Ако је рекламација упућена факсом
или мејлом Извођач се обавезује да одмах, без одлагања, на исти начин Наручиоцу потврди пријем
рекламације.
Приликом рекламације Наручилац одређује примерен, разуман рок за отклањање недостатака,
зависно од природе и обима радова које треба предузети да би се отклонио уочени недостатак.
Све недостатке који су последица фабричке грешке или пропуста Извођача, Извођач ће у
гарантном року отклонити о свом трошку, без икаквих трошкова за Наручиоца, fco. Наручилац.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да, у складу са условима и упутствима из конкурсне документације,
приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко потписану и оверену меницу са комплетном
пратећом документацијом и меничним овлашћењем као финансијску гаранцију за добро извршење
посла, а ако то не учини, сматраће се да је одбио да закључи Уговор, односно да Уговор није ни
закључен и Наручилац тада може, у складу са ЗЈН, евидентирати негативну референцу за Извођача, а
овај Уговор закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем у предметном поступку јавне
набавке.
Меницу за добро извршење посла Наручилац може уновчити у случају да Извођач :
- неоправдано, својом кривицом не изврши или неуредно изврши обавезе предвиђене Уговором и
конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке;
- приликом примопредаје не преда Наручиоцу сву неопходну документацију из Чл.3.Уговора.
Меничним овлашћењем Наручилац се овлашћује да меницу за добро извршење посла може
уновчити у максималном износу до 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а. Рок важења меничног
овлашћења је 30 дана дужи од уговореног рока за извршење комплетне набавке.
Уколико Наручилац предметну меницу искористи на износ мањи од 10% вредности Уговора без
ПДВ-а пре истека рока њеног важења, Извођач радова је дужан да, без одлагања, Наручиоцу достави
ново истоветно средство обезбеђења на преостали неискоришћени износ.
Неискоришћена меница за добро извршење посла враћа се Извођачу у року до 60 дана од дана
истека њеног важења.
Члан 7.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу бланко потписану и оверену
сопствену меницу са комплетном пратећом документацијом и меничним овлашћењем као средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.
Меничним овлашћењем се овлашћује Наручилац да, у случају неизвршења или неуредног
извршења уговорених обавеза од стране Извођача радова по питању гарантног рока, сервисирања и
решавања рекламација у гарантном року, може исту меницу да попуни и наплати у максималном износу
до 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана од дана истека гарантног рока.
Уколико Наручилац искористи меницу за отклањање грешака у гарантном року на износ мањи од
10 % вредности Уговора без ПДВ-а, Извођач је дужан да, без одлагања, Наручиоцу достави ново
истоветно средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року на преостали износ.
Неискоришћена меница за отклањање грешака у гарантном року враћа се Извођачу у року до 60
дана од дана истека њеног важења.
Члан 8.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси Добављач (чл.74 ЗЈН).
Члан 9.
Добављач је одговоран за поштовање важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, као и заштити животне средине.
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Члан 10.
Комуникација између Наручиоца и Извођача се одвија писаним путем, мејлом, факсом или поштом.
У име Извођача за комуникацију са Наручиоцем у вези извршења уговора задужени су (навести :
име и презиме, функцију/радно место, е-mail/факс) :
1)________________________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________
У име Наручиоца за комуникацију са Извођачем у вези извршења уговора задужени су :
1) Драгоје Јевтовић, пословођа месног водовода Сирогојно, е-mail : jkpsirogojno@gmail.com;
2) Бојана Гудурић, референт за детекцију кварова и губитака на водоводној мрежи,
е-mail : bojana.dabic@vodovod-zlatibor.org ;
а по потреби и Драгослав Кићановић, службеник за ЈН,e-mail:javnenabavke@vodovod-zlatibor.org.
Члан 11.
Уговор производи правно дејство још 30 дана по истеку уговореног гарантног рока.
Члан 12.
Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем анекса уговора
ако су за то испуњени услови.
Члан 13.
Овај уговор се може раскинути:
- Споразумом уговорних страна,
- Писменом једностраном изјавом воље Наручиоца, због неиспуњавања или неуредног испуњавања
уговорних обавеза од стране Извођача, што за последицу има настанак директне или индиректне штете
за Наручиоца, одн. што у значајној мери угрожава његове интересе и редовно пословање.
- У другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 14.
Уколико до раскида уговора дође кривицом Извођача, Наручилац задржава право да евидентира
негативну референцу за Извођача у складу са ЗЈН.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати
споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна и друга
документација из предметног поступка јавне набавке. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне
стране признају надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 16.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закон о јавним набавкама, Закон о
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову врсту посла.
Члан 17.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 примерка за сваку уговорну страну.
Уговор ступа на снагу даном последњег потписа.
За Наручиоца , директор/овл. лице

