На пснпву чл. 39. и 61. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012 и 14/15, у
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације
у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва (''Службени
гласник РС'' бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке
03 Брпј 404-8/19-15 пд 19.06.2015. гпдине и Решеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну набавку
03 Брпј 404-8/19-15-01 пд 19.06.2015. гпдине припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку мале вредности – набавка радова и опреме за
постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској
мрежи у објекту Краља Милана 14, ЈНМВ19/2015

Рок за подношење понуда 01.07. 2015 године, до 10 часова.

Јун, 2015.године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Подаци о наручиоцу


Назив: Народна скупштина Републике Србије – Служба Народне скупштине;



Адреса: Краља Милана 14, Београд;



ПИБ: 100279223;



Матични број: 07017715;



Интернет страница: www.parlament.rs



Лице за контакт: Соња Косановић;



Е-mail: sonja.kosanovic@parlament.rs, тел: 011/30-26-458;



Радно време наручиоца: 7:30 до 15:30 часова.

1.2 Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
чланом 39. ЗЈН и подзаконским актима, којима се уређују јавне набавке.
1.3 Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Није у питању резервисана јавна набавка.
Не спроводи се електронска лицитација.
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка и опреме за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидрантској мрежи у објекту Краља Милана 14.
2.2 Ознака из општег речника и процењена вредност
Ознака из општег речника јавних набaвки: 45000000 – грађевински радови..
Врста, опис и количина добара из предметне јавне набавке саставни су део конкурсне
документације.
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС, УСЛОВИ И СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

3.1.1. ХИДРО-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО
ОПШТЕ
Постојећа мрежа водовода и канализације у репрезентативном објекту, Скупштина Републике
Србије, у улици Краља Милана бр. 14, је реконструисана у претходном периоду и обезбеђена
је противпожарна заштита извођењем хидрантске мреже и уградњом постројења за повишење
притиска.
После пуштања у рад реконструисане инсталације водовода и канализације и током
експлатације у претходном периоду уочени су проблеми у раду који значајно утичу на
снабдевање водом објекта и доводе до честих кварова на опреми. Основни проблем је што је
постројење за повишење притиска које је уграђено, а предвиђено је претходним пројектом,
комбиновано, односно служи и за потребе санитарне и хидрантске мреже.
Изабрано постројење због испуњавања норми за хидрантску мрежу је предимензионисано за
санитарну, односно висина дизања постројења је предимензионисана за санитарну воду па се
јављају високи притисци у мрежи санитарне воде због чега је у претходном периоду уграђен
регулатор притиска на мрежи санитарне воде. Овакво решење је неекономично с обзиром да
се троши електрична енергија за повишење притиска који се потом смањује.
Поред проблема у раду за потребе санитарне воде, јављају се проблеми и за хидрантску
мрежу јер честим укључењем и искључењем пумпи које нису предвиђене за овакав рад, долази
до кварова и до искључења постројења, самим тим објекат је у том периоду са смањеном
заштитом од пожара.
Због свега наведеног проистекао је захтев за реконструкцијом унутрашње инсталације
водовода и канализације која ће се заснивати на реконструкцији постројења за повишење
притиска.
3.1.1.1. Постојеће стање
Постојеће постројење за повишење притиска у водоводној инсталацији, (постројење је у
функцији), је произвођача „Електроковина“, састоји се од три исте пумпе (2 радне и једна
резервна за потребе хидрантске мреже), једна од две радне пумпе се у редовним условима
користи за потребе санитарне инсталације. Карактеристике постројења су:


капацитет Q = 5 l/s, и 



расположиви напор H = 6,5 бар-а. 

Постројење је заједничко, и за санитарну и за хидрантску мрежу, и услед честог укључења одн.
искључења, долази до честих кварова на пумпама постројења.
У случају пожара предвиђено је да раде 2 пумпе, Q = 2 x 2.5 l/s = 5 l/s и H = 6,5 бар-а, што је и
потребно за гашење пожара у објекту.
За потребе санитарне инсталације, режим рада постројења је само са једном пумпом,
капацитета Q = 2.5 l/s и H = 6,5 бар-а. С обзиром да се санитарна вода непрекидно троши,
пумпа се често укључује и искључује, што није предвиђено за овакве типове пумпи и доводи до
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њених честих кварова.
Хидрантска и санитарна мрежа, после постројења за повишење притиска, су раздвојене што је
погодно за уградњу одвојених постројења за повишење притиска, како санитарне, тако и
хидрантске мреже.

