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На основу чл. 39., 61.  и 124а Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12,
14/15  и 68/15,  у  даљем тексту Закон),  члана 6.  Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ("Сл.  гласник РС" бр. 86/15),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број
1143 од  14.02.2019.  године)  и  Решења о  образовању  комисије  за  јавну набавку  (број
1143/1 од 14.02.2019. године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности радова ЈНМВ 05/19

 - реконструкција водоводне мреже у улицама Вождова и Ветернички трг -
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП "Водовод" Лесковац
Адреса: ул. Пана Ђукића бр.14, 16000 Лесковац
ПИБ: 100524193
Матични број: 07204752
Интернет страница наручиоца: www.vodovodle.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 05/19 су радови - реконструкција водоводне
мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

7. Контакт лица и службе
Вања Кузмановић, Ненад Николић,
Служба за набавке и јавне набавке, e-mail:   javne.nabavke  @vodovodle.rs

8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у законском року.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет  јавне  набавке  мале  вредности  ЈНМВ  05/19 je извођење  радова  на
реконструкцији цевовода питке воде у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45332200 - радови на инсталацији водоводних
цеви.
Класификација делатности: сектор Ф - 42.21 изградња цевовода.

2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

4. Увид у пројектну документацију и обилазак терена
Облизак терена и увид у пројектну документацију могућ је дана  21.02.2019.  године, са
поласком у 10 часова испред управне зграде ЈКП "Водовод" Лесковац,  ул.  Пана Ђукића
бр. 14, 16000 Лесковац. 

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C%5C45300000-0%5C%5C45330000-9%5C%5C45332000-3%5C%5C45332200-5')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C%5C45300000-0%5C%5C45330000-9%5C%5C45332000-3%5C%5C45332200-5')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C%5C45300000-0%5C%5C45330000-9%5C%5C45332000-3%5C%5C45332200-5')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s45000000-7%5C%5C45300000-0%5C%5C45330000-9%5C%5C45332000-3%5C%5C45332200-5')
http://www.trezor.gov.rs/


Страна 5 од 51

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА,  НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  РАДОВА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста радова
Реконструкција водоводне мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу.

2. Техничке карактеристике
У складу са пројектом за грађевинску дозволу, односно пројектом за извођење радова.

3. Квалитет
У складу са пројектом за грађевинску дозволу, односно пројектом за извођење радова.

4. Количина и опис радова
У складу са пројектом за грађевинску дозволу, односно пројектом за извођење радова.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Гарантни рок је 2 године након предаје објекта.

6. Рок извршења радова
Радови се изводе у року до 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

7. Место извођења радова
У складу са пројектом за грађевинску дозволу, односно пројектом за извођење радова.

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

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

1.1. Обавезни услови   за учешће у поступку јавне набавке одређен и су чланом 75.  став
1.   Закон  а   и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати:
Право  на  учешће  у  поступку  предметне   јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Услов:  Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Услов: 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) Услов: 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);
4) Услов:  Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет  јавне  набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл.
75. став 1. тач. 5) Закона);
5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и  то:
1. Да рaспoлaжe нeoпхoдним пoслoвним кaпaцитeтoм на изградњи водоводне мреже од
полиетилена са електрофузионим заваривањем која садржи водоводне цеви пречника не
мање  Ø225, тј. дa је у последње  3 (три) пословне године извео грађевинске радове на
изградњи таквих водоводних мрежа у вредности од најмање 10.000.000,00 динара, као и
да има изведен најмање 1 (један)  појединачни објекат са горе наведеним радовима у
износу од најмање 5.000.000,00 динара;
2. Да  рaспoлaжe  дoвoљним тeхничким  кaпaцитeтoм,  oднoснo  да  поседује 2  (два)
Ровокопача-комбиноване  радне  машине, 2  (два) теретна  возила-камион  носивости
минимум  5t,  машину за  сечење  асфалта,  апарат  за  електрофузионо  варење  и вибро
плочу;
3. Да  рaспoлaжe дoвoљним кaдрoвским  кaпaцитeтoм,  oднoснo  да  има  запослене  - у
радном односу минимално 15 радника, од чега 1 дипломираног грађевинског инжењера
са  одговарајућом  лиценцом  број  410  или  412  или  413  или  414  која  покрива  радове
водовода важећом на дан отварања понуда.

1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.  Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ о испуљености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који
ће извршити преко подизвођача.

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  4)  Закона, а  додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5)  овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са  чл.  77.  став  4.  Закона,  понуђач  доказује  достављањем  Изјаве  (Образац  изјаве
понуђача,  у  поглављу  IV  одељак  3.), којом  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став
1.  тачка  5)  Закона,  коју  доставља  у  виду  неоверене  копије  уколико  је  као  таква
предвиђена јавном набавком. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице  овлашћено  за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач  није  дужан да доставља на увид доказе  који  су јавно  доступни  на  интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже



Страна 7 од 51

1)  Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  Закона
- Доказ: Извод  из  регистра  Агенције  за привредне регистре, односно извод из

регистра надлежног Привредног суда.

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
- Доказ:
Правн  а   лица  :
1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2. Извод  из  казнене  евиденције  Посебног  одељења  за  организовани  криминал
Вишег  суда  у  Београду,  којим  се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за
неко од кривичних дела организованог криминала;
3. Извод из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске  управе
МУП-а,  којим  се  потврђује  да  законски  заступник  понуђача  није  осуђиван  за
кривична  дела  против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,
кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре  и  неко  од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико  понуђач  има  више  законских  заступника  дужан  је  да  достави  доказ  за
сваког од њих.
Предузетници  и  физичка  лица  : Извод   из   казнене   евиденције,  односно
уверење  надлежне   полицијске   управе   МУП-а,   којим   се   потврђује  да  није
осуђиван  за  неко  од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против   привреде,  кривична  дела  против
животне  средине,  кривично   дело   примања  или  давања  мита,  кривично  дело
преваре  (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
- Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или  потврду  Агенције  за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона
-  Доказ:  Важећа  дозвола  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
НАПОМЕНА:   Ова дозвола није предвиђена предметном јавном набавком.

5) Услов из чл. 75. ст. 2 Закона
- Доказ: Изјава понуђача (садржана у конкурсној документацији).
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Испуњеност  додатних  услова  за  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке,
понуђач доказује достављањем тражених доказа:

1. Списак  најважнијих  изведених  радова  за  период 2016.-2018. година,  са  износима,
датумима и листама наручилаца (Образац XII - Списак изведених радова).
Стручне референце које прате списак најважнијих изведених радова, као и  оверене
Окончане ситуације за послове који су наведени у списку;

2. Оверена  листа  механизације  (Образац  XIII  - Листа  опреме),  праћена  доказима  о
поседовању (власништво, лизинг или закуп). Докази који сe прилажу уз оверену листу
механизације  су фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2018. године уз
обележавање маркером механизације и опреме тражене конкурсном документацијом,
фотокопија уговора о набавци опреме са рачунима и отпремницама добављача за
робу која је набављена у текућој години, фотокопија уговора о лизингу или закупу - у
ком случају је понуђач у обавези да достави и фотокопију пописне листе субјекта у
чијем се власништву наведена опрема налази, фотокопије саобраћајних дозвола за
сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о закупу или
лизингу, са потврдом о регистрацији, важећих на дан отварања понуда.

3. Попуњена, потписана и оверена Листа кадровске структуре са доказима  (Образац
XIV - Листа особља) са М обрасцима за лица са листе или уговор о ангажовању код
понуђача, важеће личне лиценце за наведене инжењере уз које се обавезно прилаже
доказ да исте нису одузете (потврда инжењерске коморе), важеће на дан отварања
понуда.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА   ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У поступку јавне набавке мале вредности

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 мале вредности радова ЈНМВ 05/19 - реконструкција водоводне
мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, 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  нису осуђивани за неко од кривичних дела као
чланови организоване  криминалне  групе,  да  нису осуђивани 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  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);

4) да је  поштовао обавезе које  произлазе из  важећих прописа о  заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ _____________________

Напомена: 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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ИЗЈАВА   ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У поступку јавне набавке мале вредности

У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________________________________________
[навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности радова ЈНМВ 05/19 - реконструкција водоводне
мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, испуњава све услове из чл. 75.
Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном  документацијом за  предметну  јавну
набавку, и то:

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

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

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

4) да је поштовао обавезе које  произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) и
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач  подноси  понуду  на  српском  језику.  Сви  обрасци,  изјаве  и  документи  који  се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП "Водовод", ул. Пана Ђукића бр. 14, 16000 Лесковац, са
назнаком "Понуда за ЈНМВ 05/19 - НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
01.03.2019. године, до 12:00 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 наручулац  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.
Наручилац  ће,  након  окончања  поступка  отварања  понуда,  неблаговремену  понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Јавно отварање понуда одржаће се 01.03.2019. године, у 12:30 часова, у просторијама
Наручиоца, ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14, 16000 Лесковац.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре  почетка  поступка  јавног  отварања  понуда,  представници  понуђача,  који  ће
присуствовати  поступку  отварања  понуда,  дужни  су  да  наручиоцу  предају  оверено
овлашћење,  на  основу  којег  ће  доказати  овлашћење  за  учешће  у  поступку  јавног
отварања понуда.

2.1.   Понуда мора да садржи:
– Образац  понуде,   попуњен,   потписан  и   печатом  оверен  (образац   VI   у
конкурсној документацији);
– Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како
се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);
– Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача,
– Модел  уговора  -  Понуђач  ће  модел  уговора  попунити  у  складу  са  понудом,
потписати и  печатом оверити чиме потврђује  да је  сагласан са  предлогом модела
уговора (образац VII у конкурсној документацији);
– Образац структуре цене,  са упутством како да се попуни,  попуњен,  потписан и
печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији);
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– Образац  изјаве  о  независној  понуди  која мора  бити  потписана и  оверена
печатом, дате под  материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној
документацији);
– Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом
оверен (образац XI у конкурсној документацији),
– Образац  списак изведених радова са траженим доказима, попуњен, потписан и
печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији),
– Образац  листа  опреме  са  траженим  доказима,  попуњен, потписан  и  печатом
оверен (образац XIII у конкурсној документацији),
– Образац  листа  особља  са  траженим  доказима,  попуњен, потписан  и  печатом
оверен (образац XIV у конкурсној документацији),
– Образац Технички опис материјала и Предмер, попуњене све позиције, потписан и
оверена свака страна (образац XV у конкурсној документацији),
– Средство финансијског обезбеђења, као гаранција за озбиљност понуде.