За Добављача, директор

______________________________
(потпис)

_________________________________
(потпис)

М.П.

Датум : _______________

М.П.
Датум : _________________
( Печат Понуђача)
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*Напомене :
1. Понуђач уписује тражене податке (болдирано-црним и подвучено у тексту) према датој форми
Обрасца.
2. Образац својим потписом оверава одговорно лице Понуђача.
3. Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац потписује одговорно лице овлашћеног
члана групе понуђача или одговорна лица свих учесника у заједничкој понуди, ако је тако одређено у
Споразуму учесника у заједничкој понуди.
5. Подаци који у моделу уговора нису наведени (обележени са х-подвучено), у коначној верзији
уговора биће наведени у складу са прихваћеном понудом.
6. Попуњавањем Обрасца 3У Понуђач изражава сагласност да уговор закључи у датој форми, под
условима из његове понуде и условима из конкурсне документације. Коначан уговор се може
модификовати у складу са прихваћеном понудом. *
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Образац 4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
о испуњавању услова из члана 75.став 2. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у вези члана 75. став 2. ЗЈН, као
заступник Понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач (назив) :____________________________________________________________у поступку јавне
набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, коју спроводи Наручилац - ЈКП "Водовод
Златибор“, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке.
Одговорно лице Понуђача : _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомене:
1. Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.1 Ако група понуђача подноси заједничку понуду Образац се копира у онолико примерака колико има
учесника у заједничкој понуди.
2.2 Сваки учесник у заједничкој понуди попуњава по један Образац.
2.3 Образац својим потписом оверава одговорно лице учесника у заједничкој понуди.
2.4 Попуњени и оверени Обрасци се достављају за све учеснике у заједничкој понуди.
3.Ако Образац није попуњен у складу са датим упутствима понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
4. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
наведених услова која наступи до доношења одлуке, до закључења, одн. током важења уговора о јавној набавци и
то документује на прописани начин (чл.77.ст.7.ЗЈН)***
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Образац 5
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњавању услова из члана 75.став 2. ЗЈН
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, а у вези члана 75. став 2. ЗЈН, као
заступник Подизвођача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач (назив) : _________________________________________________________у поступку
јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, коју спроводи Наручилац - ЈКП
"Водовод Златибор“, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда у предметном поступку
јавне набавке.
Одговорно лице Подизвођача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
Датум : ___________________

______________________________________
Потпис одговорног лица Подизвођача
М.П
(печат Подизвођача)

**Напоменe:
1.Овај образац се попуњава САМО АКО понуђач / група понуђача даје понуду са подизвођачима.
2.Образац се копира у онолико примерака колико има подизвођача.
3.Сваки подизвођач попуњава по један примерак Обрасца.
4.Образац својим потписом оверава одговорно лице подизвођача.
5. Образац парафира и одговорно лице понуђача.
6. Попуњени и оверени Обрасци се достављају за све подизвођаче наведене у понуди.
7.Ако Образац није попуњен у складу са датим упутствима понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
8. Подизвођач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу наведених услова која наступи до доношења одлуке, до закључења, одн. током важења уговора о
јавној набавци и то документује на прописани начин (чл.77.ст.7.ЗЈН)**