3.1.1.2. Техничко решење реконструкције
Објекат се састоји од три сутерена, приземља и пет спратова. Снабдевање водом се врши из
постојеће уличне цеви преко прикључка 100мм, али због малог притиска на теразијском
платоу неопходно је снабдевање преко постојећег хидрофорског постројења.
Пројектом се предвиђа уградња одвојених постројења за повишење притиска, односно
постројење за повишење притиска за санитарну воду и постројења за повишење притиска за
хидрантску мрежу.
У објекту Скупштине на нивоу Сутерена 1 се налази просторија предвиђена за смештај
хидрофорског постројења. У њој се сада налази комбиновано хидрофоско постројење које је
предмет реконструкције. Димензије просторије су 4,25мx5,25м, а висина је 4,20м што је сасвим
довољно за уградњу предвиђених хидрофора. Мреже санитарне и противпожаре воде су
раздвојене непосредно после постројења за повишење притиска у самој просторији што
олакшава извођење радова са минималним грађевинским радовима приликом реконструкције.
Приликом избора постројења као улазни подаци су коришћени: подаци о притиску на прикључку
објекта добијени од ЈКП БВК 24-часовним мерењем истог, општим и техничким условима за ову
врсту радова и противпожарним техничким нормама и условима.
Хидрауличким прорачуном је проверен потребан пад притиска и количина воде за хидрантску
мрежу, као и за унутрашњу инсталацију санитарне воде. На основу добијених података
изабрани су одговарајући уређаји за повишење притиска.
Треба напоменути да је приликом прорачуна за пад притиска узет у обзир и део објекта у
Краља Милана 16 који је припојен Скупштини и физички и организационо је повезан са објектом
Скупштине у Краља Милана 14. Веза између објекта на броју 16 и броја 14 је остварена на
нивоу мезанина и на нивоу приземља. Прострије које су припојене објекту на броју 16 су ушле у
прорачун потреба за водом као и противпожарне заштите јер су фактички саставни део објекта
Скупштине.
На основу прорачуна усвојена су следећа хидрофорска постројења:
1) Хидрантска мрежа
Хидрофорско постројење ГРУНДФОС Hydro MPC-S 2 CRI15-5 (или слично) са Q=5l/s i H=40m ,
(1 радна и 1 резервна пумпа), са мембранским резервоаром за случај хидроудара GT-U-300
PN10 G11/4 V (или слично) и Modbus-ом (за могућност прикључења на будићи систем
централног надзора и управљања (ЦСНУ). За ово постројење није предвиђен фреквентни
регулатор.
2) Санитарна мрежа
Хидрофорско постројење ГРУНДФОС Hydro Solo E CRE 5-5(или слично) са Q=2l/s i H=30m (1
радна), са мембранским резервоаром за случај хидроудара и Modbus-ом (за могућност
прикључења на будићи систем централног надзора и управљања (ЦСНУ). За ово постројење је
предвиђена уградња фреквентног регулатора.
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Приликом уградње хидрофорских постројења предвиђен је by-pass (заобилазни вод) за
могућност снабдевања водом директно са спољње водоводне мреже у хаваријским
ситуацијама.
У техничкој просторији сада не постоји систем за одвођење хаваријских и случајних вода тако
да у случају изливања долази до плављења техничке и осталих просторија на нивоу
Сутерена 2.
Пројектом се предвиђа израда дренажног шахта у техничкој просторији. Дренажни шахт је
димензија 0.5x0.5x0.5m у који се смешта дренажна пумпа типа "GRUNDFOS” Unilift
AP12.40.04.A1(или слично) за препумпавање хаваријске воде.
Прикључак одвода дренажне пумпе на систем употребљене воде у објекту је у санитарном
чвору на нивоу сутерена 2 у непосредној близини техничке просторије.
Везе санитарне и хидрантске мреже пре и после постројења са постојећим водом су
предвиђене од челично-поцинкованих цеви и фитинга оговарајућих пречника.
ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ВОДОМЕРА
Санитарна мрежа
На основу структуре и броја запослених и посетиоца, предвиђа се да је укупан број особа у
објекту Скупштине: 20 посетиоца и техничког и админитративног особља 80 људи, а укупно у
објекту око 100 потрошача.
Из дијаграма добијеног од ЈКП БВК се добија да је за овај број корисника предвиђена
потрошња Q = 1,00l/s.
За потрошњу од Q = 1,00l/s се усваја водомер пречника 25mm.
За водомер 25mm и усвојен проток, добија се да је губитак на водомеру h = 2,5m.
Хидрантска мрежа
За потребе очитавања потрошње воде хидрантске мреже задржава се постојећи водомер
пречника 50мм.
Противпожарним нормама је дефинисано да је за гашење пожара потребно Q = 5,00l/s, с
обзиром на опсег очитавања водомера 50мм (Qmax=30m3/h, Qnom=15m3/h, Qmin=1.20m3/h)
закључује да овај водомер по својим каракетристикама задовољава потребе очитавања
потрошње на хидрантској мрежи.
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3.1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ДЕО
Пројектом је предвиђено напајање ел.енергијом хидрофорског постројења санитарне мреже,
хидранске мреже, дренажне пумпе нове јаме као и ел.инсталација општег и против-паничног
осветљења постојеће просторије за смештај машинске и електро опреме постројења за
повишење притиска.
Сва наведена опрема унутар просторије за смештај машинске и електро опреме постројења за
повишење притиска напаја се са ново предвиђеног разводног ормана РО-Х.
Постојећи начин напајања постојећег постројења за повишење притиска у водоводној
инсталацији, (постројење је у функцији) укида се као и постојећи разводни орман унутар
просторије РО-Х за смештај постројења.
Новопредвиђени разводни орман РО-Х напаја се директно из постојећг агрегатског поља НН
развода које се налази у приземљу објекта.
У НН разводном блоку дизел-електричног агрегата предвиђена је уградња одговарајућег компакт
прекидача са термо-магнетном заштитом ради напајања и заштите напојног вода ново
предвиђеног постројења односно разводног ормана РО-Х.
Напојни вод од НН разводног блока дизел-електричног агрегата до РО-Х је типа NHXHX -J FE180/
/E90 и полаже се посебном независном трасом у односу на остале ел.водове по ПНК носачима у
спуштеном плафону ,по плафону и зиду на одстојним обујмицама.
Напојни вод од РО-Х до хидрофора за хидранску мрежу је типа NHXHX -J FE180/ /E90 и полаже
се по плафону и зиду на одстојним обујмицама као и по поду у металној цеви. При изради извода
за напајање хидрофора за хидранску мрежу оставити резерву кабла у изводу од l=1,5m.
Хидрофорско постројење GRUNDFOS Hydro MPC-S 2 CRI15-5, (1 радна и 1 резервна пумпа), je
са Modbus-ом за могућност прикључења на будићи систем централног надзора и управљања
(ЦСНУ). За ово постројење није предвиђен фреквентни регулатор. Хидроцил постројење за
хидранску мрежу поседује реле редоследа и нестанка фаза.
Напојни вод од РО-Х до хидрофора за санитарну мрежу је типа NHXHX -J FE180/ /E90 и полаже
се по ПНК носачима по плафону и зиду на одстојним обујмицама као и по поду у металној цеви.
При изради извода за напајање хидрофора за санитарну мрежу оставити резерву кабла у
изводу одl=1,5m.
Хидрофорско постројење GRUNDFOSHydro Solo E CRE 5-5 (или слично) је са 1 радном
пумпом као и Modbus-ом (за могућност прикључења на будићи систем централног надзора и
управљања (ЦСНУ). За ово постројење је предвиђена уградња фреквентног регулатора.
За постројења су предвиђени и управљачко-сигнални панели за монтажу код чуварске службе,
ради алтернативног прослеђивања сигнала са ових постројења и то:
 CONTROLPANELCU351 за хидрофорско постројење GRUNDFOSHydroMPC-S 2 CRI15-5 
 CONTROLPANELHydroSoloECRE за хидрофорско постројење GRUNDFOSHydroSoloECRE 5-5
За напајање ел.енергијом дренажне пумпе предвиђена индустријски монофазни утикач и
утичница (UKO/UTO) IP67. Дренажна пумпа за препумпавање хаваријске воде је типа
GRUNDFOSUniliftAP12.40.04.A11x230V 10m, SCH (или слично). Пумпа је једностепена
вертикална потопљена пумпа од нерђајућег челика са два екстерна пловка и сопственим
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командним ормаром LC108.230.1.5 за управљање радом пумпe.
Потапајућа пумпа је са вертикалним усисом и интегрисаним потапајућим 1-фазним потпуно
затвореним мотором у класи изолације Ф са термичком заштитом. Пумпа се испоручује са 10 м
одговарајућег прикључног кабла.
ОрманLC108 за управљање радом пумпe се монтира на зид поред утичнице за напајање
дренажне пумпе и унепосредној близини пумпе.
LC108 омогућава контролу пумпе на основу сигнала из пливајућег прекидача, електрода
или прекидача протока, индикација нивоа течности, индикација аларма преко уграђене
аларм зујалице (недопустиво висок ниво течности, преоптерећења-преко релеја заштите
мотора, прегревање-преко ПТЦ отпора или термалним прекидачем у мотору, неисправан
пливајући прекидач, електрода или проток прекидач,суво).
Орман LC108 имаселектор прекидач са три различите позиције ON-OF-AUTO:
ON – ручно, директно укључење пумпе
OFF - средњи положај, пумпа искључена
AUTO – пумпа ради у аутоматском режиму (сходно улазним сигналима и пливајућихпрекидача)
Пловак прекидачи (2ком.) регулишу ниво течности у дренажном шахту.
Пловак прекидачи се испоручује са 10 м одговарајућег прикључног кабла.
Каблови и проводници су изабрани и вођени тако да су испуњени услови који се односе на
класу БД3 објекта, а то значи да не шире пожар и не потпомажу горење.
Продори каблова кроз зидове и таванице различитих пожарних сектора затворени су
ватроотпорним материјалом, ватроотпорности два сата, од стране атестиране домаће фирме
за испитивање материјала. Каблови су такође са обе стране противпожарног зида премазани
поменутом ватроотпорном масом у дужини од 1-2м.
Вођење енергетских каблова врши се на металним перфорираним типа Е према стандарду
ДИН 4102 - део12. Каблови и проводници су бакарни са безхалогеном изолацијом типа N2XH-Ј,
oсим за сигурносне системе када су ватроотпорни каблови, без халогени типа NHXHX-J
Е180/Е90.
Електрично осветлење је предвиђено као опште и антипанично (светиљке са сопственим
батеријама за аутономни рад од три сата). За изворе светлости предвиђене су флуоресцентне
цеви са електронским предспојним уређајима. Средњи ниво осветљености је 150лк.
За заштиту од електричног удара предвиђен је систем развода ТН-ЦС.
У Објекту је предвиђен темељни уземљивач.
У Хидро подстаници сви страни проводни делови (цевоводи, носећа метална конструкција,
пумпна постројења и др.) доведени су на исти потенцијал и спојени директно на темељни
уземљивач преко сабирнице у просторији. Сабирница је начињена од челично поцинковане
траке Фе / Зн 20х3мм положен по потпорама за бетон на зиду на висини од 0,5 м од пода.
Прекид континуитета металних маса (вентили и сл.) премошћава се проводником P/Y
1x10mm2.
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3.2. ТЕХНИЧКИ УСЛОВ
I) ОПШТИ УСЛОВИ
1. Извођач је дужан да радове изводи у свему према овим Техничким условима, који су
саставни део инвестиционо-техничке документације. Пре почетка радова извођач
(руководиоц градилишта) је обавезан да детаљно прегледа све пројекте и истражне
елеборате и упозна се са геолошким и хидрогеолшким условима. Обавеза извођача је да
направи динамички план градње (мрежни план) и усклади га са извођењем свих радова. Уз
динамички план доставити писмени доказ да је обезбеђен сав потребан материјал са
роковима испоруке према динамици грађења.

2. Извођач је обавезан да организује управу градње на градилишту, изради потребне
просторије и складишта и одреди одговорног руководиоца са овлашћењем за извођење ове
врсте радова. Руководилац радова мора да буде стално на градилишту. Поред тога извођач
организује стални интерни стручни надзор. Пријављује општинској инспекцији и санитарној
инспекцији отпочињање радова и прибавља све потребне дозволе и сагласности.
Сви трошкови за то (под 2.) обухваћени су уговорном ценом.
3. Руководилац радова води дневник и уз сваку ситуацију доставља грађевинску књигу
изведених радова. Књига мора бити отворена од надзорног органа. У дневник градилишта
руководилац градилишта свакодневно (поред осталог) уноси обавезно и следече податке:


број монтера који изводе радове, по квалификацијама



временске прилике под којима се радови изводе



деоница (потез) на којој се радови изводе



ко је и како извршио обележавање трасе и дао потребне податке за полагање цевовода
(висинске коте, врсту материјала, начин уграђивања итд.)



на који начин су радови изведени и да ли је при томе одступљено од инвестиционотехничке документачије и Техничких услова



ко је извршио контролу изведених радова и да ли су исти примљени од надзорног
органа. Санитарне инспекције и др.

II) ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
1. Пре почетка радова извођач мора да изврши снимање и обележавање трасе и објеката на
њој, поставити мрежу привремених репера помоћу којих ће у току градње вршити сталну
контролу кота и праваца. Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично
уступи трећем лицу без писмене сагласности наручиоца. Радови се морају изводити у
свему према овим условима и другим прописима за ову врсту радова и санитарне
инспекције. Уколико у току извођења неки од тих прописа претрпи измене, допуне или
усвоји нови, извођач је дужан да по њима поступи без накнаде.

2. Материјал за извођење уговорених радова мора да одговара ЈУС-у или другим признатим
прописима за ту врсту материјала. Уз сваку испоруку материјала (цеви, фазонски комади,
итд.) мора се достављати атест да је исти испитан и одговара прописима. Извођач је
одговоран за сав уграђени и неуграђени материјал и изведене радове до коначне предаје,
односно добијања употребне дозволе.
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3. Радови се морају изводити у свему по пројекту, уговору и овим условима. Уколико постоји
нека неусаглашеност извођач је дужан да на време тражи решење од надзорног органа. За
сваку евентуалну измену мора да постоји писмена сагласност пројектанта и надзорног
органа. Извођач мора да организује радове тако да материјал и ровови не ометају радове
других извођача на градилишту. Дужан је да плати сва закашљења и штету коју својим
радовима нанесе другим извођачима.