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац
трошкова  припреме  понуде,  потписан  и  печатом  оверен  (образац  IX  у  конкурсној
документацији).
Обрасце  дате  у  конкурсној  документацији,  односно  податке  који  морају  бити  њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (Образац X у конкурсној документацији -
Образац изјаве о независној понуди, Образац IV 3. у конкурсној документацији - Образац
изјаве у складу са чланом 75. Закона), достављају се за сваког учесника у заједничкој
понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава
образац који се на њега односи.
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
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији –
не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу  (Образац  X  у  конкурсној  документацији  -  Образац  изјаве  о  независној
понуди, Образац IV 3. у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75.
Закона).
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној  документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава  под  материјалном  и  кривичном  одговорношћу),  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 члану 81.
став 4. Закона.

3. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која  документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ЈКП "Водовод"  Лесковац,
ул. Пана Ђукића бр.14, 16000 Лесковац, са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку, ЈНМВ 05/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ 05/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за јавну набавку, ЈНМВ 05/19 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈНМВ 05/19 - 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 назив носиоца посла.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

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

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац
број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико  уговор  о  јавној  набавци  буде  закључен  између  наручиоца  и  понуђача  који
подноси понуду са подизвођачем,  тај подизвођач  ће бити наведен и  у уговору о јавној
набавци.
Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености  услова  који  су
наведени у поглављу V 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.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац  ће  реализовати  средство  обезбеђења  и  раскинути  уговор,  осим  ако  би
раскидом  уговора  наручилац  претрпео  знатну  штету.  У  овом  случају  наручилац  ће
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Уколико  понуђач  достави  понуду  са  подизвођачем,  наручилац  не  предвиђа  могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже



Страна 14 од 51

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача
Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
(образац број VI у конкурсној документацији).
Обрасци  из  конкурсне  документације,  у  случају  подношења  заједничке  понуде,  се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.
Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара за  обавезе из  поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке, рока
важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1.    Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок  плаћања  је 45  дана  од  дана  службеног  пријема  рачуна  у  складу  са  Законом  о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС"
број 119/12, 68/15 и 113/17) рачунајући од дана уредно примљене фактуре - ситуације за
извршене радове (потврђене од стране наручиоца и понуђача).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

9.2.   Захтеви у погледу места   и рока     из  вршења радова     и гарантног рока   
У складу са пројектом за грађевинску дозволу, односно пројектом за извођење радова у
року од највише 60 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године након техничког пријема.

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена  коју  понуђач  искаже  у  понуди,  сходно  члану  19.  Закона,  мора  бити  исказана  у
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).
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Цена  мора  бити  исказана  у  динарима,  са  и  без  пореза  на  додату  вредност,  са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у
складу са упутством датим у конкурсној документацији.

11.  Подаци  о  државном  органу  или  организацији,  односно  органу  или  служби
територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу  благовремено
благовремено добити  исправни подаци о  пореским обавезама,  заштити  животне
средине,  заштити  при запошљавању,  условима  рада  и  сл.,  а  који  су  везани  за
извршење уговора о јавној набавци 

Подаци  о  пореским  обавезама  се  могу  добити  у  Пореској  управи,  Министарства
финансија и привреде.
Подаци  о  заштити  животне  средине  се  могу  добити  у  Агенцији  за  заштиту  животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача

12.1.   Средство финансијског обезбеђења з  а озбиљност понуде
Понуђач доставља средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке  Србије.  Меница  мора  бити  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење- писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-
а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране  пословне  банке  коју  понуђач  наводи  у  меничном  овлашћењу-писму,  захтев  за
регистрацију менице и ОП образац. Рок важења менице је  30 дана од дана отварања
понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока
за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из
конкурсне документације.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива    због
битн  ог   недостатка понуде из чл.106. став 3.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету ("Службени лист СРЈ",  бр. 3/02 и 5/03 и "Сл. гласник РС", бр. 43/04,
62/06, 111/09, 31/11 и 139/14).

12.2.   Средство финансијског обезбеђења за добро   извршење   посл  а
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да најкасније у року од 7 (седам) дана од
дана закључења уговора,  на име средства финансијског  обезбеђења уговора,  достави
гаранцију банке  у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом "без
протеста" и "по виђењу" на име доброг извршења посла.
Гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
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12.3.   Средство финансијског обезбеђења   за отклањање недостатака у гарантном року
Гаранција  банке са  роком  важности  од  годину  дана  на  износ  од  5%  од  вредности
изведених  радова  и  бланко  потписана  и  оверена  меница са  меничним  овлашћењем,
копијом картона депонованих потписа, ОП обрасцем и захтевом за регистрацији менице
на износ од 5% од вредности изведених радова са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од гарантног рока.
Гаранција се подноси у  тренутку примопредаје предмета уговора и  наручилац је може
наплатити уколико понуђач не отклони недостатке у току гарантног рока.

13.  Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предмет  набавке  не  садржи  поверљиве  информације  које  наручилац  ставља  на
располагање.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је
као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну
тајну имена,  заинтересованих лица,  понуђача и подносилаца пријава, као и податке о
поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,  цена и други
подаци из  понуде  који  су од  значаја  за  примену елемената критеријума и  рангирање
понуде.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима
који  су  означени  као  такви,  односно  који  у  горњем  десном  углу  садрже  ознаку
"ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико  се  поверљивим  сматра  само  одређени  податак  садржан  у  документу  који  је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега  мора  да  буде  наведено  "ПОВЕРЉИВО",  а  испод  поменуте  ознаке  потпис
овлашћеног лица понуђача.
Наручилац  не  одговара  за  поверљивост  података  који  нису  означени  на  поменути
начин.

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано   лице  може,   у  писаном  облику,   тражити   од   наручиоца  додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће  одговор заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације  - ЈНМВ 05/19",  на неки
од следећих начина:

– путем поште на адресу наручиоца: ЈКП "Водовод" Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.14,
16000 Лесковац, за Јавне набавке;

– електронским путем на адресу javne.nabavke@vodovodle.rs сваког радног дана од
07 до 15 часова.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за  подношење понуда,  дужан је  да продужи рок  за  подношење понуда  и  објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде
телефоном није дозвољено.
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15.  Додатна  објашњења  од  понуђача  после  отварања  понуда  и  контрола  код
понуђача, односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,
вредновању  и  упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће  понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.

16. Врста критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  "најнижа понуђена
цена".

17. Елементи критеријума,  односно начин на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  наручилац  ће
доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок извођења, затим дужи рок важења
понуде.

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном  и
материјалном  одговорношћу  да  је   поштовао  све  обавезе  које   произилазе  из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине,  као  и  да  нема  забрану  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време
подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу IV.3. конкурсне документације).

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица

Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а
све у складу са чланом 3. став 1 тачкама 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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21. Негативне референце

Наручилац ће у току поступка јавне набавке користити одредбе члана 82. Закона које
гласе:Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који
су  се  односили  на  исти  предмет  набавке,  за  период  од  претходне  три  године  пре
објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку  
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року;
5)  извештај  надзорног  органа  о  изведеним  радовима  који  нису  у  складу  са  
пројектом, односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7)  доказ  о  ангажовању  на  извршењу  уговора  о  јавној  набавци  лица  која  нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана,

који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац
ако је предмет јавне набавке истоврстан.

22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице
који има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или
би могао  да  претрпи  штету због  поступања  наручиоца  противно  одредбама  Закона  о
јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом  на  и-мејл javne.nabavke@vodovodle.rs или  препорученом  пошиљком  са
повратницом, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за
подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  је
примљен од  стране  наручиоца  три  дана  пре  истека  рока  за  подношење понуда,  без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.
став  2.  овог  закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и  неправилности,  а
наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3.
члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  и  одлуке  о  обустави  поступка,  рок  за
подношење  захтева  за  заштиту  права  је  пет  дана  од  дана  објављивања  одлуке  на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови
из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), 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.
Наручилац  објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  на  Порталу
јавних  набавки  и  на  својој  интернет  страници најкасније  у  року  од  два  дана  од  дана
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од  60.000,00 динара  и тада је у обавези да у делу позив на број
(одобрење)  поред  тражених  података,  а  како  су  дефинисани  на  интернет  вези
http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/ упише 05-19.
Упутство  о  начину  уплате  таксе  захтева  за  заштиту  права  понуђача  за  уплату  из
Републике Србије и за уплату таксе из иностранства је  доступно на интернет вези
http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/
Свако одступање од горе наведених упутстава приликом уплате таксе, сматраће се
као да понуђач није исправно поднео захтев, тј. исти ће закључком бити одбачен као
непотпун.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

23. Рок у којем ће уговор бити закључен

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ 05/18 - реконструкција водоводне
мреже  у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, за коју је позив за подношење
понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача  (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Уписан у регистар понуђача ДА НЕ (заокружити)

Навести интернет страницу на којој су 
тражени докази јавно доступни 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

а) самостално

б) са подизвођачем

в) као заједничку понуду

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ _____________________

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

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач:

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

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

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже
у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу

ПОНУДА бр. _________ од ___.___.2019. године

На основу предмера и предрачуна у укупном износу без ПДВ-а од: ____________________

словима: ____________________________________________________________________

Износ ПДВ-а: ____________________

На основу предмера и предрачуна у укупном износу са ПДВ-ом од: ___________________

словима: ____________________________________________________________________
                   

Рок  завршетка  радова:  Обавезујемо  се  да  ћемо  радове  извршити  у  року  од  _____
календарских дана од увођења у посао. (максимум 60 дана)

Гарантни рок: 24 месеца, рачунајући од извршене примопредаје објекта, ако за поједине
радове није законом предвиђен дужи рок.
За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме.

Рок плаћања по ситуацијама: 45 дана

Рок важења понуде: _____ дана (не може бити краћи од 45 дана)

Обавезујемо  се  да  ћемо  услуге  извршити  у  складу  са  конкурсном  документацијом  и
осталом пратећом документацијом.