М.П.
(Параф и печат понуђача)
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Образац 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, као заступник Понуђача, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач (назив) : _______________________________________________________________________
испуњава постављени додатни услов за потребан кадровски капацитет понуђача у поступку јавне
набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, а у складу са тачком 4.2, подтачка 1)
конкурсне документације у истом поступку, коју спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“.
У прилогу понуде достављамо копије лиценци за инжењере и њихове Изјаве о сагласности у складу са
захтевима из исте тачке конкурсне документације.
Одговорно лице (заступник) Понуђача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомене:
1. Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.Ако група понуђача подноси заједничку понуду, Изјаву потписују сви учесници у заједничкој
понуди.
3.Ако Образац није попуњен у складу са датим упутствима понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
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Образац 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
У складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, као заступник Понуђача, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач (назив) : _______________________________________________________________________
испуњава постављени додатни услов за потребан технички капацитет понуђача у поступку јавне
набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, а у складу са тачком 4.2, подтачка 2)
конкурсне документације у истом поступку, који спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“.

Одговорно лице (заступник) Понуђача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомене:
1. Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.Ако група понуђача подноси заједничку понуду, Изјаву потписују сви учесници у заједничкој
понуди.
3.Ако Образац није попуњен у складу са датим упутствима понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
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Образац 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, као заступник Понуђача, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач (назив) : _______________________________________________________________________
своју понуду у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, коју
спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“, поднео је независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Одговорно лице (заступник) Понуђача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомене:
1. Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.Ако група понуђача подноси заједничку понуду, Изјаву потписују сви учесници у заједничкој
понуди.
3.Ако Образац није попуњен у складу са датим упутствима понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
4. У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручилац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције која, ако утврди да је понуђач повредио
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН, може понуђачу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке са трајањем и до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу чл. 82. ст. 1. т. 2) ЗЈН.***
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Образац 9
ИЗЈАВА
Понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења
за добро извршење посла
Понуђач __________________________________________________________________________
матични број ___________________са седиштем у ____________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће приликом закључивања уговора
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, који спроводи наручилац
ЈКП "Водовод Златибор“ из Чајетине, Наручиоцу предати средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла по истом уговору са пратећом документацијом, и то :
1/ Оригинал бланко сопствену (соло) меницу, прописно потписану и оверену печатом;
2/ Менично овлашћење - прописно сачињено, потписано и оверено, којим Понуђач овлашћује
Наручиоца да може исту меницу попунити на износ од највише 10% од укупне вредности предметног
уговора без ПДВ-а и безусловно, неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудским путем у складу са
важећим прописима поднети на наплату надлежној пословној банци, у случају да Понуђач :
- неоправдано, својом кривицом не изврши или неуредно изврши обавезе предвиђене Уговором,
конкурсном документацијом и својом понудом у предметном поступку јавне набавке;
- приликом примопредаје не преда Наручиоцу неопходну документацију у складу са захтевима из
конкурсне документације (из тачке 3.2 и 3.3 конкурсне документације, одн.чл.3.Уговора).
У меничном овлашћењу Понуђач се одриче права на повлачење и опозив Овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
У меничном овлашћењу ће се предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Понуђача, статусних промена код Понуђача,
оснивања нових правних субјеката од стране Понуђача и др.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од уговореног рока за извршење набавке.
У случају продужења рока за коначно извршење посла продужиће се важење меничног овлашћења.
3/ Доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију
менице оверену од надлежне пословне банке,
4/ Копију картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање понуђача са оригиналном
овером од стране пословне банке понуђача.
Ако Наручилац предметну меницу искористи на износ мањи од 10 % вредности Уговора без ПДВ-а
пре истека рока њеног важења, понуђач је дужан да, без одлагања, Наручиоцу достави ново истоветно
средство обезбеђења на преостали неискоришћени износ.
Ако Понуђач приликом закључења уговора не преда Наручиоцу предметну меницу, сматраће се да
је одбио да закључи Уговор у предметном поступку јавне набавке, одн. да Уговор није ни закључен.
Датум : ________________

М.П.
(печат Понуђача)

За Понуђача
______________________________
(Име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(Функција одговорног лица)
____________________________________
(Потпис одговорног лица)