4. Ископ рова, затрпавање набијање насипа мора се изводити у свему према опису из
пројекта. Цеви се могу полагати само на испланираној подлози и након провере кота
нивелманским инструментом. Полагање цевовода дозвољава надзорни орган (у дневнику).
Приликом полагања цевовода кота дна канала сваке цеви, мора се контролисати
инструментом. Спојеве цеви треба извести тако да буду непропустљиви. Материјал и начин
спајања за сваку врсту цевовода одређен је пројектом. Уколико то није извођач дужан да
тражи решење од пројектанта и надзорне службе. Не сме се почети са затрпавањем пре
него се цевовод испита на вододрживост. Надзорни орган прегледа положени цевовод,
исправност спојева, трасу, контролише висинске коте из профила који му извођач поставља
и дозвољава (у дневнику) затрпавање. Набијање ровова се мора вршити у слојевима по
30цм, а испитивање збијености на сваких 60цм по висини и 20м по дужини рова. Да би се
омогућило насипање и набијање у слојевима по 30цм оплата се мора извлачити тако да се
онемогући обурвавање страница.
Ако се деси да је ров прекопан на дубини већој од пројектоване, додавање материјала мора
бити у слојевима са набијањем механичким средствима до одређене збијености. На таквим
местима мора се обавезно контролисати збијеност.
Снижење нивоа подземне воде може се вршити искључиво методом филтрације.
Забрањено је црпљење воде директно из рова, а нарочито код већ завршених и примљених
деоница. Цеви се могу полагати само у рововима без воде.
5. Дужност извођача је да до коначне предаје, односно добијања употребне дозволе обезбеди
инсталације и објекте од механичког оштећења, запушавања, бесправног коришћења и
слично.
Испитивање и пражњење довода може се вршити само по упуству надзорног органа.
Забрањено је пражњење довода у ископани ров. Све трошкове за прераду спојева или
поправке неквалитетно изведених радова сноси извођач.
Извођач је дужан да уради и све радове (са давањем потребних материјала) који нису
обухваћени пројектом, ако су исти неопходни за нормално функционисање инсталације или
усаглашавање са постојећим прописима.
Инсталацију мора да преда исправну за правилно функционисање.
На местима укрштања са другим инсталацијама мора да изврши обезбеђење од слегања
или каснија оштећења у току експлоатације.
6. Извођач је дужан да обезбеди катастарско снимање инсталација и да на време (пре
затрпавања) позове представнике катастра да изврше снимање.

7. Све трошкове за то (под 6) сноси извођач.

Извођач је дужан да цевоводе са објектима на њима преда Водоводу и канализацији на
коришћење и одржавање и достави писмени документ о томе.
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА УНУТРАШЊИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА
ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВА:
Извођач је дужан да провери све висинске коте у пројекту и упоредих са стварним висинама на
градилишту.
При изради канализационе мреже прво треба да буде изведен прикључак на градску
канализацију, затим темељна мрежа, а на крају вертикални водови са гранама. Сви
хоризонтални водови водовода се постављају са падом према најнижем месту. Ако је ових
више, о томе се мора водити рачуна.
Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању. Промена
правца водоводних цеви изводиће се луковима. Кроз зидове цеви се не смеју водити косо, него
управно на површину зида.
ЦЕВИ У ЗЕМЉИ:
Све цеви у земљи се полажу у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини од
најмање 5,00 цм. У насутом земљишту се на дну рова мора поставити довољно дебео слој
песка и добро набити. Хумус, отпаци од грађевинског материјала, згура и камење не смеју се
употребљавати за затрпавање рова. Постављање цеви у рововима може отпочети тек пошто је
надзорни орган установио да је ров правилно и по пројекту ископан. Ров се не сме затрпавати
пре него што је надзорни орган прегледао вод, односно, пре него је инсталација испитана.

ЦЕВИ У КОНСТРУКЦИЈАМА:
Чврсто узиђивање цеви у зидове и друге конструкције није дозвољено. Отвори за пролаз цеви
кроз конструкције морају бити довољно велики, а простор између цеви и конструкција испуњен
материјалом који спречава оштећење цеви.
Приликом пролаза водоводних цеви кроз конструктивне зидове исте треба заштитити
заштитном цеви чији је пречник за 40мм већи од спољњег пречника водоводне цеви, а
међупростор треба испунити кудељом у битумену или стално еластичним китом.
Канализацијске цеви се при пролазу кроз зидове не смеју чврсто уградити, а међу простор
треба испунити кудељом или стално еластичним китом, ако постоји опасност пролаза воде у
зграду.
Евентуално не предвиђена дубљења у зидовима и другим конструкцијама се може вршити само
по претходној дозволи надзорног органа.
ЗАШТИТА ЦЕВИ:
Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилацијских канала, кроз
каналска окна, испод пода WЦ-а или мокрионика и свугде где могу бити изложе загађењу,
загревању и корозији. На местима укрштања цеви се морају заштитити. При укрштању са
одводницама водоводна цев мора бити виша. Ако је размак мањи водоводна цев ће се провући
кроз заштитну цев као при пролазу цеви кроз зид.
На местима где су изложене смрзавању цеви се имају топлотно изоловати. Изолација се има
извести брижљиво и водоводи се не смеју затварати пре него што их надзорни орган прегледа.
Исто важи и за звучне изолације. При раду оштећена изолација има се пажљиво поправити.
При обустви рада имају се цеви на погодан начин зачепити да се не би загадила, испунила
материјалом или оштетила.
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СПОЈЕВИ:
Спојеви цеви међусобом и између цеви и цевница, односно арматура, имају се извести
пажљиво. При спајању унутрашњи пречник цеви не сме бити сужен окрајцима, деловима
арматуре, кудељом, калајем или на други начин, нити деформисан савијањем цеви. Спојеви
поцинкованих цеви заптивају се кудељом и китом који не сме да садржи минијум или друге
отровне састојке. Заптивање керамичих или азбестно-цементних цеви врши се кудељом и
асфалтним китом или гуменим прстеновима. Оловне цеви се спајају лемљењем, а цеви од
пластике лепљењем или гуменим прстеновима. Спојеви цеви у зидовима, таваницама и другим
конструкцијама морају се избећи.
ПРИЧВРШЋИВАЊЕ ЦЕВИ:
Водови се имају причврстити на зидове и таванице обујмицама, односно вешаљкама, на
размаку у зависности од пречника и врсте цеви. Оловне и пластичне цеви у топлим
просторијама треба да буду по целој дужини на чврстој подлози.
АРМАТУРЕ:
Водоводне арматуре морају се претходно прегледати у радионици и тек потом уградити.
Уграђивање арматура има се извести прецизно, водећи рачуна о добром и лаком руковању као
и о естетском изгледу. Испуснице, мешаљке и друге арматуре којима се рукује имају се
причвстити на зидове помоћу зидних плочица на углавцима.
УРЕЂАЈНИ ПРЕДМЕТИ:
Уграђивање уређајних предмета се мора извести уредно, чисто и прецизно, водећи рачуна о
доброј употребљивости и естетском изгледу целине. Санитарни предмети се причвршћују на
зидове помоћу пластичних или металних углавака. Конзоласто постављени предмети морају да
издрже силу од 1 КН на најнеповољнијем месту. Висине постављења санитарних предмета, ако
у опису радова није другачије наведено, мерено од готовог пода су: умиваоник предњи руб 80
цм, полица над умиваоником 125 цм, огледало до средине 155 цм, држач пешкира 75 цм, зидна
славина 110 цм, судопера предњи руб 85 до 90 цм, водокотлић дно 200 цм и сдржач или кутија
за тоалет папир 80 цм.
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
Готова али још неизолована и незатрпана мрежа инсталације се мора пре предаје испитати на
водонепропустљивост и на добро функционисање.
Водоводна цевна мрежа ако прописима није другачије одређено, ставља се под пробни
притисак два пута већи од радног, али најмање 10 бар.
Канализациона мрежа се испитује пуњењем воде у целини или деловима, а претходним
привременим зачепљењем отвора и одвода. Испитивање се врши у присуству извођача,
надзорног органа и инвеститора, а о чему се саставља записник. Испитивање се врши о трошку
извођача радова. Тек после успешно завршеног испитивања може се вршити омотавање,
топлотно и друго изоловање водова (по потреби), затварање жљебова и канала као и
затрпавање ровова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА:
Извођач остаје у обавези да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у уговореном
року. Надзорни орган може признати само уграђене количине материјала. Сав материјал који
надзорни орган као непрописан или неисправан не прими, мора се одмах уклонити са
градилишта.
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ И УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
Радове на водоводу и канализацији извести у свему према ревидованом пројекту и погодбеном
предрачуну.
Саставни део погодбеног предрачуна је комплетан пројекат са спецификацијом материјала,
предмером и свим потребним детаљима и нацртима.
Радове изводити по упуству надзорног органа, без кога се не могу вршити никакве измене као ни
изводити значајне фазе (нпр. Затрпавање ровова, испитивање цеви и инсталација и др.).
Овај предрачун и услови за уступање и извршење радова су саставни део уговора о извођењу
радова.
Јединичне цене ових позиција радова у предрачуну су продајне цене извођача и оне обухватају:
a. Све потребне припремне и завршне радове који обухватају квалитетан и у целини завршен
посао.
b. Све издатке за извршење самих радова и то: за радну снагу, материјал са растуром, алата,
оплате и скеле, фазонске комаде, трошкове монтаже, траспорт, режију издатке за друштвене
доприносе, као и све друге издатке по важећим прописима за структуру цена.