Прихватамо  све  услове  наведене  у  Уговору,  који  је  саставни  део  конкурсне
документације.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ _____________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

1. ЈКП "Водовод"  Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 14, 16000 Лесковац, матични број
07204752 и ПИБ 100524193, текући рачун бр. 160-7292-25 код банке "Banca Intesa"
а.д.  Београд, које заступа  в.д.  директор  Станковић  Бранислав,  дипл.инж.ел.  (у
даљем тексту: Наручилац услуга) и

2. ____________________________, ______________, ул. _______________________ 

бр. ___, матични број _______________ и ПИБ _______________, текући рачун бр.

_______________________ код банке ___________________________, које заступа

________________________________, (у даљем тексту: Извршилац услуга) и

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

1) _______________________________________________________________

2) _______________________________________________________________

(ако понуђач учествује у  групи понуђача прецртати "са подизвођачима/
подизвршиоцима", ако наступа  са подизвођачима прецртати "са понуђачима из групе
понуђача" и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

У Г О В О Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

У УЛИЦАМА ВОЖДОВА И ВЕТЕРНИЧКИ ТРГ У ЛЕСКОВЦУ

Уговорне стране констатују:
-  да је  Наручилац на основу чл.  39., 52. став 1., 61.  и 124а  Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", брoj 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за
подношење понуда  који  је  објављен на  Порталу јавних  набавки  и  интернет  страници
Наручиоца спровео поступак за јавну набавку радова - реконструкција водоводне мреже у
улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМВ 05/19;
- да је Извођач дана ___.___. 2019. године, доставио понуду број  ____________________,
која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је
део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона, на основу понуде Извођача и Одлуке о
додели уговора број: ________ од ___.___. 2019. године, изабрао Извођача за извршење
предметних радова.

Члан 1.

Предмет  овог  уговора  је  набавка  радова  -  реконструкција  водоводне  мреже  у
улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу.
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Члан 2.

Цена радова дата је понудом бр. _____________ од ___.___.2019. године у укупном
износу од  _____________ (словима: ____________________________________________)
динара без ПДВ-а, износ ПДВ-а је __________________ динара, односно укупан износ са
ПДВ-ом је _____________ (словима: ____________________________________________)
динара са ПДВ-ом.

Саставни  део  овог  уговора  ће  чинити  понуда,  предмер  и  предрачун  радова  и
динамички план.

Цене утврђене понудом бр. ______________ од ___.___.2019. године Извођач нема
права да повећава за време трајања овог уговора.

Наручилац се обавезује да Извођачу исплати уговорену цену на начин и у роковима
одређеним понудом и то на текући рачун Извођача.

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

Члан 3.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  плаћање  по  овом  уговору  изврши  по
привременим и окончаној  ситуацији,  сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. __________ од ___.___.2019.
године и потписаним од стране стручног надзора,  у року од  45 дана од дана пријема
оверене  ситуације,  с  тим  што  окончана  ситуација  мора  износити  минимум  10%  од
уговорене вредности. 

Уколико  Наручилац делимично  оспори  испостављене  ситуације,  дужан  је  да
исплати неспорни део ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима. 

Комплетну  документацију  неопходну  за  оверу  привремене  ситуације:  листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију  Извођач  доставља  стручном  надзору  који  ту  документацију  чува  до
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права приговора

Члан 4.

Извођач  се  обавезује  да  Наручиоцу  изврши  набавку  радова  из  члана  1.  овог
уговора, по увођењу у посао, тј. да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу
опрему, изврши грађевинске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач  се  обавезује  да  радове  који  су  предмет  овог  уговора  изведе  према
приложеном  динамичком  плану,  који  је  саставни  део  овог  уговора,  у  року  од  ______
словима: (________________________) дана.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

• да  је  Наручилац предао  Извођачу  инвестиционо  -  техничку  документацију  и
грађевинску дозволу,

• да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
• да је Извођач доставио гаранцију за добро извршење посла.

Под  роком  завршетка  радова  сматра  се  дан  њихове  спремности  за  технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. Утврђени рокови су
фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
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Члан 5.

Рок за извођење радова не може се продужавати на захтев Извођача, осим:
• у случају елементарних непогода и дејства више силе,
• у  случају  измене  пројектно-техничке  документације  по  налогу  Наручиоца под

условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно
(преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора,

• у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној

форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана
од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о
томе  постигну  писмени  споразум.  У  случају  да  Извођач  не  испуњава  предвиђену
динамику, обавезан је да уведе у рад више извршиоца, без права на захтевање повећаних
трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема
право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности
за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од
вредности укупно уговорених радова. 

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

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

Члан 7.

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

Извођач се обавезује:
• да  пре  почетка  радова  Наручиоцу  достави  решење  о  именовању  одговорног

извођача радова;
• да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима

за ту врсту посла и у уговореном року;
• да за начињену штету на приватним катастарским парцелама (објекти, усеви и сл.)

у току извођења радова сноси све трошкове и лично је одговоран;
• да обезбеди довољну радну снагу на  градилишту и  благовремену  и  сукцесивну

испоруку  уговореног  материјала  и  опреме  потребну  за  извођење  уговором
преузетих радова у складу са обезбеђеним финансијским средствима Наручиоца;

• да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права  на  повећање трошкова  или  посебне  накнаде  за  то  уколико  не  испуњава
предвиђену динамику;

• да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта  својих  материјала  и  слично,  тако  да  се  Наручилац ослобађа  свих
одговорности  према  државним  органима,  што  се  тиче  безбедности,  прописа  о
заштити  животне  средине,  и  радно-правних  прописа  за  време  укупног  трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
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• да се строго придржава мера заштите на раду;
• да омогући вршење стручног надзора на објекту;
• да  уредно  води  све  књиге  предвиђене  законом  и  другим  прописима  Републике

Србије, који регулишу ову област;
• да  поступи  по  свим  основаним  примедбама  и  захтевима  Наручиоца датим  на

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о
свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је  запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова;

• да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да
је спреман за њихов пријем;

• да  сноси  трошкове  накнадних  прегледа  комисије  за  пријем  радова  уколико  се
утврде  неправилности  и  недостаци  -  да  гарантује  квалитет  изведених  радова,
употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у
гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по
пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

У року од 7 (седам) дана од закључења Уговора Извођач ће доставити гаранцију
банке у складу са понудом, а на износ од 5% од вредности уговора без ПДВ-а са роком
важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова,  са клаузулом
"без поговора по пријему првог писаног захтева од стране корисника".

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење гаранције.

У случају истека рока важења гаранција док је извођење радова који су предмет
овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења гаранција. 

Извођач  се  обавезује  да  приликом  примопредаје  радова  Наручиоцу  предa
гаранције, и то  гаранцију банке  са роком важности од годину дана на износ од 5% од
вредности изведених радова безусловна и платива на први позив  и бланко  потписану и
оверену меницу са меничним овлашћењем,  копијом картона депонованих потписа,  ОП
обрасцем и изводом о регистрацији менице за отклањање недостатака у гарантном року у
износу од  5% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока, која мора бити  са клаузулом "без протеста" и "по виђењу",  а у корист
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача
и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

У случају да Извођач не испуњава своју обавезу из уговора, Наручилац има право
да активира тражена средства обезбеђења (меница, гаранција банке).

Члан 9.

Гарантни  рок  за  изведене  радове  износи  2 (две)  године  рачунајући  од  дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова  Наручиоцу.  Извођач је
обавезан  да,  на  дан  извршене  примопредаје  радова  који  су  предмет  овог  уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства
за руковање.  Гарантне листе и атести се односе на материјал који набавља Извођач, а
према предмеру радова.
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Члан 10.

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

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 3
дана по пријему писменог позива од стране  Наручиоца,  Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује  друго  правно или физичко лице,  на  терет Извођача,
наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико  гаранција  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року  не  покрива  у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете,  до  пуног  износа стварне
штете. 

Члан 11.

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

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

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 
Поред тога, он је одговоран уколико употреби набављен материјал који не одговара

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

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

Члан 12.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
Предузећа  ____________________,  са  седиштем  _________________________,  ПИБ
_____________________, матични број _______________. Извођач у потпуности одговара
Наручиоцу за  извршење  уговорених  обавеза,  те  и  за  радове  изведене  од  стране
подизвођача, као да их је сам извео.

Члан 13.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја
радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по  два представника Наручиоца, стручног
надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач  је  дужан  да  приликом  примопредаје  радова  преда  Наручиоцу пре

техничког  прегледа,  попуњене  одговарајуће  табеле  свог уграђеног набављеног
материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у
два примерка и геодетски снимак радова у електронском облику.
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Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац
ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Члан 14. 

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

Члан 15.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
• уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и

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

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

• у случају да Извођач падне под стечај;
• у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 16. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију  за добро извршење
посла.  Извођач  је  у  наведеном случају обавезан да  надокнади  Наручиоцу штету,  која
представља разлику између цене  предметних радова по овом уговору и  цене радова
новог  извођача  за  те  радове.  Уговор  се  раскида  изјавом  у  писаној  форми,  која  се
доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 5 дана од дана достављања
изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У  случају  раскида  уговора,  Извођач  је  дужан  да  изведене  радове  обезбеди  од

пропадања, да  Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 17. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим  односима,  Закона  о  планирању  и  изградњи  објеката,  као  и  одредбе
Посебних узанси о грађењу.
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Члан 18.

Све  евентуалне  спорове  уговорне  стране  ће  решавати  споразумно.  Уколико  до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Лесковцу.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) задржава
Наручилац, а 2 (два) Извођач.

НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ

_______________ _______________

Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача,
у  моделу  уговора  морају  бити  наведени  сви  понуђачи  из  групе  понуђача,  односно  сви
подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће  попунити,  потписати  и  оверити  печатом  модел
уговора.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Јавна набавка мале вредности радова ЈНМВ 05/19
- реконструкција водоводне мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу -

Предмeт набавке
ЈНМВ 05/19

Цена без
ПДВ-а

Остали
трошкови
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а,
са осталим

трошковима

ПДВ за
остале

трошкове
Укупан ПДВ

Укупна цена
са ПДВ-ом

1. 2. 3. 4. (2.+3. ) 5. 6. 7. (2.+3.+6. )
ПРЕДМЕР 

Претходни
радови (А)

Земљани
радови (А)

Бетонски
радови (А)

Монтерски
радови (А)

Остали радови
(А)

Претходни
радови (Б)

Земљани
радови (Б)

Бетонски
радови (Б)

Монтерски
радови (Б)

Остали радови
(Б)

УКУПНО:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 2 - уписати цену без ПДВ- а;
2. У колони 3 - уписати назив и цену осталих трошкова без ПДВ- а;
3. У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а;
4. У колони 5 - уписати вредност ПДВ-а за остале трошкове;
3. У колони 6 - уписати укупну вредност ПДВ-а;
4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре  цене  потписују  и  печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групепонуђача  или  група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити
печатом образац структуре цене.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку  мале вредности радова ЈНМВ 05/19 -
реконструкција водоводне мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, као
понуђач: ____________________________________________ из _____________________
у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове :

Р.бр. ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА

1. дин.