***Напомене:
1*Ако група понуђача подноси заједничку понуду, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом понуђача који је Споразумом, датим у прилогу понуде, одређен као учесник у
заједничкој понуди који је дужан да достави наведено средство обезбеђења.
2* Уколико понуђач у складу са датим упутствима не попуни овај образац, понуда се одбија као
НЕПРИХВАТЉИВА.***
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Образац 10
ИЗЈАВА
Понуђача о обавези достављања средстава финансијског обезбеђења
за отклањање грешака у гарантном року
Понуђач __________________________________________________________________________
матични број ___________________са седиштем у ____________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да ће приликом примопредаје по
Уговору закљученом у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, коју
спроводи наручилац ЈКП "Водовод Златибор“ из Чајетине, Наручиоцу предати средство финансијског
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року са пратећом документацијом, и то :
1/ Оригинал бланко сопствену (соло) меницу, прописно потписану и оверену печатом;
2/ Менично овлашћење - прописно сачињено, потписано и оверено, којим Понуђач, у случају да не
изврши или неуредно изврши своје обавезе по питању гарантног рока и решавања рекламација,
одређене Уговором у предметном поступку јавне набавке, овлашћује Наручиоца да предату меницу
може попунити на износ од највише 10% вредности истог Уговора без ПДВ-а и безусловно, неопозиво,
„без протеста“ и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату
надлежној пословној банци.
У меничном овлашћењу Понуђач се одриче права на повлачење и опозив Овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
У меничном овлашћењу ће се предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Понуђача, статусних промена код Понуђача,
оснивања нових правних субјеката од стране Понуђача и др.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока.
У случају продужења рока за коначно извршење посла/ гарантног рока продужиће се и важење
меничног овлашћења.
3/Доказ о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију
менице оверену од надлежне пословне банке,
4/ Копију картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање понуђача са оригиналном
овером од стране пословне банке понуђача.
Уколико Наручилац предметну меницу искористи на износ мањи од 10 % вредности Уговора без
ПДВ-а пре истека рока њеног важења, понуђач је дужан да, без одлагања, Наручиоцу достави ново
истоветно средство обезбеђења на преостали неискоришћени износ.
Датум : ________________

М.П.
(печат Понуђача)

За Понуђача
______________________________
(Име и презиме одговорног лица)
_________________________________
(Функција одговорног лица)
____________________________________
(Потпис одговорног лица)

***Напомене:
1*Ако група понуђача подноси заједничку понуду, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом понуђача који је Споразумом, датим у прилогу понуде, одређен као учесник у
заједничкој понуди који је дужан да достави наведено средство обезбеђења.
2*Ако Изјава није попуњена у складу са датим упутствима, понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
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Образац 11
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О САГЛАСНОСТИ
СА УСЛОВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Као заступник Понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач (назив) : _______________________________________________________________________
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, који спроводи Наручилац
ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине, је подношењем понуде у предметном поступку јавне набавке у
потпуности прихватио све услове из конкурсне документације. Сагласан сам да ти услови у целини
представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан овим условима.
Одговорно лице (заступник) Понуђача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомене:
1 Образац својим потписом оверава одговорно лице понуђача.
2.Ако група понуђача подноси заједничку понуду Изјаву потписују сви учесници у заједничкој
понуди.
3.Ако Изјава није попуњена у складу са датим упутствима, понуда се одбија као НЕПРИХВАТЉИВА.
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Образац 12
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач (назив): _________________________________________________________________________,
у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту који спроводи Наручилац
ЈКП „Водовод Златибор“ из Чајетине, имао је трошкове припремања понуде по позицијама и
вредностима како је наведено у табели.
Ред.бр.