c.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши испитивање цеви, инсталација и санитарних
објеката по постојећим техничким прописима и то водовод испитати на притисак који одреди
надзорни орган, а канализацију са натпритиском најмање 1,5м.
Извођач је дужан да о свом трошку изврши дезифенкцију свих постројења цевовода,
водовода, као и пробну анализу воде по извршеним радовима, што ће се констовати у
грађевинском дневнику, а документацију о анализи воде приложити уз исти, након овога може
се извршити технички преглед и пријем радова.
Обавезно је потребно саставити комијски записник о испитивању водовода и канализације у
присуству надзорног органа, односно представника инвеститора.

d. У трошкове ископа улазе ископ ровова са правилним вертикалним отсецањем бочних страна
и дна рова, сви помоћни радови осигурања од обрушавања и од атмосферске воде,
црпљење атмосферске или подземне воде, планирање ископа и насипа; затрпавање
набијање земље у слојевима од 20-30цм, пренос преостале земље од 50м, а на место које
одреди надзорни орган, са разастирањем, набијањем и планирањем исте, обележавање
ровова и друго.

e. У цену бетонских радова улазе сви трошкови за радну снагу, материјал и алат за
справљење и уграђивање бетона, као и за остале потребне радове предвиђене техничким
прописима. У јединичну цену бетона је урачуната оплата и скеле, и не плаћају се посебно.
Сви радови морају бити потпуно готови како је предвиђено у погодбеном елеборату, изведени по
техничким прописима и стандардима са квалитетним материјалом и квалитетном стручном
радном снагом и испитани према постојећим прописима.
Неисправан материјал, који не одговара техничким прописима, извођач је дужан да уклони са
градилишта, односно да уместо њега угради солидан материјал о свом трошку без икакве
накнаде.
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Уколико се изведу радови са материјалом који не одговара техничким прописима пројекта или
упуству надзорног органа, извођач је дужан да ове радове изведе поново о свом трошку, без
икакве накнаде.
Уколико је елеборат за извођење непотпун или нетачан, извођач је дужан да благовремено
тражи допуну или потребна тумачења. Неопходне преправке или рушења која би настала због
неиспуњења наведених обавеза извођача без праве накнаде трошкова и продужења рока.
Извођач је дужан да после извршених радова, или по упуству надзорног органа у току појединих
фаза радова, доведе објекат у исправно стање за употребу, као и да затрпа и испланира ровове
и рупе, очисти све објекте, инсталације и уређаје и офарба санитарне ливене уређаје и делове.
Сви радови су урачунати у основне позиције и неће се посебно плаћати.
Извођач је дужан да сачува све изведене и монтиране објекте, инсталације, уређаје и делове у
исправном чистом стању до примопредаје и потребно обезбеђење. Ово је урачунато у јединичну
цену.
Код канализације у заједничком рову, прво се полаже фекална, па након монтаже и хидрауличког
испитивања полаже се кишна канализација.

Земљани радови Ископ рова за полагање цевовода може се вршити ручно и машински.
Ширина рова условљена је пречником цевовода и износи мин. 0,80м. Дно рова мора се извести
са тачношћу 5цм. Код већих дубина укопавања преко 1м предвидети преграду рова уколико
стабилност терена то захтева.
Безбедност и регулисање саобраћаја за време извођења радова извођач ће договорно
регулисати са надлежним органима града, а у цену земљаних радова урачунати су сви трошкови.
Категорија терена на појединим деоницама вршиће надзорни орган заједно са извођачима
радова на лицу места.
Дубине укопавања цевовода на појединим деоницама надзорне службе може мењати и
усаглашавати са постојећом мрежом.

На деоницама где се радови изводе изнад пута на стрмим косинама посебну пажњу посветити
безбедности саобраћаја с обзиром на могућност одроњавања појединих већих комада стене.
Песак око цеви После ископа рова до потребне дубине и пријема од стране надзорног органа у
ров се сипа песак просечне дебљине слоја 10цм. Песак мора бити чист без страних примеса маx.
крупноће зрна до 2цм.
После полагања и монтаже цеви ров такође испуни песком до 10цм изнад темена цеви у
слојевима до 20цм са набијањем дрвеним набијачима водећи рачуна да се не оштети цев.
Обратити пажњу да се у ров са песком не убаци и други материјал који би могао да оштети цев.
При извођењу ових радова обавезно је присуство надзорног органа.
Затрпавање рова Пошто су сви радови око монтаже и пробног притиска завршени приступа се
дефинитивном затрпавању рова материјалом из ископа. Затрпавање се може вршити само
материјалом ИИИ категорије и изузетно ИВ под условом да у овом материјалу нема комада
крупнијих сем од 5цм. Први слој од 30цм који се ставља преко песка не сме имати крупније
комаде стена од 2-3цм ров се затрпава у слојевима од 30цм и пажљиво набија.
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При свим овим операцијама око затрпавања рова неопходно је присуство надзорног органа.
Бетонски радови Извођач је дужан да се при извођењу ових радова придржава важећих
техничких прописа за бетон и армирани бетон.

Остали радови За остале радове који нису посебно овде поменути извођач је такође дужан да се
при извођењу истих придржава важећих техничких и других прописа, као и одговарајућих норми
(спајање
цеви
фазонских
комада
и
арматура-затварачи,
хидранти).
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УНУТРАШЊИХ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА
Ови услови су саставни део пројекта и као такви су обавезни за извођача радова и инвеститора.
Радови се морају извести у свему према пројекту са квалитетним материјалом и опремом која
одговара стандардима и прописима, како у електричном тако и у механичком погледу.
Сви радови се морају извести квалификованом радном снагом за ову врсту радова. Стручни
представник инвеститора дужан је да проучи пројекат и да евентуалне примедбе достави
пројектанту предметне инсталације.
Извођач радова је дужан да пре почетка радова детаљно проучи пројект и да евентуалне
примедбе достави надзорном органу, односно пројектанту.
Уколико се у току градње укаже оправдана потреба за одступањем од одобреног пројекта, која
задиру у стручна решења и концепцију пројекта, надлежан је стручни орган инвеститора и
пројектант. О свим изменама морају се обавестити сва лица која учествују у реализацији, а измене
се морају унети у све примерке пројекта.
Извођач радова је дужан да евентуалну штету, учињену на постојећим објектима и инсталацијама,
материјално надокнади.
Извођач радова даје гаранцију за извршене радове према уговору са инвеститором, а према
важећим прописима и законским одредбама.
По завршетку радова инсталација се испитује, врше се електрична мерења, издају атести, врше
пробе рада, припрема документација изведеног стања . По отклањању евентуалних примедби
врши се предаја објекта инвеститору и кориснику. Уз предају објекта, врши се и предаја пројектне
документације, упутства за рад, и врши се упознавање корисника са инсталацијама и по потреби
са манипулацијом.
Извођач је дужан да се уклапа у динамику осталих радова, и да води рачуна о већ изведеним
инсталацијама и радовима на објекту.

Приликом постављања каблова или проводника у цеви, сви проводници који припадају једном
струјном колу морају бити постављени у исту цев, односно кабл.
Спајање проводника може се вршити само у разводним кутијама, разводним орманима или
шахтовима. Цеви и каблове свих врста полагати по правој линији вертикално и хоризонтално. При
полагању каблова мора се строго водити рачуна да се каблови не ломе или уплићу.
При промени правца, морају се формирати благе кривине чији полупречник не сме бити мањи од
петнаестоструког спољнег пречника кабла. Водове по правилу не треба полагати поред димњака.
Систем заштите од опасног напона додира биће онај систем који примењен у објекту у коме се
налази хидрофорско постројење.
Сви разводни ормани морају бити израђени у степену механичке заштите ИП54. Светиљке и
прекидачи осветљења морају бити у степену механичке заштите ИП54.
Све металне масе треба повезати на инсталацију изједначавања потенцијала која се састоји од
траке Fe/Zn 20x3мм положене по зиду у облику прстена, на висини од 0,2 до 0,6м од пода.
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Заштитни прстен (трака Fe/Zn20x3мм) се повезује са (темељним) уземљивачем траком
Fe/Zn25x4мм и спаја укрсним комадом.
Прирубнице цеви, вентила, циркулационих пумпи, гумених компензатора и сл. које представљау
2
галвански прекид, обавезно премостити каблом најмањег пресека 16мм , опремљеног кабловским
папучицама, који се повезује испод постојећих завртњева прирубнице.
Дужина кабла потребног за премошћење прирубница не треба да пређе дужину већу од 0,4м.
Међусобна изолација проводника, као и изолација проводника према земљи, мора имати најмањи
отпор 1000 /V погонског напона, када су укључени сви прекидачи и постављене све светиљке
(без сијалица), што се мерењем контролише приликом комисијског пријема инсталације.
Све отпатке настале приликом извођења радова дужан је извођач да уклони са градилишта на
место које одреди надзорни орган.
Извођач је дужан да инвеститору укаже на све потребне измене и допуне. Неисправност
инсталације не може се правдати као резулатат грешке у пројекту.