2. дин.

3. дин.

4. дин.

5. дин.

6. дин.

7. дин.

8. дин.

9. дин.

10. дин.

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.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача  може да се определи да
образац потписују  и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У  складу  са  чланом  26.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Сл. гласник  РС"  број 124/12,
14/15  и  68/15) као и чланом  6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
("Сл. гласник РС" број 86/15), као понуђач: 

________________________________________ из ____________________________ дајем

И З Ј А В У
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке  мале вредности радова  ЈНМВ 05/19 - реконструкција водоводне
мреже у улицама Вождова и Ветернички трг у Лесковцу, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомене:  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  заштитa 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.
Уколико  понуду    понуђач    подноси    са  подизвођачем  , Изјава  мора  бити потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже



           

Страна 34 од 51

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА

За јавну набавку мале вредности радова ЈНМВ 05/19 - реконструкција водоводне мреже у
улицама Вождова  и  Ветернички  трг  у  Лесковцу,  за  потребе  ЈКП "Водовод" Лесковац,
дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________________  из ________________________
изјављујем  да  сам  сагласан,  да  ћу  у  случају  да  ми  буде  додељен  уговор:

-  приликом потписивања уговора,  на  име средства финансијског  обезбеђења уговора,
доставити  банкарску  гаранцију  са  клаузулом  "без  поговора  по  пријему  првог  писаног
захтева  од  стране  корисника"  у  корист  Наручиоца,  у  висини  од  5%  од  уговорене
вредности, без ПДВ-а;

- приликом примопредаје предмета уговора, на име отклањања недостатака у гарантном
року,  доставити  гаранцију банке  са клаузулом "без поговора по пријему првог  писаног
захтева  од  стране корисника"  са  роком важности од годину дана  на  износ  од  5% од
вредности  изведених  радова  и  уредно  потписану  и  регистровану  сопствену  бланко
меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини
од по 5% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом "без протеста" и "по виђењу"
на име отклањања недостатака у гарантном року, као и картон депонованих потписа.  Уз
меницу ћу доставити захтев за регистацију менице, копију картона депонованих потписа
који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму и
ОП образац

Ова средства се подносе са роком важности који је 30 дана дужи од рокова за коначно
извршење свих уговорених обавеза, односно гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују  и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Навести Инвеститора, период радова и вредност радова (без ПДВ-а).

Инвеститор – назив и адреса Период извођења Вредност радова

Напомена:
- У случају више радова, образац треба фотокопирати.

- Понуђач наводи радове уз које доставља Потврду о изведеним радовима (Образац
XIIа) и копију оверене окончане ситуације.

- Уколико Понуђач достави потврду на меморандуму понуђача или инвеститора –
издаваоца потврде, иста ће бити прихваћена уколико садржи следеће елементе:
податке  о  издаваоцу потврде,  податке  о  правном лицу коме је  потврда  издата,
предмет и место извођења радова, укупну вредност радова по окончаној ситуацији,
време (рок) извођења радова, време и место издавања потврде, печат издаваоца и
потпис овлашћеног лица издаваоца потврде.

- За случај да је понуђач и извођач и инвеститор радова такве потврде се неће узети
у обзир.

- Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
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XIIа ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА

Назив наручиоца

Седиште, улица и број

Контакт особа и телефон

Матични број: ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама
достављамо Вам

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да је _______________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

изводио радове на објекту _____________________________________________________

___________________________________________________________________________.
Потврђујемо да су наведи радови изведени:
У уговореном року у периоду од __________________________________ године.
Да је квалитет изведених радова (заокружити)

1. без исправки и дорада;
2. са исправкама и дорадама.

Укупна вредност изведених радова:
по  окончаној  ситуацији  број  __________________  од  ______________.  године,  износи
____________________ динара (словима: ________________________________________ 
____________________________)  без  урачунатог  ПДВ-а,  односно  __________________
динара (словима: __________________________________________________________) са
урачунатим ПДВ-ом.
Потврда се издаје на захтев ___________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

Заводни број _____________
Место: __________________, датум: __________________
Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује

М.П. _____________________
      (овлашћено лице)
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XIII ЛИСТА ОПРЕМЕ

Навести опрему, механизацију (средства за рад, транспортна средства и сл.) из области
предметне набавке, која су неопходне за њено извршење.

Врста опреме, механизација, 
тип ангажованог возила

Власник - број саобраћајне 
дозволе

Облик ангажовања

Напомена:

- За ангажована возила - механизацију, понуђач доставља саобраћајне дозволе на
име власника или уговоре о закупу за возила која нису у власништву понуђача.

- У случају више опреме - механизације, образац треба фотокопирати.
- Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У ________________ Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дана: _____________ ______________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.
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XIV ЛИСТА ОСОБЉА

Навести сва лица која ће бити ангажована на пословима одговорног извођача радова (ако
их има више,  све),  квалификованих радника који  су стручно  оспособљени из  области
предметне набавке и целокупног особља ангажованог од стране понуђача по било ком
основу.

Име и презиме/занимање Квалификација/бр.личне 
лиценце

Облик ангажовања

Напомена:

- Понуђач мора имати у сталном радном односу најмање  15 запослених радника.
(Понуђач доставља тражене доказе).

- Понуђач  мора  имати  у  радном  односу  најмање  1 дипломираног  грађевинског
инжењера. (Понуђач доставља тражене доказе).

- У случају више запослених, образац треба фотокопирати.
- Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

У ________________ Потпис овлашћеног лица

Дана: _____________ М.П. _____________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују  и печатом оверавају  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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XV ТЕХНИЧКИ ОПИС МАТЕРИЈАЛА И СПEЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА        
И РАДОВА

1. Tехничке карактеристике материјала

Сав материјал се користи за радни притисак од   минимално   10   и 16 бара  .

Материјали треба  да  задовољавају одговарајуће  SRPS,  DIN,  ISO  и  EN  стандарде.
Позивање  на  националне  стандарде  у  овим  спецификацијама  врши  се  само  ради
одређивања опште конфигурације, типа и квалитета.
Опрема,  материјали и израда,  који задовољавају и друге признате стандарде,  и који
осигуравају  најмање  једнак  квалитет или  перформансе  као  и  наведени  стандарди,
такође су прихватљиви.
Роба  која  се  уграђује  и  материјали,  који  се  уграђују  у  робу,  морају  да  буду  нови,
неупотребљавани  и  најновијег  дизајна,  и  да  садрже најновија  побољшања дизајна  и
материјала, сем ако се у спецификацијама не захтева другачије.

Цеви  од    полиетилена високе  густине  PE  100  PN 10,  са  заштитним  пластичним
поклопцима на оба краја. Крајеви морају да буду одсечени глатко и нормално на своју осу.
Цеви не смеју бити са  вишком материјала (пуцнама) и  огреботинама,  испупчењима и
удубљењима, већ глатке и попречног пресека правилни круг.
Цеви  треба  да  буду  произведене  од  полиетилена  PE  100,  који  садржи  само  оне
антиоксиданте,  UV  стабилизаторе  и  пигменте  неопходне  за  производњу  цеви  у
сагласности са овом спецификацијом и за њихову крајњу употребу  –  транспорт воде за
пиће. Не смеју да садрже токсичне материје, не смеју да потпомажу развијање бактерија и
не  смеју  да  утичу  на  хемијски  састав,  укус,  бистрину или  боју  воде.  Концентрације
супстанци,  хемикалија и биолошких агенаса излучених  (екстрахованих)  из материјала у
контакту са водом за пиће и мерења органолептичких/физичких параметара не смеју да
пређу вредности коју је  препоручила Европска директива од  15.  јула  1980.  године,  за
квалитет воде намењене за људску употребу.
Треба да су обележене трајно утиснутом словном ознаком на сваком метру цеви према
захтеву стандарда  SRPS EN 12201.  Боја цеви треба да буде црна са коекструдираним
плавим тракама симетрично распоређених по обиму.
Материјал за траке мора бити од истог типа као и онај који је употребљен као основа за
производњу цеви.
Мере цеви морају се мерити у складу са ISO 3126 или одговарајућим.
Називни спољашњи пречници морају бити у складу са ISO 161-1 или одговарајућим.
Толеранције  спољашњих  пречника  морају  бити  у  складу  са  ISO  11922-1  или
одговарајућим.
Називне дебљине цеви морају бити у складу са ISO 4065 или одговарајућим.
Толеранцију  за  дебљину  зида  зида  цеви  мора  бити  у  складу  са  ISO  11922-1  или
одговарајућим.
Све цеви морају имати јасну ознаку дужине цеви, односно дужине котура цеви, стално и
читљиво  обележене  дуж  њихове  дужине,  на  такав  начин  да  означавање  не  даје
иницијалне  прскотине  или  остале  типове  прераног  кидања  као  и  да  код  нормалног
лагеровања,  излагања  непогодама,  руковања  и  инсталације  не  оштећују  читљивост
ознаке.
Обележавање треба да буде читљиво без увеличавања.

Л  ивено  -  гвоздени  фазонски  комади су фазонски  комади  од  сивог  лива  GGG  25  за
транспорт воде за пиће, према стандарду SRPS EN 1561.
Ова норма одређује захтеве за материјале,  мерења и дозвољена одступања, механичке
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карактеристике и стандардне превлаке и облоге цеви и фазонских комада од сивог лива и
дуктилног лива и произвођач их се мора строго придржавати.
Сви  фазонски  комади  морају  бити  за  NP 10  bara,  са  антикорозионом  заштитом,  без
порозности, атестираном за примену у цевоводима за транспорт воде за пиће.
Сви фазонски комади морају имати трајне и читке ознаке отиснуте на одливку :
- ознаку произвођача,
- ознаку производа,
- годину производње,
- врсту лива,
- називни пречник DN,
- називни притисак PN,
Мере  и  толеранције  прирубница  на  фазонским  комадима  морају  одговарати  мерама
према SRPS EN 1092.
Ливено-гвоздена  капа  7кг  (за  улични  вентили)  - висина  капе  240мм (стандард  ПН-М-
74081:1998 или одговорајући).