Трошак (опис, спецификација)

износ без ПДВ-а

износ са ПДВ-ом

Одговорно лице (заступник) Понуђача _______________________________________
Име и презиме
__________________________________
функција
______________________________________
Потпис одговорног лица Понуђача

Датум : ___________________
М.П
(печат Понуђача)

***Напомена 1* Понуђач није дужан да попуни овај образац. У складу са чл.88. ЗЈН трошкове
припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова. У складу са чл.19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације понуђач
овде може навести трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца, као и трошкове прибављања средстава обезбеђења уколико су исти
тражени конкурсном документацијом наручиоца.
2* У случају заједничке понуде образац може да попуни онај учесник у заједничкој
понуди који је имао одређене трошкове приликом припремања понуде.
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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Потврђујем да је дана ________2020. године, од стране Понуђача :
_________________________________________________________________________________________
(по Пријави број __________ од _________2020.год.) извршен обилазак локације ради учествовања у
поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту који спроводи Наручилац
ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине.
Обилазак локације извршили су овлашћени представници Понуђача, и то (попунити) :
1) _______________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________

Датум: _________2020. године

М.П.

За ЈКП Водовод Златибор

___________________________________

У име Понуђача потврду преузео :
__________________________________________________________________
***Напомена :
1*Потврду попуњава представник Наручиоца и предаје је овлашћеном представнику Понуђача на дан
обиласка локације од стране Понуђача. Један примерак (или копију) Потврде задржава Наручилац.
2* Понуђач Потврду прилаже уз понуду.
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ДУЖНИК: ______________________________________________________________________________
Седиште: _______________________________________________________________________________
Матични број: __________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ): _____________________
Текући рачун: ________________________________________________________________________
Код банке:_____________________________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
Поверилац (Корисник) : ЈКП " Водовод Златибор",
Седиште: Чајетина, Александра Карађорђевића 6а
Дужник предаје Повериоцу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије__________________ и овлашћује
га да предату меницу као финансијску гаранцију за добро извршења посла по Уговору број_________
од_______________(заведен код Повериоца), одн., број __________________ од ____________ (заведен код
Дужника), закљученом у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту, може
попунити на износ од највише 10 % вредности истог Уговора, без ПДВ-а.
У случају да Дужник неоправдано, својом кривицом, не изврши или неуредно изврши обавезе предвиђене
Уговором, конкурсном документацијом и датом понудом у предметном поступку јавне набавке и/или приликом
примопредаје не преда Наручиоцу сву неопходну документацију у складу са захтевима из члана 3. Уговора,
Поверилац је овлашћен да у складу са напред наведеним у своју корист, безусловно и неопозиво, "Без протеста"
и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, може по овој меници извршити наплату са свих рачуна
Дужника.
Дужник овлашћује банку код које има рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих његових рачуна, а као
и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од уговореног рока за коначно извршење посла.
У случају продужења рока за коначно извршење посла продужиће се и важење меничног овлашћења.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања
овлашћења

Дужник - издавалац
менице

____________________________

____________________________
М.П.

ЈКП „ Водовод Златибор“ ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по пројекту

Page 60 of 60

ДУЖНИК: ____________________________________________________________________________
Седиште: _____________________________________________________________________________
Матични број: __________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ): _____________________________
Текући рачун: ________________________________________________________________________
Код банке:____________________________________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко сопствене менице –
Поверилац (Корисник) : ЈКП " Водовод Златибор",
Седиште: Чајетина, Александра Карађорђевића 6а
Дужник предаје Повериоцу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије__________________ и овлашћује
га да предату меницу као финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року по Уговору
број_________ од_______________(заведен код Повериоца), одн., број ___________________ од ___________
(заведен код Дужника), закљученом у поступку јавне набавке ЈНВВ-р 08/20 Израда резервоара (1 и 2) по
пројекту, може попунити на износ од највише 10 % (десет посто) вредности истог Уговора, без ПДВ-а.
У случају да Дужник не изврши или неуредно изврши своје обавезе из предметног Уговора по питању
гарантног рока и решавања рекламација, Поверилац - ЈКП " Водовод Златибор" из Чајетине је овлашћен да у
складу са свим напред наведеним у своју корист, безусловно и неопозиво, "Без протеста" и трошкова, вансудски у
складу са важећим прописима, може по овој меници извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Дужник овлашћује банку код које има рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих његових рачуна, а као и
да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дужи од уговореног гарантног рока.
У случају продужења гарантног рока продужиће се и важење меничног овлашћења.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на
задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на
текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

__________________________________

Дужник - издавалац
менице
____________________________________
(потпис овлашћеног лица)