3.3. Спецификација радова
Овом спецификацијом радова као и пројектом предвиђена је опрема која према проспектима и
упутствима произвођача испуњава параметре који су пројектом захтевани.
Извођач радова може да угради опрему и других произвођача, под условом да та опрема има
исте или боље карактеристике, као и габарите који се у пројектовану инсталацију могу без
измена уклопити.
Извођач радова код подношења понуда мора сагледати целокупне радове увидом у текстуалну и
графичку документкацију, како не би касније дошло до неоправданих накнадних радова.
У свакој позицији ове спецификације радова, уколико није супротно написано, обухваћени су:


набавка,



транспорт до места уградње,



монтажа и уградња,



израда специфичних склопова,



испорука и монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала,



сав потребан алат, скеле и транспортна средства,



теренски додаци радника, смештај и исхрана,



превоз радника.

Сва повезивања (клемовање) електропотрошача по овом пројекту и пуштање у рад свих
мотора су обавеза испоручиоца, тј. монтажера.
Полагање каблова и повезивање унутар Р.О. са обележавањем је обавеза извођача радова по
електро пројекту.
За сваку измену пројекта потребно је добити сагласност пројектанта.
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3.4. Рок извођења радова
Понуђач је дужан да предметне радове изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана
увођења у посао.
Рок за завршетак радова из претходног става овог члана се може померити само у случају дејства
више силе, под условом да је добављач предузео све потребне радње да на време изврши своју
обавезу, што ће се констатовати у писаној форми.
У рок извршења радова неће улазити дани када Народна скупштина заседа и када одбори имају
седнице.
3.5. Гаранција
Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених
радова.

НАПОМЕНА:


Понуђачи су у обавези да пре достављања понуде изврше обилазак локација на којима ће
се вршити радови, уз претходну најаву на е-маил: sonja.kosanovic@parlament.rs.



Представник понуђача који ће вршити обилазак локације, дужан је да својство
представника понуђача докаже предајом овлашћења.



О извршеном обиласку локације, сачињава се записник који потписују представник
понуђача и лице за контакт Наручиоца.



Понуда

понуђача

који

није

извршио

обилазак

неприхватљива.

 Право обиласка локација је до 30. јуна 2015. године.
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локација,

биће

одбијена

као

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и чл. 76. Закона,
и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
6) Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у моменту подношења
понуда:


понуђач остварио промет са испоруком или уградњом хидромашинске опреме
у 2014. и 2015. години у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара са ПДВом.



да је у последње три године (2013.,2014. и 2015. година) радио на на најмање 8
(осам) референтних

објеката водоснабдевања који садрже пумпне системе

(референца се може односити на одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта).
7) Да располаже довољним кадровским

капацитетом, односно да у моменту подношења

понуде понуђач има у радном односу на неодређено време, и то:
 Најмање једног дипломираног машинског инжињера који поседује следеће лиценце или
више машинских инжињера који поседују тражене лиценце :
1) 332 -одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
2) 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
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3) 432 – одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
4) 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике
4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем правилно потписане и печатом оверене Изјаве дате као саставни део
конкурсне документације (Образац изјаве Х)
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора испунити обавезне
услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона и члана 75. став 2., док додатне услове група
понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. (Образац изјаве XI)
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености обавезних услова. У том случају, као доказ испуњености услова из члана
75. понуђач треба да достави следеће:
 Докази за обавезне услове:
Понуђач који је правно лице доказује обавезне услове за учешће, достављањем следећих
доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 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;
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
5) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ из става 1. Тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Доказ из става 1. Тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
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Понуђач који је предузетник доказује обавезне услове за учешће, достављањем следећих
доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврдe
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
5) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ из става 1. Тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Доказ из става 1. Тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Понуђач који је физичко лице доказује обавезне услове за учешће, достављањем следећих
доказа:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова;
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ из става 1. Тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Доказ из става 1. Тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда,
односно слања позива за подношење понуда.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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Испуњеност додатних услова, за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује на следећи начин:
Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно да у моменту подношења понуде
понуђач има у радном односу на неодређено време, и то:
 Најмање једног дипломираног машинског инжињера који поседује следеће лиценце или
више машинских инжињера који поседују тражене лиценце :
1) 332 - одговорни пројектант машинских инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
2) 330 - одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
3) 432 – одговорни извођач радова машинских инсталација објеката водоснабдевања и
индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике
4) 430 – одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне
технике
ДОКАЗ:

 Фотокопије обрасца М 3–А или М-А из којих се јасно види да су запослени пријављени на
неодређено за сваког запосленог појединачно.
 Копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда
части издата лиценца није одузета.
Напомена : У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
Да располаже довољним пословним капацитетом, односно да је у моменту подношења понуда:
 понуђач остварио промет са испоруком или уградњом хидромашинске опреме у 2014. и
2015. години у укупној вредности од најмање 20.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
ДОКАЗ:

 Образац бр.1 – Референтна листа (попуњен, потписан и оверен печатом о стране
овлашћеног лица) стр. 48 конкурсне документације;
 Копије излазних фактура наведених у Референтној листи;
 да је у последње три године (2013.,2014. и 2015. година) радио на најмање 8 (осам)
референтних објеката водоснабдевања који садрже пумпне системе (референца се може
односити на одговорног извођача радова или одговорног пројектанта)
ДОКАЗ:

1)  Образац бр. 2– Референтни објекти водоснабдевања који садрже пумпне системе
(попуњен, потписан и оверен печатом о стране овлашћеног лица) стр. 49 конкурсне
документације;
 потврдe референтних наручилаца на њиховом меморандуму из којих се недвосмислено
види да је понуђач радио на објектима водоснабдевања који садрже пумпне системе
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(референца се може односити на одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта)
Напомена : У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов.
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити за подизвођача
за део набавке за који је ангажован.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
5.2 Начин, рок и место подношења понуда


Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.



Понуде се подносе на адресу наручиоца: Народна скупштина Републике Србије, Краља
Милана 14, 11000 Београд, са назнаком ''Понуда за јавну набавку радoва и опреме за
постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској мрежи у објекту
Краља Милана 14, ЈНМВ број 19/2015 – НЕ ОТВАРАТИ''.



На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.



У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.



Рок за подношење понуда је 8 дана од дана пријема позива за подношење понуда и
конкурсне документације од стране наручиоца, не рачунајући сам дан пријема позива,
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односно 8 дана од дана објаве позива за подношење понуда и конкурсне документације на
Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања.


Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног
празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10 часова.



Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу
последњег дана наведеног рока ( 01.07.2015. године до 10 часова).



Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 01.07.2015. године, до 10
часова.



Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.



Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.



Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

5.3 Oтварање понуда


Oтварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, Београд,
Краља Милана 14,

тридесет минута након истека рока за подношење понуда

(01.07.2015. године са почетком у 10h 30’).


Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.



Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за
јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.



О поступку отварања понуда Комисија води записник, који потписују сви њени чланови и
присутни представници понуђача. Присутном представнику понуђача се, на лицу места,
уручује примерак записника, а понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао
поступку јавног отварања понуда, примерак записника се доставља у року од три дана од
дана отварања понуда.



По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

5.4 Обавезни елементи понуде
2) Оверен и потписан Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона од стране овлашћеног лица;
3) Образац понуде ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица;


Подаци о понуђачу;



Подношење понуде;



Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди (ако се подноси
заједничка понуда)



Подаци о подизвођачу ( ако се подноси понуда са подизвођачем)



Образац понуде;
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4) Доказе за додатне услове из члана 76. Закона ► за пословни и кадровски капацитет;
5) Образац изјаве о независној понуди ► попуњен, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица;
6) Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из члана 75. став 2. ЗЈН ►
попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица;
7) Споразум о заједничком извршењу јавне набавке ► уколико је поднета заједничка
понуда ► потписан и оверен од стране овлашћеног лица, доставља се на сопственом
меморандуму;
8) Овлашћење за заступање ► уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде,
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање.
9) Модел уговора (оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица на посебно
предвиђеном месту);
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне
документације.

5.5 Начин попуњавања образаца понуде садржаних у конкурсној документацији


Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној
документацији.



Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
оверава печатом на посебно предвиђеном месту.



Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног
лица.



Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају:


сви понуђачи из групе понуђача или



група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији.