Машински шрафови су по стандарду SRPS ISO 4032 или SRPS ISO 4033, са навојем до
главе, обложени су прохромом и заштитним слојем против хабања.
Дихтунг гума је направљена од NBR или EPDM и одобрена је за коришћење у системима
за пијаћу воду.

Електрофузионе огрлице са вентилом за   PE   цев  и за кућни прикључак са вентилом, за
притиске  PN 16 бара,  израђене од материјала класе  PE 100. Електрозавојнице морају
бити  усклађене  са  међународним  стандардима  за  контролу  квалитета  EN 12201  или
одговарајућим, и усклађене са ISO 9001 или одговарајућим и ISO 14001 стандардом или
одговарајућим, са потврдом о здравственој исправности издатом од стране акредитоване
институције  у  Србији  (акредитација  у  складу  са  SRPS ISO/IEC 17025:2006  или
одговарајућим). Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг мора постојати
одобрење за употребу у системима воде за пиће. Електрофузионе огрлице морају имати
потврду произвођача да приликом монтаже није  потребно користити  додатне стеге  за
фиксирање цеви, могућност варења са температурном компензацијом (-10 °C до + 45°C)
уз могућност динамичког праћења рада процеса варења.

Е  лектрофузион  и   фитинг је израђен од материјала класе PE 100 за притиске PN 16 бара
SDR  11.  Електрозавојнице  морају  бити  усклађене са  међународним  стандардима  за
контролу квалитета  EN 12201  или  одговарајућим  и  усклађен  са  ISO 9001  или
одговарајућим, ISO 14001 стандардом или одговарајућим,  са  потврдом о  здравственој
исправности издатом од стране акредитоване институције у Србији (акредитација у складу
са  SRPS ISO/IEC 17025:2006  или  одговарајућим).  Поред  наведених  стандарда  и
сертификата за сав фитинг мора постојати одобрење за употребу у системима воде за
пиће.  Фитинг  мора  имати  потврду произвођача  да  приликом  монтаже  није  потребно
користити  додатне  стеге  за  фиксирање  цеви,  могућност  варења  са  температурном
компензацијом  (-10  °C до  +  45°C)  уз могућност  динамичког  праћења  рада  процеса
варења.

Затварачи морају  бити произведени  од  материјала  PE100  за  притиске  PN16 бара уз
придржавање  смерница  DVGW и  EN 12201  или  одговарајућим,  и  важећих  законских
прописа. Произвођач мора поседовати валидне сертификате ISO 9001 или одговарајуће и
ISO 14001 или одговарајуће. Поред наведених стандарда и сертификата за сав фитинг
мора  постојати  одобрење  за  употребу  у  системима  воде  за  пиће.  Тело  затварача
комплетно од PE100 материјала. Пун проток воде у положају отворено. Систем двоструког
заптивања  и  конструкције  без  механичких  спојева.  Мора  бити  омогућена  уградња
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спојницама електрофузионо. Сваки затварач мора бити испоручен у кутији и са бар кодом
за  праћење  квалитета  производње.  У  складу  са  важећим  међународно признатим
сертификатима који потврђују усклађеност са међународним стандардима. Затварачи и
кугласти вентили морају бити предвиђени за уградњу у земљу без шахте.

Телескопска  гарнитура Материјал  телескопске  шипке је  челик,  заштићен  дубинским
топлим цинковањем.
Материјал спојнице (доња  четвртка) и главе (горња  четвртка) SRPS EN GJS-400 (GJS-
500), или SRPS EN GJL-250 или одговарајући, заштићени дубинским топлим цинковањем.
Материјал заштитне цеви је PEHD.
Димензија спојнице је прилагођена  четврткама затварача  ОZ  Ø150,  PE  вентила Ø110 и
седла са вентилом Ø225 и Ø110.

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже



Страна 42 од 51

ЈНМВ 05/19 - Реконструкција водоводне мреже

I  PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 OBELEŽAVANJE TRASE

m 165,00

2

2.1.

108,00

2.2.
m 49,50

3

Obaveza Investitora

4 OBEZBEĐIVANJE SAOBRAĆAJNICA

Pauš.
UKUPNO PRETHODNI RADOVI:

II  ZEMLJANI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 KOMBINOVANI ISKOP ROVA

137,70

Predmer (А) radova za rekonstrukciju vodovodne mreže u ul. Voždova
PEHD  Ø225  dužine L=155m

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Pre početka radova na iskopu izvršiti obeležavanje trase 
projektovanog cevovoda sa svim potrebnim elementima 
prelomima, šahtovima, odvojcima i priključcima. Obračun po 
m' obeležene trase.
RUŠENJE POSTOJEĆEG KOLOVOZA I TROTOARA sa 
dovođenjem u prvobitno stanje i ostalih površina kroz 
koje trasa prolazi
Na predviđenoj trasi cevovoda izvršiti sečenje i rušenje 
konstrukcije kolovoza odnosno trotoara. U cenu je uračunato i 
vraćanje u prvobitno stanje. Obračun po m2. m2

Skidanje postojećih ivičnjaka sa nameštanjem istih nakon 
završetka radova.
ISTRAŽIVANJE I OBELEŽAVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA

Pre početka radova, duž trasa objekata, treba izvršiti 
istraživanja i definisanje postojećih podzemnih instalacija 
(vodovoda, kanalizacije, elektro i PTT instalacija, toplovoda i 
gasovoda), te utvrditi tačna mesta ukrštanja sa novim 
objektima. Za istraživanje i definisanje postojećih podzemnih 
instalacija koristiti istražne jame i katastar podzemnih 
instalacija u saradnji sa predstavnicima komunalnih 
organizacija vodovoda, kanalizacije, PTT, toplovoda i 
gasovoda. Na svim ovim mestima, gde trasa objekata ili 
kanala preseca postojeće podzemne instalacije treba 
usaglasiti uslove ukrštanja ili izmeštanja postojećih instalacija 
sa zahtevima i uputstvima vlasnika ili korisnika tih instalacija ili 
vodova. Obračunava se paušalno.

Na delu saobraćajnica u kojima se izvode radovi, a na osnovu 
dobijene saglasnosti nadležnih komunalnih službi, izvršiti 
potrebne izmene u regulisanju saobraćaja u cilju njegovog 
nesmetanog odvijanja. Potrebno je predvideti, postaviti i 
održavati potrebnu signalizaciju. Izvođač je dužan da obezbedi 
u toku izvođenja radova funkcionisanje pešačkog i auto 
saobraćaja. Obračun ovih radova izvršiti paušalno, a saglasno 
stvarno izvedenim radovima u dogovoru sa Nadzornim 
organom. Obračun je paušalan.      

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Kombinovani iskop rova u zemljištu III i IV kategorije dubine do 
2m, u svemu prema detaljima iz projekta. Rov je pravougaonog 
poprečnog preseka i širine 0,60 m i dubine prema podužnim 
profilima iz projekta. Iskop vršiti sa pravilnim odsecanjem 
stranica i dna rova. Iskopani materijal deponovati na 1,0 m od 
ivice rova. Na deonicama gde je to potrebno, rov se mora 
razupirati-podgraditi. Ako se pri iskopu rova naiđe na 
postojeće instalacije ili objekte, Izvođač je dužan da izvrši 
njihovo obezbeđenje i da u zoni istih iskop vrši ručno. U 
jediničnu cenu iskopa je uračunat iskop, eventualna podgrada, 
obezbeđenje drugih instalacija, deponovanje iskopanog 
materijala na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, 
obezbeđenje rova znacima za upozorenje, održavanje rova u 
toku izvođenja radova, kao i sav potreban rad i materijal koji 
tereti ovu poziciju. Obračun po m3 iskopanog materijala 
dubine 0-2m. m3
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Poz. Opis Količina

2 PLANIRANJE DNA ROVA

99,00
3 PESAK

35,02
4 ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM 

111,68
5 UTISKIVANJE CEVI ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

m 79,00
6 TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA

137,70
7 ISTRAŽNE JAME

9,00

8 CRPANJE VODE

h 10,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Pre polaganja cevi izvršiti fino planiranje dna rova prema datim 
kotama i padovima iz podužnog profila, sa tačnošću ± 3 cm. 
Pre finog planiranja izvršiti potrebne korekcije (iskop ili 
zatrpavanje), da bi se dobio potreban pad. Obračun po m2. m2

Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska u rov. Prvo 
ubaciti sloj debljine 10 cm za posteljicu cevi i nabiti do min. 
90% zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Posle 
završene montaže cevi,  pesak pažljivo nabijati ispod i uz 
bokove cevi sa istovremenim podizanjem oplate tako da se 
ostvari kontakt peska i zemlje terena. Nasipanje izvršiti u sloju 
od 10 cm iznad temena cevi sa nabijanjem od 90% po 
Proktoru. Pesak  pažljivo (ručno) nabiti  oko i iznad temena 
cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima proizvođača cevi 
i detaljima datim u grafičkim prilozima. Obračun po m3. m3

Nabavka, transport i ugradnja šljunka d=max 32 mm, u rov na 
mestima gde cevovod prolazi ispod saobraćajnih površina 
(prema detaljima iz projekta),kao I oko hidranata u slojevima 
do 20 cm sa nabijanjem, do  postizanja min. 70% relativne 
zbijenost (DR>70%). Obračun po m3. m3

Izvršiti utiskivanje/podbušivanje cevi za kućne priključke DN 
3/4"-DN 2" (po deonicama ne dužim od 11 m) ispod asfaltnih 
puteva, trotoara, parkinga itd. Ukoliko to uslovi na terenu 
dozvoljavaju, kako bi se izbegao iskop i narušavanje terena. 
Cenom je obuhvaćen sav potreban lokalni iskop, rad i oprema. 
Obračun po m'.

Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
nadzorni organ. Transportna daljina do 10 km. U jediničnu 
cenu su uračunati utovar, transport, istovar i grubo planiranje 
istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. m3

Ručni iskop rova/jame u zemljištu III kategorije, radi utvrđivanja 
tačnog položaja postojećih podzemnih instalacija (vodovoda, 
kanalizacije, elektro i PTT instalacija, toplovoda i gasovoda) i 
njihovog mesta ukrštanja sa novim objektima.  Iskopani 
materijal deponovati na 1,0 m od ivice rova. Na deonicama gde 
je to potrebno, rov/jama  se mora razupirati-podgraditi. Nakon 
utvrđivanja tačnog položaja instalacija rov odnosno jamu 
zatrpati materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima do 
potrebne zbijenosti. Obračun po m3. m3

Crpanje podzemne, atmosferske ili vode drugog porekla iz rova 
muljnim pumpama. Osnov za obračun je efektivni rad pumpe 
odgovarajućeg kapaciteta po času rada, tako da se svaki 
započeti čas računa kao puni čas rada bez obzira koliko se 
minuta stvarno radilo. Rezervna pumpa se ne obračunava. 
Takođe se ne priznaje eventualno crpljenje vode nastale 
havarijom na postojećim instalacijama koje je izazvao izvođač 
radova. Obračun po h rada pumpe.
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Poz. Opis Količina

1 BETONSKI OSLONCI

1,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

IV  MONTERSKI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 POLIETILENSKE CEVI 

1.1

Obračun po m' montirane cevi.

m 40,00

m 40,00

m 3,00

m 89,00

m 38,00

1.2

Obračun po m' montirane cevi.

m 40,00

m 2,00

2 FAZONSKI KOMADI OD POLIETILENA

2.1

kom 1,00

kom 2,00

kom 7,00

kom 2,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 1,00

2.2

kom 7,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 6,00

III  BETONSKI RADOVI
Jedinica

mere
Jedinična

cena
Ukupna

cena

Nabavka, transport i ugrađivanje nabijenog betona MB20 za 
izvođenje betonskih oslonaca ispod uličnih kapa zatvarača i 
podzemnih hidranata kao i ispod hidranta, dimenzija oslonca 
približno 50x50x20 cm, u svemu prema datim detaljima. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Transport i montaža cevi od polietilena visoke gustine - HDPE 
(polietilen visoke gustine PE100) klase krutosti MRS 10, 
nazivnog pritiska PN10. Cevi moraju da budu u skladu sa 
Evropskim normana EN 12201 i u saglasnosti sa 
specifikacijama definisanim DIN 8074/8075 standardima. 

Ø25

Ø32

Ø90

Ø225

Ø280
Nabavka, transport i montaža cevi od polietilena visoke gustine 
- HDPE (polietilen visoke gustine PE100) klase krutosti MRS 
10, nazivnog pritiska PN10, sa pripadajućim elektrofuzionim 
spojnicama i fazonskim komadima prema datoj specifikaciji 
materijala. Cevi moraju da budu u skladu sa Evropskim 
normama EN 12201 i u saglasnosti sa specifikacijama 
definisanim DIN 8074/8075 standardima. U cenu obračunati i 
spojni materijal.

Ø225

Ø63

Nabavka, transport, postavljanje i montaža fitinga od 
polietilena PE 100  SDR 11,  za elektrofuziono zavarivanje  za 
gore navedene cevi. U cenu uračunata obrada, priprema, 
zavarivanje i montaža prirubničkih spojeva, u svemu prema 
projektu i tehničkim uslovima.
Tuljak sa prirubnicom Ø 225

Spojnica za elektrozavojnicama Ø 110

Spojnica za elektrozavojnicama Ø 225

Luk sa elektrozavojnicama 45° Ø 280 

Luk sa stopom 90° Ø 90 mm

Tuljak sa prirubnicom Ø 90

Završna kapa Ø63

Reducir sa elektrozavojnicama Ø 280/225

Transport i montaža fitinga od polietilena PE 100  SDR 11,  za 
elektrofuziono zavarivanje  za gore navedene cevi. U cenu 
uračunata obrada, priprema, zavarivanje i montaža prirubničkih 
spojeva, u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
Spojnica za elektrozavojnicama Ø 225

Spojnica za elektrozavojnicama Ø 90

T komad reducirani  Ø225/110

Tuljak sa prirubnicom Ø 110

T komad reducirani Ø225/90

Spojnica za elektrozavojnicama Ø 280
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Poz. Opis Količina

3 VODOVODNA ARMATURA
3.1

kom 1,00
3.2

kom 1,00
4 PODZEMNI PROTIVPOŽARNI HIDRANTI

kom 1,00

5 MONTAŽA LIVENO-GVOZDENIH FAZONSKIH KOMADA

kg 56,00

6 ULIČNE KAPE ZA  ZATVARAČE

kom 1,00
7 ULIČNE KAPE ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

kom 17,00

8 ULIČNE KAPE ZA HIDRANTE

kom 1,00
9

9.1

Sedlo sa ventilom 225/63 kom 1,00
kom 1,00

kom 8,00

9.2

Sedlo sa ventilom 225/32 kom 16,00

kom 8,00

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Nabavka, transport, postavljanje i montaža zatvarača sa 
elektrofuzionim nastavcima. Zatvarač mora imati mehanizam 
dvostrukog zaptivanja koji optimalno odgovara  kućištu. 
Takodje mora da  garantuje zatvaranje protoka sa obe strane u 
svim uslovima koji se mogu javiti na terenu. U poziciji 
"otvoreno" položaj mehanizma mora da garantuje pun protok 
vode, što obezbeđuje optimalne karakteristike protoka vode 
kroz ventil. Dvostruko zaptivanje lopatice treba da omoguci 
potpuno zatvaranje. U telu ventila ne sme da ima zazora koji 
stvaraju mogućnost biološkog rasta. Metalni graničnici 
označavaju zatvorenu ili otvorenu poziciju. Osovina mora biti 
od materijala otpornih na koroziju. Obračun po komadu 
ugrađenog ventila - PE Ø110
Transport i montaža teleskopskih ugradbenih garnitura za gore 
navedene zatvarače. U svemu prema projektu i preporukama 
proizvođača za dubinu pokrivanja cevi 0,90-1,30 m.

Montaža podzemnih protivpožarnih hidranata, PN10, DN80 
prema specifikaciji datoj u projektu. U cenu pozicije ulazi sav 
potreban rad, spojni i zaptivni materijal. PH Ø80, L=1030 mm. 
Obračun po ugrađenom komadu.

Nabavka, transport, montaža i ispitivanje  liveno-gvozdenih 
fazonskih komada sa pripadajućim zaptivnim materijalom i 
zavrtnjima. Fazonerije se ugrađuju za vezu sa pripadajućim 
vodovodnim armaturama. Sivi liv (RP250/200, ZP100). Obračun 
po kg.

Transport i montaža LG uličnih kapa sa poklopcem i 
podložnom pločom za zatvarače, minimalno opterećenje od 
200 kN za poklopce i 400kN za kape, kape su sa 
nepodesivom visinom. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, 
spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu. 

Transport i montaža LG uličnih kapa sa poklopcem i 
podložnom pločom za ventile, minimalno opterećenje od 200 
kN za poklopce i 400kN za kape, kape su sa nepodesivom 
visinom. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i 
zaptivni materijal. Obračun po komadu. 

Nabavka, transport i ugradnja LG ulične kape sa konusnim 
poklopcem i podložnom pločom za podzemni hidrant DN80, 
minimalno opterećenje za pokloce 200kN, a za kape 400kN. U 
cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu.
ELEKTROFUZIONE OGRLICE ZA CEVI-KUĆNI PRIKLJUČCI
Nabavka, transport i ugradnja elektrofuzione HDPE ogrlice, 
PE100 SDR11, sa ugrađenim nožem za bušenje, servisnim 
ventilom i elektrofuzionom spojnicom, za bušenje pod 
pritiskom do PN16. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, 
spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu.

Spojnica sa elektrozavojnicama Ø63

Redukcija sa elektrozavojnicama Ø32/25
Transport i montaža elektrofuzione HDPE ogrlice, PE100 
SDR11, sa ugrađenim nožem za bušenje, servisnim ventilom i 
elektrofuzionom spojnicom, za bušenje pod pritiskom do 
PN16. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni 
materijal. Obračun po komadu.

Spojnica sa elektrozavojnicama Ø32
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10 UGRADBENE GARNITURE ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

kom 17,00

11 VENTILI U VODOMERNIM ŠAHTOVIMA

Obaveza korisnika
UKUPNO MONTERSKI RADOVI:

Poz. Opis Količina

1 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE 

m 165,00

2 ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA

m 165,00

3 GEODETSKO SNIMANJE ZA KATASTAR

m 165,00

4 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

m 165,00

5

Obaveza Investitora

6

Obračun po komadu kompletno izvedenog i ispitanog spoja. Obaveza korisnika

7 MARKIRANJE CEVOVODA

m 165,00

UKUPNO OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA

I  PRETHODNI RADOVI:

II  ZEMLJANI RADOVI:

IV  MONTERSKI RADOVI:

V  OSTALI RADOVI:

Transport i montaža ugradbenih garnitura za servisne ventile 
kućnih priključaka, garnitura sa navojem, kruti tip. Visina 
nadsloja zemlje iznad cevi je od 0,80 do 1,20 m. DN 3/4"-2". 
Obračun po ugrađenom komadu.

Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila u vodomernim 
šahtovima. Ravni propusni ventil DN 3/4", PN10. Obračun po 
ugrađenom komadu.

V  OSTALI RADOVI
Jedinica

mere
Jedinična

cena
Ukupna

cena

Hidrauličko ispitivanje položene mreže i kućnih priključaka na 
probni pritisak u svemu prema uputstvima nadležne 
komunalne organizacije i tehničkim uslovima proizvođača, uz 
obavezno prisustvo Nadzornog organa. Obračun po m' ispitane 
mreže.

Dezinfekcija i pranje cevovoda i kućnih priključaka prema 
uputstvima nadležne komunalne organizacije i uputstvima 
Nadzornog organa uz obavezno prisustvo. Obračun po m' 
ispranog cevovoda.

Pre zatrpavanja cevovoda snimiti izvedeno stanje cevovoda i 
podatke uneti u katastar podzemnih instalacija sa izdavanjem 
protokola. Obračun po m' snimljenog cevovoda.