Изузетак су Образац изјаве о независној понуди и образац изјава о поштовању обавеза из
члана 75. став 2.ЗЈН), које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача.
Наведено, треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке
понуде, сагласно чл. 81. Закона.
Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових докумената
која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде.
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5.6 Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Народна скупштина Републике
Србије, Краља Милана 14, 11000 Београд, са назнаком:


''ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ЈНМВ 19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или



''ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ЈНМВ 19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или



''ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова – ЈНМВ 19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или



''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова–ЈНМВ19/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.7 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.1 Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова на начин као што је
наведено у поглављу IV конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава,
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
5.7.2 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део
заједничке понуде мора бити СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према
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наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став
4. тач.1) до 6) ЗЈН и то податке о:


члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,



понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,



понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,



понуђачу који ће издати рачун,



рачуну на који ће бити извршено плаћање,



обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова на начин као што је
наведено у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
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
5.8 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику да тражи од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде путем:


поште ► Народна скупштина Републике Србије – Служба Народне скупштине, Краља
Милана 14, 11000 Београд;



електронске поште ► е -mail sonja.kosanovic@parlament.rs

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова и опреме за
постројење за повећање притиска воде у санитарној и хидрантској мрежи у објекту у Краља
Милана 14, ЈНМВ 19/2015''.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и обавести сва лица којима је
позив упућен.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.
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Ако је документ из поступка јавне набавке достаљен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање,

5.9 Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.10 Трошкови припреме понуде
Понуђач може да, у оквиру понуде, достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

5.11 Захтев у погледу важење понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати

5.12 Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање , укључујући и њихове подизвођаче, као и заштита поверљивости
података које понуђач означи у понуди
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Наручилац је дужан да чува, као поверљиве, све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са Законом о заштити пословне тајне (''Службени гласник 72/11), понуђач
означио у понуди.
5.13 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе
на списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци, који води Управа за јавне набаве, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке, који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен Уговор, дужан је
да у тренутку закључења Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за
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време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

5.14 Врста критеријуми за доделу уговора
Доношење Одлуке о додели уговора извршиће се применом критеријума ''најнижа понуђена
цена''.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, биће изабрана
понуда која је понудила дужи рок важења понуде.
5.15 Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: sonja.kosanovic@ parlament.rs или
факсом на број 32-25-686 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице
није учествовало у поступку.
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за подношење
понуда.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тачка 3) Закона].
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00
динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број

ЈНМВ 19/15, сврха: такса за ЗЗП,

Народна скупштина Републике Србије, ЈНМВ 19/15, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.16 Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену
одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног
доношења.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се

да је одлука достављена дана када је пријем

одбијен.
5.17 Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
5.18.Начин и услови плаћања


Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури
на текући рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од дана пријема фактуре у
седиште наручиоца, а након потписивања записника о извршеним радовима.



Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.



Плаћање се врши уплатом на ручун понуђача.

5.19 Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора.
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност и обухвата све потребне
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све трошкове за
рад, материјал и алат.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

6.1 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда број:
Датум понуде:

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број понуђача

Порески идентификациони број
понуђача
Број рачуна понуђача и назив
банке

Име особе за контакт

Електронска адреса понуђача
(e-mail)
Телефон
Mобилни телефон

Телефакс

Лице овлашћено за
потписивање уговора

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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6.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде за набавку радова и опреме за постројење за повећање
притиска воде у санитарној и хидрантској мрежи у објекту у Краља Милана 14, ЈНМВ 19/2015,
понуда се подноси као:

а) самостална понуда;
б) заједничка понуда:
 ________________________________________________________;
 ________________________________________________________;
ц) са подизвођачем:
 ________________________________________________________;
 ________________________________________________________;

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

__________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: заокружити начин подношења понуде а), б) иили ц) и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке
понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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6.3 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој
понуди

Адреса учесника

Матични број учесника

Порески идентификациони број
учесника

Телефон
Mобилни телефон

Име особе за контакт

Електронска адреса учесника
(e-mail)

Телефон
Mобилни телефон

Телефакс

Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

_______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

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

Назив подизвођача

Адреса подизвођача

Матични број подизвођача

Порески идентификациони број
подизвођача

Име особе за контакт

Електронска адреса
подизвођача (e-mail)

Телефон
Mобилни телефон

Телефакс

Проценат укупне вредности
набавке, које ће извршити
подизвођач

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач

Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу ''Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни, потпише, овери и достави за сваког подизвођа
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6.5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИОМ

1. РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

ПОС

1.1

ОПИС И ПРОРАЧУН КОЛИЧИНЕ

Јед.мере

Демонтажа постојећег постројења за
повишење притиска са свим спојевима
на постојећу мрежу санитарне и
хидрантске мреже (до развода који се
задржава).

паушал

Јединична
Количина цена без
ПДВ-а

Укупан
износ
безПДВ-а

1.00

СВЕГА РАДОВА НА ДЕМОНТАЖИ

2. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ПОС

ОПИС И ПРОРАЧУН КОЛИЧИНЕ
Јед.мере Количина

2.1

2.2

2.3

2.4

Разбијање постојеће бетонске плоче у техничкој
просторији, ископ за хаваријски шахт димензија
0.5mx0.5mx0.5m и одвожење шута на привремену
депонију коју одређује надзорни орган.
Постављање оплате и бетонирање зидова извршити
у складу са детаљима и спецификацијом арматуре,
бетоном MB30,V2 M150. Материјали употребљени за
справљање
бетона морају да задовоље прописе
BAB 87. Бетон се мора убацити унутар оплате и
набити до пуне компактности и монолитности
бетонске масе.
Јединичном ценом су обухваћени израда
бетонаи
малтерисање
унутрашњи
површина
са
хидроизолацијом
Израдити бетонске
ослонце
за хидрофорска
постројења од неармираног бетона MB 30.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.
Набавка,
транспорт
и
уградња
решетке
прекохаваријског шахта са свим
потребним
уградним елементима.
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m

3

1.00

3

0.50

3

0.70

ком

1.00

m

m

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупан
износ
безПДВ-а

2.5

2.6

Израда цементне кошуљице 1:3. Цементна кошуљица
се извoди по целој површини пода просторије са
хидрофорским постројењем.
Минимални
нагиб
површине
цементне
кошуљице
износи
1,5%
дренажном
шахту. Минимална
дебљина
кошуљице
на дренажног шахта износи 3 цм.
Кошуљица је рабицирана арматурном мрежом
Q-131, постављеном обавезно у средини
слоја.
Горња
површина кошуљице је глатко пердашена.
Преко кошуљице
се
наноси двокомпонентни
завршни хидроизолациони премаз, као што је
Sikafloor-264 , или квалитетнији, од било ког
произвођача. Обрачун по м2 комплет изведене
позиције.
Облагање зида
зидним глазираним керамичким
плочицама прве класе, у зони
умиваоника виндабоне , у просторији
са
хидрофорским
постројењем. Ширина површине на коју се постављају
плочице износи 100 цм, мерено по 50 цм на обе
стране од вертикалне осе умиваоника, а висина
површине износи 180 цм, мерено од пода. Подлога
(зид) мора бити чиста, чврста и равна. Плочице се
полажу фуга на фугу, у слоју одговарајућег лепка.
Фуге исфуговати одговарајућом фуген
масом.
обрачун по м2 комплет изведене
позиције
са
урачунатим растуром 10%.

m

m

2

24.00

2

2.00

СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3. МОНТАЖНИ РАДОВИ

ОПИС И ПРОРАЧУН КОЛИЧИНЕ

Јед.
мере

Јединична
цена без
Количина
ПДВ-а

Укупан износ
безПДВ-а

ПОС
3.1

Набавка
и монтажа
водоводних
поцинкованих цеви са наглавцима,
спојеним
цевницама за повезивање
хидрофорских постројења за санитарну и
хидрантску мрежу. Цевнице су урачунате
у дужину цеви. У цену су урачуната сва
пробијања зидова, подова и таванице и
сав спојни материјал. У цену је
урачуната и термичка изолација цеви
cеvi mm
cеvi 50mm
cеvi 65mm
cеvi 80m
cеvi 100mm

m'

5.00
15.00
15.00
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-

3.2 Набавка и монтажа поцинкованих цеви
са наглавцима, спојеним цевницама за
повезивање дренажне пумпе. Цевнице
су урачунате у дужину цеви. У цену су
m'
урачуната сва пробијања зидова, подова
и таванице и сав спојни материјал. У
цену је урачуната и термичка изолација
цеви
cеvi 50mm
3.3 Набавка и монтажа пропусних вентила
без испусне славине комплет са спојним
и уградбеним материјалом.
Ø50mm
Ø65mm
3.4 Набавка и монтажа неповратних клапни
комплет са спојним и уградбеним
материјалом.
Ø50mm
Ø65mm
3.5 Набавка,
транспорт
и монтажа
хидрофорског
постројења за повећање
притиска у хидрантској мрежи. Систем за
повишење
притиска испоручити као
компактно постројење у складу са ДИН
стандардом 988/T5. Све пумпе треба да
су ЦР. Постројење треба да одржава
птитисак
непрестаним подешавањем
брзине ЦР пумпе. Промена рада пумпе
треба да је аутоматска и зависи од
оптерећења, времена и грешке. Систем
треба да се састоји од две вертикалне
вишестепене
центрифугалне пумпе.
Пумпом се управља преко старт/стоп
прекидача.
Делови пумпе
који су
у
контакту са медијумом који се
препумпава треба да су од нерђајућег
челика. Постројење за повишење
притиска треба да има сву потребну
запорну арматуру (запорне вентиле,
неповратне вентиле), фазонске комаде и
адаптер са изолационим вентилом за
повезивање
мембранског резервоара.
Рад постројења ће се контролисати МПЦ
контролором.
Капацитет хидрофора је Q=5l/s i H=40м,
произвођача GRUNDFOS (или слично).
Тип хидрофора је Hydro MPC-S 2 CRI155 50Hz са посудом GT-U-300 PN10 G11/4 V
3.6 Набавка,
транспорт
и
монтажа
хидрофорског
постројења за
повећање
притиска у мрежи санитарне воде.
Постројење је комбинована јединица која
се састоји од једне Е- пумпе (ЦРЕ )
опремљено је изолационим вентилом,
неповратним вентилом, одводном цеви,
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20.00

-

3
3

-

1
1

-

kom

kom

kom

1.00

-

3.7

3.8

3.9

трансмитером притиска, манометром и
посудом за заштиту од хидроудара.
Пумпа има следеће карактеристике :
- Радна кола и средњи коморе су
направљени од нерђајућег челика ДИН
бр 1.4301 .
- Глава и основа пумпе су израђени од
ливеног гвожђа.
-Заптивач вратила има дужину склопа
према ЕН 12756 .
Постројење
је
са
фреквентиним
регулатором.
Рад
постројења ће се
контролисати МПЦ контролором.
Капацитет хидрофора је Q=2l/s i H=30м,
произвођача GRUNDFOS (или слично).
Тип хидрофора је Hydro Solo E CRE 5-5
Набавка, транспот и монтажа дренажне
пумпе произвођача GRUNDFOS (или
слично). Тип UNILIFT AP12.40.04.A1
1x230V 10m, SCH. Пумпа је једностепена
вертикална
потопљена
пумпа
од
нерђајућег челика са екстерним пловком
(2ком) и ормаром за управљање радом
пумпи LC108.230.1.5.
Набавка и монтажа лименог праоникавиндабоне
са леђима, холендером,
славином и сифоном. Обрачун
по комаду.
Набавка,
транспорт,
монтажа
и
испитивање
водомера
са свом
потребном
уградном
и
спојном
арматуром у свему према захтевима
ЈКП, цртежима и техничким условима.
Кућиште водомера и прикључци треба да

kom

1.00

-

kom

1.00

-

kom
1.00

-

kom
су од квалитетног материјала (од легура
бакра), а сами механизми од
квалитетних пластичних маса. Грешка у
очитавању max ±2%.
Обрачун по комаду уграђеног водомера.

DN 25

(Qmax=10m3/h, Qnom=5m3/h, Qmin=0.03m3/h)

3.10

3.11

Набавка, транспорт и монтажа хватача
нечистоћа.
Обрачун по комаду.
DN 25
DN 50
Набавка и монтажа ПВЦ цеви са
цевницама за канализацију (уградња
виндабоне). У цену су
урачуната
пробијања зидова, подова и таванице и
сав спојни материјал.
цеви ф 50mm

1.00

-

1.00
1.00

-

3.00

-

kom

сва

m'

СВЕГА МОНТАЖНИХ РАДОВА
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4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Јед.
мере

ОПИС И ПРОРАЧУН КОЛИЧИНЕ

Јединична
цена без
Количина
ПДВ-а

ПОС

4.1

4.2

4.3

Демонтажа постојеће ел. инсталације и опреме

Комплет

1

m

65

КОМ

1

Испорука материјала и полагање напојног кабла од
НН разводног блока дизел-електричног агрегата до
РО-Х , типа NHXHX -J 5x10mm2 FE180/ /E90
Напојни кабл се полаже по ПНК. носачима у
спуштеном плафону ,по плафону и зиду на одстојним
обујмицама. Комплет са повезивањем на оба краја и
осталим потребним материјалом.

Испорука и уградња у НН разводном блоку дизелелектричног агрегата компакт, трополног, прекидача
са ручним погоном 690В; 100/R32A, 36kA,
типа:NSX100. Прекидач је опремљен термичким и
електромагнетним окидачем, помоћним контактима:
индикатор статуса OF, индикатор окидања SD.
Прекидач је производ сличан типу "Schneider Electric"
Испорука материјала, израда и монтажа разводног
ормана (RO-Х ), израђеног од челичног лима вратима
обезбеђеним бравом и кључем, ширине 550мм,
дубине 200мм и 800мм висине у заштити
IP55(Evrotehna, Himel, Rittal, ...) .
У орман уградити опрему према трополној шеми, а
сва опрема мора бити обележена и означена
натписним плочицама и то:
1 ком. Трополни теретни прекидач са ручним погоном
од 40А 690V, 50Hz, 15kA,сличан типу INS 40
опремљен помоћним контактом за сигнализацију
стања главних контаката прекидача производ
"Schneider Electric" .
4 ком. бакарних сабирница
1 ком. заштитне бакарне сабирнице
3 ком. Једнополни аутоматски осигурач
C60N/2A, 6kA, типа "C",
сличан типу "Schneider Electric"
2 ком. Једнополни аутоматски осигурач
C60N/10A, 6kA, типа "C",
сличан типу"Schneider Electric"
2 ком. Једнополни аутоматски осигурач
C60N/10A, 6kA, типа "B",
сличан типу"Schneider Electric"
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Укупан износ
безПДВ-а

2ком. Једнополни аутоматски осигурач C60N/16A,
6kA, типа "B", сличан типу "Schneider Electric"
1ком. Једнополни аутоматски осигурач C60N/16A,
6kA, типа "C", сличан типу"Schneider Electric"
2 ком. Трополни аутоматски осигурач C60N/16A,
6kA, типа "B", сличан типу "Schneider Electric"
1ком. Помоћни (алармни) контакт за аутоматске
осигураче типа C60N, сличан типу SD "Schneider
Electric"
2ком. Трополни осигурач -растављач са 3 ножаста
осигурача 16А и индикацијом статуса и прегорелости
осигурача, типа C60N, сличан типу ISFT 100/16A
"Schneider Electric"
1ком. једнополних гребенастих склопки 0-1, 16А,
230V
3ком. Сигналних светиљки са лед сијалицом 230V
1ком. надградне монофазне утичнице са контактом за
уземљење, 16А, 230V, силуминске.
1ком. надградне trофазне утичнице са контактом за
уземљење, 16А, 400V, силуминске. - остали потребан
ситан материјал
4.4

Испорука материјала и израда инсталације осветљење
каблова који се мањим делом по ПНК а већим делом
4.5 кроз безхалогене инсталационе цеви и то:
N2XH-J 3x1,5mm2 комплет са цевима и са израдом
потребних веза и разводних кутија IP55

4.6
4.7

4.8

4.9

Испорука и монтажа серијског инсталационог
прекидача за на зид, 10А, 230V, IP55
Испорука и монтажа комплетних расветних тела са
прибором за вешање, електронским пригушницама и
флуо сијалицама 2x36W, IP65, 230v
Противпанична светиљка са уграђеним претварачем
напона и сопственим NiCd AKU батеријом, са
аутономијом рада од 3 часа. У светиљци је уграђена 1
флуо цев снаге 8W у локалном припремном слоју
IP 65
Испорука материјала и израда инсталације напајања
пумпи и постројења који се полажу на ПНК или
помоћу одстојних обујмица, делимично
и кроз
металне цеви, комплет са израдом свих потребни веза
и то:
- NHXHX -J 5x4mm2 FE180/ /E90
- NHXHX -J 3x2,5mm2 FE180/ /E90
- N2XH-J 3x2,5mm2
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КОМ

1

m

25

ком

1

ком

4

ком

2

m
m
m

15
17
15

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15
4.16

Испорука и полагање металне цеви која
служи за пролаз и заштиту каблова
-Ø23mm
-Ø35mm
Испорука и постављање перфорираних
носача каблова комплет са зидним или
плафонским држачима, спојницама, и
осталим потребним материјалом:
-PNK 50 mm E90
-PNK 100 mm E90
Испорука и монтажа индустријског
утикача и утичнице (UKO/UTO) за на зид,
16А,230V, IP67.
Испорука и полагање траке Fe/Zn20x3mm, која
се причвршћује на зид помоћу челичних
потпора. Трака се полаже на висини од 0,3-0,6m
од пода.
Позицијом се обухватају челичне поцинковане
потпоре које се поствљају на 1,0m растојања и
потребни укрсни комади.
Испорука материјала и израда веза
премошћења галванских прекида на
цеви и вентила каблом P/F-1x10mm2
опремљеног кабловским папучицама.
Премошћење извршити ненастављаним
кабловима у просечној дужини од 0,4m .
Заштита каблова од пожара.
Плаћа се по килограму заштитне пожарне масе
Испорука и монтажа управљачко-сигналне
јединице (панела) у свом кућишту на зид у
просторији чувара на приземљу и то:
- CONTROL PANEL CU351
- CONTROL PANEL Hydro Solo E CRE

4.17

4.18

Испорука материјала за алтернативно
прослеђивање сигнала са хидрофорских
постројења на одговарајуће панеле у
просторији чуварске службе.
Каблови се полажу у безхалогене цеви
на ПНК носачима , помоћу одстојних
обујмица, делимично и кроз металне
цеви, комплет са израдом свих потребни
веза и то:
- S/FTP KAT 6
- JH(St)H-10x2x0,6mm
Све комплет са безхалогеним цевима.
Комплетна техничка мерења са доставом
атеста о резултатима мерења и
исправности изведене инсталације према
Правилнику о техничким нормативима за
електричне инсталације ниског напона и
то:
- непрекидност заштитног проводника и
проводника главног и додатног
изједначавања потенцијала (чл. 194)
- отпорност изолације електричне
инсталације (чл.195)

m
m

1
1

m
m

50
10

ком

1

m

25

ком

5

kg

3

ком

1

ком

1

m
m

20
20

пауш
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1

- провера услова заштите аутоматским
искључењем напајања (чл. 197)
- провера исправности галванских веза
између металних делова као доказ да је
извршено додатно изједначавање
потенцијала.
Провера прегледом електричне
инсталације (чл. 192)
Електрично повезивање опреме, подешавање
пуштање у погон, копнтрола рада

4.19
4.20

пауш

1

пауш

1

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
НАПОМЕНА:
Сав PVC инсталациони прибор мора бити начињен од безхалогене PVC-масе (halogen free PVC)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.бр.