Izrada projekta  izvedenog stanja po dobijanja podataka o 
izvedenim cevovodima. Obračun po m' cevovoda.
PREVEZIVANJE NOVIH CEVOVODA NA POSTOJEĆU MREŽU

Prevezivanje novih cevovoda na postojeću vodovodnu mrežu. 
Na mestima gde je predviđeno projektom, postojeće cevi 
otkopati i izvesti vezu sa novim cevovodima. Jediničnom 
cenom obuhvaćena je radna snaga,sečenje cevovoda sa 
crpljenjem vode i potreban alat. Obračun po kom. kompletno 
izvedenog i ispitanog spoja.
PREVEZIVANJE POSTOJEĆIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA U 
POSTOJEĆIM VODOMERNIM ŠAHTOVIMA

Nabavka i ugradnja trake sa metalnom ispunom za 
obeležavanje i lakše lociranje ne metalnih cevovoda. Traka se 
ugrađuje duž trase cevovoda, u rovu, na oko 30 cm od temena 
cevi. Obračun po m' cevovoda.

III  BETONSKI RADOVI:
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I  PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 OBELEŽAVANJE TRASE

m 140,00
2

2.1

95,00
2.2

m 42,00
2.3

10,00
3

Obaveza Investitora
4 OBEZBEĐIVANJE SAOBRAĆAJNICA

Pauš.
UKUPNO PRETHODNI RADOVI:

II  ZEMLJANI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 KOMBINOVANI ISKOP ROVA

113,20

Predmer (B) radova za rekonstrukciju vodovodne mreže u ul. Veternički trg PEHD Ø 110 
dužine L=130m

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Pre početka radova na iskopu izvršiti obeležavanje trase 
projektovanog cevovoda sa svim potrebnim elementima 
prelomima, šahtovima, odvojcima i priključcima. Obračun po 
m' obeležene trase.
RUŠENJE POSTOJEĆEG KOLOVOZA I TROTOARA sa 
dovođenjem u prvobitno stanje i ostalih površina kroz 
koje trasa prolazi
Na predviđenoj trasi cevovoda izvršiti sečenje i rušenje 
konstrukcije kolovoza odnosno trotoara. U cenu je uračunato i 
vraćanje u prvobitno stanje.
Obračun po m2. m2

Skidanje postojećih ivičnjaka sa nameštanjem istih nakon 
završetka radova.
Skidanje postojećih betonskih ploča sa vraćanjem u prvobitno 
stanje. Cenom su obuhvaćeni radovi na ugradnji šljunčanog 
tampona d=10cm i sloja betoja d=10-20cm prema postojećoj 
situaciji na terenu. m2

ISTRAŽIVANJE I OBELEŽAVANJE PODZEMNIH INSTALACIJA

Pre početka radova, duž trasa objekata, treba izvršiti 
istraživanja i definisanje postojećih podzemnih instalacija 
(vodovoda, kanalizacije, elektro i PTT instalacija, toplovoda i 
gasovoda), te utvrditi tačna mesta ukrštanja sa novim 
objektima. Za istraživanje i definisanje postojećih podzemnih 
instalacija koristiti istražne jame i katastar podzemnih 
instalacija u saradnji sa predstavnicima komunalnih 
organizacija vodovoda, kanalizacije, PTT, toplovoda i 
gasovoda. Na svim ovim mestima, gde trasa objekata ili 
kanala preseca postojeće podzemne instalacije treba 
usaglasiti uslove ukrštanja ili izmeštanja postojećih instalacija 
sa zahtevima i uputstvima vlasnika ili korisnika tih instalacija ili 
vodova. Obračunava se paušalno.

Na delu saobraćajnica u kojima se izvode radovi, a na osnovu 
dobijene saglasnosti nadležnih komunalnih službi, izvršiti 
potrebne izmene u regulisanju saobraćaja u cilju njegovog 
nesmetanog odvijanja. Potrebno je predvideti, postaviti i 
održavati potrebnu signalizaciju. Izvođač je dužan da obezbedi 
u toku izvođenja radova funkcionisanje pešačkog i auto 
saobraćaja. Izvođač je u obavezi da dostavi projekat 
saobraćajne signalizacije na suglasnost. Obračun ovih radova 
izvršiti paušalno, a saglasno stvarno izvedenim radovima u 
dogovoru sa Nadzornim organom. Obračun je paušalan.

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Kombinovani iskop rova u zemljištu III i IV kategorije dubine do 
2m, u svemu prema detaljima iz projekta. Rov je pravougaonog 
poprečnog preseka i širine 0,60 m i dubine prema podužnim 
profilima iz projekta. Iskop vršiti sa pravilnim odsecanjem 
stranica i dna rova. Iskopani materijal deponovati na 1,0 m od 
ivice rova. Na deonicama gde je to potrebno, rov se mora 
razupirati-podgraditi. Ako se pri iskopu rova naiđe na 
postojeće instalacije ili objekte, Izvođač je dužan da izvrši 
njihovo obezbeđenje i da u zoni istih iskop vrši ručno. U 
jediničnu cenu iskopa je uračunat iskop, eventualna 
podgrada , obezbeđenje drugih instalacija, deponovanje 
iskopanog materijala na potrebnom odstojanju, grubo 
planiranje dna rova, obezbeđenje rova znacima za upozorenje, 
održavanje rova u toku izvođenja radova, kao i sav potreban rad 
i materijal koji tereti ovu poziciju. Obračun po m3  iskopanog 
materijala dubine 0-2 m m3
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Poz. Opis Količina

2 PLANIRANJE DNA ROVA

84,00

3 PESAK

24,71

4 ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM 

91,16

5 UTISKIVANJE CEVI ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

m 64,00
6 TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA

113,20
7 ISTRAŽNE JAME

4,00
8 CRPANJE VODE

h 5,00

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:

Poz. Opis Količina

1 BETONSKI OSLONCI

1,10

UKUPNO BETONSKI RADOVI:

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Pre polaganja cevi izvršiti fino planiranje dna rova prema datim 
kotama i padovima iz podužnog profila, sa tačnošću ± 3 cm. 
Pre finog planiranja izvršiti potrebne korekcije (iskop ili 
zatrpavanje), da bi se dobio potreban pad. Obračun po m2. m2

Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska u rov. Prvo 
ubaciti sloj debljine 10 cm za posteljicu cevi i nabiti do min. 
90% zbijenosti po standardnom Proktorovom opitu. Posle 
završene montaže cevi,  pesak pažljivo nabijati ispod i uz 
bokove cevi sa istovremenim podizanjem oplate tako da se 
ostvari kontakt peska i zemlje terena. Nasipanje izvršiti u sloju 
od 10 cm iznad temena cevi sa nabijanjem od 90% po 
Proktoru. Pesak  pažljivo (ručno) nabiti  oko i iznad temena 
cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima proizvođača cevi 
i detaljima datim u grafičkim prilozima. Obračun po m3. m3

Nabavka, transport i ugradnja šljunka d=max 32 mm, u rov na 
mestima gde cevovod prolazi ispod saobraćajnih površina 
(prema detaljima iz projekta),kao I oko hidranata u slojevima 
do 20 cm sa nabijanjem, do  postizanja min. 70% relativne 
zbijenost (DR>70%).Obračun po m3. m3

Izvršiti utiskivanje/podbušivanje cevi za kućne priključke DN 
3/4"-DN 2" (po deonicama ne dužim od 11 m) ispod asfaltnih 
puteva, trotoara, parkinga itd. Ukoliko to uslovi na terenu 
dozvoljavaju, kako bi se izbegao iskop i narušavanje terena. 
Cenom je obuhvaćen sav potreban lokalni iskop, rad i oprema. 
Obračun po m'.

Transport viška materijala iz iskopa na deponiju koju odredi 
nadzorni organ. Transportna daljina do 10 km. U jediničnu 
cenu su uračunati utovar, transport, istovar i grubo planiranje 
istovarenog materijala na deponiji. Obračun po m3. m3

Ručni iskop rova/jame u zemljištu III kategorije, radi utvrđivanja 
tačnog položaja postojećih podzemnih instalacija (vodovoda, 
kanalizacije, elektro i PTT instalacija, toplovoda i gasovoda) i 
njihovog mesta ukrštanja sa novim objektima.  Iskopani 
materijal deponovati na 1,0 m od ivice rova. Na deonicama gde 
je to potrebno, rov/jama  se mora razupirati-podgraditi. Nakon 
utvrđivanja tačnog položaja instalacija rov odnosno jamu 
zatrpati materijalom iz iskopa uz nabijanje u slojevima do 
potrebne zbijenosti. Obračun po m3. m3

Crpanje podzemne, atmosferske ili vode drugog porekla iz rova 
muljnim pumpama. Osnov za obračun je efektivni rad pumpe 
odgovarajućeg kapaciteta po času rada, tako da se svaki 
započeti čas računa kao puni čas rada bez obzira koliko se 
minuta stvarno radilo. Rezervna pumpa se ne obračunava. 
Takođe se ne priznaje eventualno crpljenje vode nastale 
havarijom na postojećim instalacijama koje je izazvao izvođač 
radova. Obračun po h rada pumpe.

III  BETONSKI RADOVI
Jedinica

mere
Jedinična

cena
Ukupna

cena

Nabavka, transport i ugrađivanje nabijenog betona MB20 za 
izvođenje betonskih oslonaca ispod uličnih kapa zatvarača i 
podzemnih hidranata kao i ispod hidranta, dimenzija oslonca 
približno 50x50x20 cm, u svemu prema datim detaljima. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. m3
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Poz. Opis Količina

1 POLIETILENSKE CEVI 
1.1

Obračun po m' montirane cevi.
m 32,00
m 32,00

m 3,00
1.2

Obračun po m' montirane cevi.

m 140,00
m 2,00

2 FAZONSKI KOMADI OD POLIETILENA

2.1

kom 1,00

kom 2,00
kom 2,00
kom 6,00

kom 2,00
kom 2,00
kom 1,00
kom 1,00

2.2

kom 2,00

kom 1,00
3 VODOVODNA ARMATURA

3.1

kom 1,00
3.2

kom 2,00 Obaveza investitora
3.3

kom 1,00

3.4

kom 2,00 Obaveza investitora

IV  MONTERSKI RADOVI
Jedinica

mere
Jedinična

cena
Ukupna

cena

Transport i montaža cevi od polietilena visoke gustine - HDPE 
(polietilen visoke gustine PE100) klase krutosti MRS 10, 
nazivnog pritiska PN10. Cevi moraju da budu u skladu sa 
Evropskim normana EN 12201 i u saglasnosti sa 
specifikacijama definisanim DIN 8074/8075 standardima.