ОПИС РАДОВА

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

1.

ДЕМОНТАЖА

2.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

3.

МОНТАЖНИ РАДОВИ

4.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА И БЕЗ ПДВ-а (1+2+3+4)


Цена је исказана у динарима са и без пореза на додату вредност и обухвата све потребне
припремне и завршне радове који обезбеђују квалитетан и завршен посао, као и све
трошкове за рад, материјал и алат.



Рок и начин плаћања: Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно
испостављеној фактури на текући рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од дана
пријема фактуре у седиште наручиоца, а након потписивања записника о извршеним
радовима.



Рок важења понуде: __________ дана ( Напомена: рок не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда).



Рок извођења радова: у року од 45 дана од дана увођења у посао.



Гарантни рок: гаранција на изведене радове је 2 године.
Место и датум

________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
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VII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _________________________________
(назив понуђача)

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Врста трошка

Износ у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да
смо понуду у поступку јавне набавке радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидрантској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, поднели независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗЈН

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

У вези члана 75. став 2. ЗЈН понуђач ___________________________________________
(назив понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити
животне средине.
Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ИЗЈАВА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ
У вези члана 75. став 2. ЗЈН понуђач ___________________________________________
(назив понуђача)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је ималац права интелектуалне
својине.

Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:
Изјаву о интелектуалној својини потписују само понуђачи који су имаоци права
интелектуалне својине за предменту јавну набавку.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавне набавке радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у санитарној и
хидрантској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Место и датум
________________, _____. ____. 2015. год.

Понуђач

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Page 46 of 55

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.
ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У

Подизвођач

_____________________________________________________

(навести

назив

понуђача) у поступку јавне набавке радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидрантској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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XII Образац бр. 1

РЕФЕРЕНТАН ЛИСТА за испоруку или уградњу хидромашинске опреме

Ред.
број
1

РЕФЕРЕНТНИ
НАРУЧИЛАЦ

Опис опреме

Број излазне
фактуре

2

3

4

Укупна вредност
без ПДВ-а
(у динарима)
5

2014. година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2015. година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупно

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

__________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Прилог: копије излазних фактура наведених у Референтној листи
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XII Образац бр. 2
Референтни објекти водоснабдевања који садже пумпне системе

Референтни објекти

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Место и датум

Понуђач

________________, _____. ____. 2015. год.

__________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Прилог: потврдe референтних наручилаца на њиховом меморандуму из којих се недвосмислено
види да је понуђач радио на објектима водоснабдевања који садрже пумпне системе (референца
се може односити на одговорног извођача радова или одговорног пројектанта)
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НАПОМЕНА:



Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације понуђач МОРА

да

ПОТПИШЕ И ПЕЧАТИРА и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да
прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом
уговора из предметне конкурсне документације.


Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке
доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.



Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који подносе
понуду са подизвођачима.
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XIII МОДЕЛ УГОВОРА
РАДОВИ И ОПРЕМА ЗА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА ВОДЕ У
САНИТАРНОЈ И ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ У ОБЈЕКТУ У КРАЉА МИЛАНА 14.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Наручилац:

РЕПУБЛИКА

СРБИЈА

–

НАРОДНА

СКУПШТИНА - СЛУЖБА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,
седиштем

у

Београду,

ул.

Краља

Милана

14,

са
ПИБ

100279223, матични број: 07017715, коју заступа Светлана
Јовановић,

помоћник

генералног

секретара

за

опште

послове на основу овлашћења из решења генералног
секретара Народне скупштине 03 број: 112-1423/15 од
22.05.2015. године (у даљем тексту Наручилац), с једне
стране
И

___________________________________________________,
које заступа директор _______________________________,
са

седиштем

у

________________,ул._______________________,бр.______
__,ПИБ___________________,
____________________

број

(у даљем тексту Добављач), с

друге стране са

Подизвођачима: ( попуњава Добављач):
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број)
Учесницима у заједничкој понуди:( попуњава Добављач)
1.______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број) са друге стране.
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матични

ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ
Члан 1.
Уговорене стране констатују:



да је Наручилац на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012 и 14/15) и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(''Службени гласник РС'' бр. 29/2013 и 104/2013), спровео поступак јавне набавке број ЈНМВ
19/2015 за јавну набавку радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидранској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, на основу Одлуке о
покретању поступка јавне набавке 03 Број 404-8/19-15, за потребе Народне скупштине
Републике Србије.



да је Добављач доставио понуду бр.__________ од ____. ____.2015 год. (попуњава
Добављач), која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;



да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације и
обрасцу понуде, која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;



да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о
додели уговора број ________________ од ____.____. 2015. године и понуде Добављача
број _____ од ____.____. 2015. године (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка радова и опреме за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидранској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, , из програма Добављача у свему
према понуди Добављача бр. _____________, од____.____. 2015. године (попуњава Добављач).
Добављач

је

извођење

радова

поверио

другом

Добављачу

–

подизвођачу

_____________________, а који чине ____________% од укупно уговорене вредности или
___________________ динара без ПДВ-а. (попуњава Добављач).
Уколико Добављач ангажује подизвођаче ради реализације уговора, као потписник уговора сноси
сву одговорност за своје подизвођаче.
Члан 3.
Добављач се обавезује да радове и опрему за постројење за повећање притиска воде у
санитарној и хидранској мрежи у објекту Краља Милана бр.14, изврши и угради у свему према
техничкој спецификацији, опису и условима из конкурсне документације и обрасцу понуде за
предметну јавну набавку, датој у понуди број: _______ од __ . ___. 2015. и овом уговору.
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ЦЕНА
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће предметне радове извршити по јединачним ценама (биће преузете
из обрасца понуде), а у укупном износу са и без ПДВ-а (биће преузете из обрасца понуде).
Цена је фиксна и не може се мењати у току важења овог уговора.
Цена обухвата све припремне и завршне радове, као и све трошкове за рад, материјал, алат и
траспорт.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 5.
Понуђач је дужан да предметне радове изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана
увођења у посао.
Рок за завршетак радова из претходног става овог члана се може померити само у случају дејства
више силе, под условом да је добављач предузео све потребне радње да на време изврши своју
обавезу, што ће се констатовати у писаној форми.
У рок извршења радова неће улазити дани када Народна скупштина заседа и када одбори имају
седнице.
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.
У току вршења радова, Добављач се мора придржавати општих и посебних прописаних мера
безбедности и заштите на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да
обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.
Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у
објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедносне
провере од стране надлежног државног органа.
ГАРАНЦИЈА
Члан 7.
Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених
радова.

КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 8.
Понуђач је дужан да радове изведе стручно и квалитетно у свему према прописима, правилима
струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла.
Понуђач је дужан да приликом извођења радова користи еколошки материјал, као и да достави
атесте уграђених и употребљених материјала.
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Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се квалитативни и квантитативни пријем радова из члана 1. Овог
Уговора врши записнички, у року од 8 (осам) дана од дана извршења истих и евентуалне разлике
или примедбе код пријема, констатоваће се у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.
Примопредају извршених радова извршиће Комисија коју чине представник Наручиоца и
представник Добављача о чему ће се сачинити записник.
У случају да извршени радови нису у складу са уговореним, Наручилац има право да након
писмене рекламације, захтева од Добављача уредно извршење Уговора или снижење цене.

НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Наручилац ће доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној фактури, у року од најдуже
45 (четрдесетпет) дана, на текући рачун Добављача________________________, код банке
____________________________, а након потписивања записника о изведеним радовима.
(попуњава Добављач).

РАСКИД УГОВОРА
Члан 11.
Купац може једнострано раскинути уговор у случају да Добављач не испуни уговорену обавезу или
је делимично изврши.
Члан 12.
Овај уговор може да се раскине на основу воља уговорних страна, односно његовим
неиспуњењем, или неизвршењем обавеза предвиђених овим уговором, када једна страна достави
другој уговорној страни писано обавештење о раскиду уговора, са отказним роком од 30 (тридесет)
дана.
Отказ се уручује у писаној форми, с тим да отказни рок почиње тећи од дана пријема обавештења.
ВИША СИЛА
Члан 13.
У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорених
обавеза било које уговорне стране, а које се према правним прописима сматрају вишом силом,
уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док траје виша сила и ниједна
уговорна страна нема право на било какву накнаду.
Уговорна страна погођена вишом силом, дужна је да писменим путем обавести другу уговорну
страну о њеном настанку, као и престанку више силе.
У случају трајања више силе дуже од 15 (петнаест) дана, свака уговорна страна има право да
раскине овај Уговор. Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им
биле познате у моменту закључења уговора и преузимању уговорених обавеза.
Page 54 of 55

СПОРОВИ
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају договором.
У случају да спор не могу решити договором, исти ће се решити пред надлежним судом у
Београду.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана потписивања Уговора.
Члан 16.
Измене и допуне овог Уговора производе правно дејство само када се дају у писаној форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 17.
На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе закона којим се регулишу
облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову област.
Члан 18.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава
по 3 (три) примерка.

За ДОБАВЉАЧА

За НАРУЧИОЦА

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАР
Светлана Јовановић

___________________________
Учесник у заједничкој понуди
___________________________
Подизвођач
___________________________
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