Ø 25
Ø 32

Ø 90

Nabavka, transport i montaža cevi od polietilena visoke gustine 
- HDPE (polietilen visoke gustine PE100) klase krutosti MRS 
10, nazivnog pritiska PN10, sa pripadajućim elektrofuzionim 
spojnicama prema datoj specifikaciji materijala. Cevi moraju 
da budu u skladu sa Evropskim normama EN 12201 i u 
saglasnosti sa specifikacijama definisanim DIN 8074/8075 
standardima. U cenu obračunati i spojni materijal.

Ø 110
Ø 63

Nabavka, transport, postavljanje i montaža fitinga od 
polietilena PE 100  SDR 11,  za elektrofuziono zavarivanje  za 
gore navedene cevi. U cenu uračunata obrada, priprema, 
zavarivanje i montaža prirubničkih spojeva, u svemu prema 
projektu i tehničkim uslovima.
Tuljak sa prirubnicom Ø 110

Tuljak sa prirubnicom Ø 90
T komad reducirani  Ø110/90
Spojnica za elektrozavojnicama Ø 110

Luk sa stopom 90° Ø 90 mm
Završna kapa Ø63
Završna kapa Ø110
Luk sa elektrozavojnicama 45° Ø 110 
Transport i montaža fitinga od polietilena PE 100  SDR 11,  za 
elektrofuziono zavarivanje  za gore navedene cevi. U cenu 
uračunata obrada, priprema, zavarivanje i montaža prirubničkih 
spojeva, u svemu prema projektu i tehničkim uslovima.
Spojnica za elektrozavojnicama Ø 90

Luk sa elektrozavojnicama 45° Ø 110 

Nabavka, transport, postavljanje i montaža zatvarača sa 
elektrofuzionim nastavcima. Zatvarač mora imati mehanizam 
dvostrukog zaptivanja koji optimalno odgovara kućištu. Takođe 
mora da garantuje zatvaranje protoka sa obe strane u svim 
uslovima koji se mogu javiti na terenu. U poziciji "otvoreno" 
položaj mehanizma mora da garantuje pun protok vode, što 
obezbeđuje optimalne karakteristike protoka vode kroz ventil. 
Dvostruko zaptivanje lopatice treba da omogući potpuno 
zatvaranje. U telu ventila ne sme da ima zazora koji stvaraju 
mogućnost biološkog rasta. Metalni graničnici označavaju 
zatvorenu ili otvorenu poziciju. Osovina mora biti  od materijala 
otpornih na koroziju. Obračun po komadu ugrađenog ventila - 
PE Ø110
Nabavka, transport, postavljanje i montaža zatvarača sa 
gumenim klinom. Zatvarač je izrađen od livenog čelika i 
nodularnog livenog gvožđa sa epoksidnom oblogom. U 
obračun ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu ugrađenog ovalnog ventila Ø150.

Transport i montaža teleskopske ugradbene garniture za 
zatvarač PE Ø110. U svemu prema projektu i preporukama 
proizvođača za dubinu pokrivanja cevi 0,90-1,30 m
Nabavka, transport i montaža teleskopske ugradbene garniture 
za ovalni zatvarač sa gumenim klinom. U svemu prema 
projektu i preporukama proizvođača.
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Poz. Opis Količina

4 PODZEMNI PROTIVPOŽARNI HIDRANTI

kom 1,00

5 NADZEMNI PROTIVPOŽARNI HIDRANTI

kom 1,00

6 MONTAŽA LIVENO-GVOZDENIH FAZONSKIH KOMADA

kg 23,00

7 UNIVERZALNA SPOJNICA SA PRIRUBNICOM

kom 1,00 Obaveza investitora

8 UNIVERZALNA SPOJNICA SA PRIRUBNICOM

kom 1,00 Obaveza investitora

9 ULIČNE KAPE ZA  ZATVARAČE

kom 1,00

10 ULIČNE KAPE ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

kom 19,00

11 ULIČNE KAPE ZA HIDRANTE

kom 1,00

12

12.1

kom 9,00

12.2

kom 18,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 9,00

13 UGRADBENE GARNITURE ZA KUĆNE PRIKLJUČKE

kom 19,00

14 VENTILI U VODOMERNIM ŠAHTOVIMA

Obaveza korisnika

UKUPNO MONTERSKI RADOVI:

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Transport i montaža podzemnih protivpožarnih hidranata, 
PN10, Ø80 prema specifikaciji datoj u projektu. U cenu 
pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni materijal. PH 
Ø80, L=1030 mm. Obračun po ugrađenom komadu.

Transport i montaža nadzemnih protivpožarnih hidranata, 
PN10, Ø80 prema specifikaciji datoj u projektu. U cenu 
pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni materijal. NH 
Ø80, L=1030 mm. Obračun po ugrađenom komadu. 

Nabavka, transport, montaža i ispitivanje  liveno-gvozdenih 
fazonskih komada sa pripadajućim zaptivnim materijalom i 
zavrtnjima. Fazonerije se ugrađuju za vezu sa pripadajućim 
vodovodnim armaturama. Sivi liv (RP 100/80, RP 80/65). 
Obračun po kg

Transport i montaža univerzalne spojnice sa prirubnicom 
d=150 za ACC cevi, prema specifikaciji datoj u projektu - kruta 
spojnica. U obračun ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni 
materijal. Obračun po komadu.

Nabavka, transport i montaža univerzalne spojnice sa 
prirubnicom d=150 za ACC cevi, prema specifikaciji datoj u 
projektu - kruta spojnica. U obračun ulazi sav potreban rad, 
spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu.

Transport i montaža LG uličnih kapa sa poklopcem i 
podložnom pločom za zatvarače, minimalno opterećenje od 
200 kN za poklopce i 400kN za kape, kape su sa 
nepodesivom visinom. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, 
spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu. 

Transport i montaža LG uličnih kapa sa poklopcem i 
podložnom pločom za ventile, minimalno opterećenje od 200 
kN za poklopce i 400kN za kape, kape su sa nepodesivom 
visinom. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i 
zaptivni materijal. Obračun po komadu. 

Nabavka, transport i ugradnja LG ulične kape sa konusnim 
poklopcem i podložnom pločom za podzemni hidrant DN80, 
minimalno opterećenje za pokloce 200kN, a za kape 400kN. U 
cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni materijal. 
Obračun po komadu.
ELEKTROFUZIONE OGRLICE ZA CEVI-KUĆNI PRIKLJUČCI

Nabavka, transport i ugradnja redukcije sa elektrozavojnicama 
Ø32/25 PE100 SDR11. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, 
spojni i zaptivni materijal. Obračun po komadu.
Transport i montaža elektrofuzione HDPE ogrlice, PE100 
SDR11, sa ugrađenim nožem za bušenje, servisnim ventilom i 
elektrofuzionom spojnicom, za bušenje pod pritiskom do 
PN16. U cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i zaptivni 
materijal. 
Sedlo sa ventilom Ø110/32

Sedlo sa ventilom Ø110/63

Spojnica sa elektrozavojnicama Ø63

Spojnica sa elektrozavojnicama Ø32

Transport i montaža ugradbenih garnitura za servisne ventile 
kućnih priključaka, garnitura sa navojem, kruti tip. Visina 
nadsloja zemlje iznad cevi je od 0,80 do 1,20 m. DN 3/4"-2". 
Obračun po ugrađenom komadu.

Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila u vodomernim 
šahtovima. Ravni propusni ventil DN 3/4", PN10. Obračun po 
ugrađenom komadu.
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V  OSTALI RADOVI

Poz. Opis Količina

1 HIDRAULIČKO ISPITIVANJE 

m 140,00
2 ISPIRANJE I DEZINFEKCIJA

m 140,00

3 GEODETSKO SNIMANJE ZA KATASTAR

m 140,00

4 IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA

m 140,00

5

Obaveza Investitora

6

Obračun po komadu kompletno izvedenog i ispitanog spoja. Obaveza korisnika
7 MARKIRANJE CEVOVODA

m 140,00

UKUPNO OSTALI RADOVI:

REKAPITULACIJA
I  PRETHODNI RADOVI:

II  ZEMLJANI RADOVI:

V  OSTALI RADOVI:
UKUPNO:

Jedinica
mere

Jedinična
cena

Ukupna
cena

Hidrauličko ispitivanje položene mreže i kućnih priključaka na 
probni pritisak u svemu prema uputstvima nadležne 
komunalne organizacije i tehničkim uslovima proizvođača, uz 
obavezno prisustvo Nadzornog organa. Obračun po m' ispitane 
mreže.

Dezinfekcija i pranje cevovoda i kućnih priključaka prema 
uputstvima nadležne komunalne organizacije i uputstvima 
Nadzornog organa uz obavezno prisustvo.  Obračun po m' 
ispranog cevovoda.

Pre zatrpavanja cevovoda snimiti izvedeno stanje cevovoda i 
podatke uneti u katastar podzemnih instalacija sa izdavanjem 
protokola. Obračun po m' snimljenog cevovoda.

Izrada projekta  izvedenog stanja po dobijanja podataka o 
izvedenim cevovodima. Obračun po m' cevovoda.
PREVEZIVANJE NOVIH CEVOVODA NA POSTOJEĆU MREŽU

Prevezivanje novih cevovoda na postojeću vodovodnu mrežu. 
Na mestima gde je predviđeno projektom, postojeće cevi 
otkopati i izvesti vezu sa novim cevovodima. Jediničnom 
cenom obuhvaćena je radna snaga,sečenje cevovoda sa 
crpljenjem vode i potreban alat. Obračun po komadu 
kompletno izvedenog i ispitanog spoja.
PREVEZIVANJE POSTOJEĆIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA U 
POSTOJEĆIM VODOMERNIM ŠAHTOVIMA

Nabavka i ugradnja trake sa metalnom ispunom za 
obeležavanje i lakše lociranje ne metalnih cevovoda. Traka se 
ugrađuje duž trase cevovoda, u rovu, na oko 30 cm od temena 
cevi. Obračun po m' cevovoda.

III  BETONSKI RADOVI:
IV  MONTERSKI RADOVI:


