Број из Плана ЈН:1.3.3
Датум: 07.07.2017. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и
изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја
Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка
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Контакт особе по овом позиву су:
Понуде морају бити примљене од стране
наручиоца дo 07.08.2017. године до
12:00 часова, на адреси:
Јавно отварање понуда обавиће се
07.08.2017. год. у 12:15 часова на
адреси:
Телефон:
Факс:
E-mail:

Град Лозница – Градска управа, ул.
Карађорђева број 2, 15300 Лозница
Град Лозница – Градска управа, ул.
Карађорђева број 2, Лозница
015/879-258
015/879-206
dmirkovic@loznica.rs

Јул 2017. године
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Конкурсна документација садржи:

I

Општи подаци о јавној набавци;

II Подаци о предмету јавне набавке;
III Упутство понуђачима како да сачине понуду;
IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 26, 75. и 76. Закона
о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова;
IV- 5 Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке;
V Техничке спецификације (пројектни задатак);
VI Образац понуде;
VII Образац структуре цене;
VIII Образац трошкова припреме понуде;
IX Модел уговора;
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Лозница - Градска управа
Адреса: Карађорђева број 2
Интернет страница: www.loznica.rs
2. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке: радови
Назив и ознака из општег речника набавки:
34996100- семафори
3. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу
јавних набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије и интернет страници
Града Лознице- сајт.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Рок и начин подношења понуда
Понуде се подносе на адресу: Градска управа ул. Карађорђева број 2 15300
Лозница, до 07.08.2017. године, до 12,00 часова. У канцеларијуброј: 108.
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији,
са назнаком :„Понуда – Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке
документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе
Путника и Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника,
Марка Радуловића и Трешањска у Лозници), број 25/2017-НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и
факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року
одређеном за подношење понуда.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 07.08.2017. године у 12,15 часова.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,
дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
6. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 20 дана од дана јавног
отварања понуда.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке су радови- Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке
документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и
Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка
Радуловића и Трешањска у Лозници)
Назив и ознака из општег речника набавке: 34996100 - семафори

Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу V конкурсне
документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Место извођења радова: Лозница
Рок за завршетак радова је:
за израду инвестиционо-техничке документације у року од најдуже 30 радних дана
од дана потписивања уговора, а за радове на изградњи семафорске сигнализације
најдуже у року од 30 радних дана од дана увођења у посао.
III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца
у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке:
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора бити сачињена
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.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Понуде са варијантама нису дозвољене.
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, у форми писане изјаве, да одреди једног
понуђача из групе који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у
конкурсној документацији.
3. Начин подношења понуда
Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са
назнаком: „Понуда – Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке
документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе
Путника и Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника,
Марка Радуловића и Трешањска у Лозници), број 25/2017-НЕ ОТВАРАТИ“. На
полеђини коверте/ кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
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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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5. Понуђач може да поднесе само једну понуду
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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Подизвођач
Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да:
- у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности
набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне
вредности јавне набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
- за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1.
тач 1) до 3) Закона.
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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Добављач 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.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је
на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност од наручиоца.
7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде навести опште податке о
сваком учеснику из групе понуђача.
За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делуУПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од пунуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
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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.
8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима,
без пореза на додату вредност (ПДВ).
Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а .
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти
који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.
Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих
њених саставних делова које сматра меродавним.
9. Додатни захтеви Наручиоца
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова
Рок за завршетак радова је: за израду инвестиционо-техничку документације у року
од најдуже 30 радних дана од дана потписивања уговора, а за радове на изградњи
семафорске сигнализације најдуже у року од 30 радних дана од дана увођења у посао.
9.3. Захтев у погледу цена
Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора.
9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања
Наручилац ће плаћања вршити на следећи начин:
- 25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица
наручиоца, у року од 5 (пет) дана, (понуђач не мора да тражи аванс),
65% уговореног износа сукцесивно, у текућем месецу за претходни месец, по
испостављеној
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.
- 10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и
потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене
ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане ситуације:
листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме
и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права приговора.
9.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о
извршеној примопредаји изведених радова.
Обавеза понуђача/извођача је да у понуђеном гарантном року обезбеди
отклањање свих недостатака насталих нормалном употребом објекта а
који су
последица несолидног извођења радова или лошег квалитета уграђеног материјала.
Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу, Наручилац је
овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача.
9.5. Захтев у погледу набавке, испоруке и квалитета добара
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Набавка и испорука добара неопходних за извођење радова је обавеза извођача
радова.
Квалитет понуђених добара неопходних за извођење радова, мора одговарати
захтеваном квалитету према пројектној документацији.
Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара
према обрасцу у прилогу.
9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације
Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место изградње ради
стицања комплетног увида у услове градње, у циљу давања комплетне понуде, након
заказаног састанка. Услови градње, видљиви из пројектне документације и обиласка
локације, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени.
9.7. Захтев у погледу ризика извођача
Извођач радова одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим
лицима и стварима трећих лица за све време вршења радова, које настану услед не
поштовања важећих закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора.
10. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у
року од 5 дана од дана закључења уговора достави:
а) - Банкарску гаранцију за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.
Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.
Напомена: Уколико понуђач достави изјаву да не жели да користи средства аванса ,
није у обавези да доставља банкарску гаранцију.
б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста"
и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име доброг извршења
уговорених обавеза .
Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет
дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
в) - Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом
"без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење
обавеза у гарантном року , а према потписаној окончаној ситуацији у року од 7 (седам)
дана од дана предаје окончане ситуације.
Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана
истека гарантног рока.
Овлашћење за попуну менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“,
бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Меница мора бити регистрована у НБС.
11. Начин означавања поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
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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.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до
истека рока предвиђеног за отварање понуда.
12. 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, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем
понуде заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца:Градска управа града Лознице, Карађорђева број 2
бр, 15300 Лозница,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације број 25/2017.
- електронским путем на адресу dmirkovic@loznica.rs, ztomic@loznica.rs
Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском
поштом или факсом, мора бити потврђен од стране која га је примила, као доказ да је
извршено достављање.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака,
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача
који има краћи рок извођења радова.
15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
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Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана
јавног отварања понуда.
16. Разлози за одбијање понуде
Наручилац ће да одбије понуду:
- која је неблаговремена;
- која садржи битне недостатке;
- која је неодговарајућа;
- која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача;
- ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5 (пет) дана не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа.
16.- 1 Битни недостаци понуде
1)
2)
3)
4)
5)

Наручилац ће одбити понуду ако:
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
понуђени рок важења је краћи од прописаног;
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
16.- 2 Негативне референце
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
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.
Доказ су:
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.
17. Обустављање поступка јавне набавке
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о
јавним набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона
о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
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да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6
месеци.
18. Захтев за заштиту права
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Захтев за заштиту
права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, којима интерес за доделу
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком
са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става 4. ове тачке,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га
није поднео пре истека тог рока.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
2) назив и адресу наручиоца,
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују,
6) потврду о уплати таксе,
7) потпис подносиоца.
Ако понети захтев за заштиту права не садржи све наведене обавезне
елементе,наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
„ Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС уплати
таксу у износу од 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 1.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1)
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о
извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из
члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру
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плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број
или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник:
буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за
заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.“
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.Закона.
19. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају:
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона ,
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе
доставе доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих докумената, у року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из члана 75. Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-3), довољно је да достави
изјаву о упису у регистар понуђача.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности
тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа.
IV-1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 26.
Закона, које понуђач мора доказати:
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;

-

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;
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре:
извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда
у Београду;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за законског заступника понуђача.
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Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.
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;
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понудa.
Напомена:Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова из чл.75. Закона, став 1. тачке од 1)-3) довољно је да достави изјаву о упису у
регистар понуђача.
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) - Изјава о упису у регистар понуђача
4) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза, према обрасцу у прилогу.
5) Услов: Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона, достави изјаву о независној
понуди у којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Доказ: Изјава понуђача о независној понуди, према обрасцу у прилогу.
IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76.
Закона, и у складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет
понуђача.
1) Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
- да минимални годишњи приход који је понуђач остварио у 2014, 2015 и 2016 години, не
сме бити мањи од 18.000.000,00 динара за радове који су предмет ове јавне набавке.
-да понуђач у последњих годину дана који предходе дану објављивања позива за
подношење понуде није био неликвидан.
Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача,
сажети биланс стања и биланс успеха, за претходне три обрачунске године (2014,
2015. и 2016.), извештај о бонитету – образац БОН-ЈН,
- Потврда о броју дана неликвидности издатa од Народне банке Србије.
1а) Услов: Који располаже неопходним пословним капацитетом:
-да понуђач поседује ЛИЦЕНЦУ за израду техничке документације за објекте за које
грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или
надлежни орган аутономне покрајине и то: П131С1-пројекте саобраћаја и саобраћајне
сигнализације за државне путеве првог и другог реда,путне објекте и саобраћајне
прикључке на ове путеве и граничне прелазе
-да понуђач располаже сертификатом ИСО 9001
-да понуђач располаже сертификатом ИСО 14001
-да понуђач располаже сертификатом ОХСАС 18001
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Доказ:
-решење ресорног министарства
-фотокопија сертификата ИСО 9001
-фотокопија сертификата ИСО 14001
-фотокопија сертификата ОХСАС 18001
2) Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова који су предмет
ове набавке.
Минимални услов је да је понуђач у претходних 5 обрачунских година
(2012,2013,2014,2015 и 2016) извео радове на семафоризацији или реконструкцији минимално 15 објеката светлосне саобраћајне сигнализације.(СЕМАФОРА)
Доказ: референц листа са овереним потврдама наручиоца.
3) Услов: Који располаже довољним техничким и кадровским капацитетом и то:
-ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ-поседовање у власништву (или закупу) минимално
следеће опреме:
За пројектовање:
-минимално 2 рачунара
За извођење радова:
-ауто-корпа минималног дохвата 8 м,- 2 ком
-камион носивости од 3,5 тоне - 2 ком
-машина за подбушивање - 1 ком
-машина за сечење асфалта - 1 ком
-вибро-набијач - 1 ком
-командни уређај са сертификатом ЕН 12675
-семафорска опрема лантерне са сертификатом ЕН 12368
Доказ:
-фотокопија саобраћајне дозволе за возила,очитана саобраћајна дозвола,полиса
осигурања и фотокопија књиговодствене картице основних средстава или уговор о закупу
/лизингу
-фотокопија сертификата ЕН12675
-фотокопија сертификата ЕН12368
-ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ-да има најмање 10 запослених лица у сталном
радном односу или ангажованих уговором о обављању привремених или повремених
послова или уговором о делу (члан 199. Закона о раду),
-од којих су лица са следећим лиценцама за пројектовање:
-370 одговорни пројектант саобраћаја и саобраћајне сигнализације
-353 одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система
-350 одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
-од којих су лица са следећим лиценцама за изођење радова.
-470 одговорни извођач радова саобраћајне сигнализације
-453 одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система
-450 одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона
НАПОМЕНА:-једно лице може да поседује две лиценце
- минимум два лица оспособљена за рад са аутокорпом(хидрауличном корпом,мобилном
платформом)
Доказ:
- фотокопија М3 обрасца фонда ПИО за запослене, уговори о ангажовању запослених
- за линценциране инжињере се доставља и копија лиценце и потврда о року важења
исте издате од
Инжењерске коморе Србије.
-једно лице може да поседује две лиценце
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- за лица оспособљена за рад са аутокорпом Уверење о оспособљености за безбедан и
здрав рад са аутокорпом(хидрауличном корпом,мобилном платформом)
4) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде
изабрана као најповољнија, достави средства финансијског обезбеђења.
Доказ: Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
5) Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који садрже податке који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, довољно је да достави изјаву о
јавној доступности тражених података у којој треба да наведе интернет странице
надлежних органа.
Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података, према обрасцу у
прилогу.
IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни услови
(услови 1, 2, 3) на начин описан за понуђача.
IV - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом
81. Закона
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1
Обавезни услови (услови од 1, 2, 3),и о томе достави доказе на начин описан за
понуђача, док остале услове испуњавају заједно.
Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин
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IV -5

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

За јавну набавку – Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације
и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја
Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића
и Трешањска у Лозници)
ЈНВВ број 25/2017
Бр. прилога

ПРИЛОГ БР. 1
Доказ бр.1

ПРИЛОГ БР. 2
Доказ бр.2

ПРИЛОГ БР. 3
Доказ бр.3
ПРИЛОГ БР. 4
Доказ бр.4
ПРИЛОГ БР. 5
Доказ бр.5
ПРИЛОГ БР. 6
Доказ бр.6

ПРИЛОГ БР. 7
Доказ бр.1

ПРИЛОГ БР. 8
Доказ бр.2
ПРИЛОГ БР. 9
Доказ бр.3
ПРИЛОГ БР.
10
Доказ бр.4

Документ
Докази за обавезне услове за учешће у поступку у
складу са чланом 75. и 26. Закона
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је
подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица;
извод из казнене евиденције Посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за законског заступника
понуђача.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне
локалне пореске администрације да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-3) - Изјава
о упису у регистар понуђача.
Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштите животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.
Изјава понуђача о независној понуди

Прилог
уз
понуду

да

не

да

не

да

не

-

-

да

не

да

не

Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу
са чланом 76. Закона
Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,
за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.),
извештај о бонитету (образац БОН-ЈН)
- Потврда Народне банке Србије
Списак запослених радника, по степену и врсти стручне
спреме, потписан и оверен од стране одговорног лица
понуђача.

да

не

да

не

Списак расположивих техничких капацитета са доказима
о власништву или закупу (лизингу)

да

не

да

не

Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара
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ПРИЛОГ БР.
11
Доказ бр.5
ПРИЛОГ БР.
12
Доказ бр.6

Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
Изјава понуђача о јавној доступности тражених података у
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа

У __________________________
Дана:____________2017. године

да

не

да

не

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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ПРИЛОГ БР. 4

Изјава о упису у регистар понуђача
за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈНброј 25/2016

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним
набавкама (________________________________________________) те да нисам дужан
да приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана
75.Закона, став 1. тачке 1)-3).

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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ПРИЛОГ БР. 5

Изјава понуђача о поштовању обавеза
за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да немам забрану обављања делатности која је на снази подношења понуда.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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ПРИЛОГ БР. 6

Изјава понуђача о независној понуди
за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017

_____________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 29/13),
под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу:
ИЗЈАВЉУЈЕМ
Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________________
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца:________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Улица и број:____________________________________________
Телефон:________________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:____________________________________________________
Лице за контакт:_________________________________________
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним
набавкама, достављамо вам,
ПОТВРДУ
да је понуђач ______________________________________________________________
( назив и седиште понуђача )
у току 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 године извршио радове на семафоризацији или
реконструкцији -минимално 15 објеката светлосне саобраћајне сигнализације
са
називима наручилаца:
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________


Потврда се односи искључиво искључиво на радове који су предмет јавне
набавке.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Место: ____________
Датум : ____________

Овлашћено лице наручиоца
М.П.

__________________________
( потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду, за све наручиоце појединачно.
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ПРИЛОГ БР.8
Списак радника у сталном радном односу или ангажованих по другом
основу по овој јавној набавци
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017
_____________________________________________________
Назив понуђача

Р.б.

Име и презиме

Степен и назив
стручне спреме

лиценца

Стално
запослен/ или
ангажиован по
уговору

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

ПРИЛОГ БР.9 Списак расположивих техничких капацитета са доказима о власништву
односно закупу или лизингу,за јавну набавку
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Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈНВВ број 25/2017
_____________________________________________________
Назив понуђача
НАЗИВ

ј.м.

кол.

Власн.

1

2

3

4

‐минимално 2 рачунара

ком

2

‐ауто‐корпа минималног дохвата 8 м

ком

2

‐камион носивости од 3,5 тоне

ком

2

‐машина за подбушивање

ком

1

‐машина за сечење асфалта

ком

1

‐вибро‐набијач

ком

1

‐командни уређај са сертификатом ЕН 12675

ком

‐семафорска опрема лантерне са сертификатом
ЕН 12368

ком

Закуп/л
изинг

Докази:
-фотокопија саобраћајне дозволе за возила,очитана саобраћајна дозвола,полиса
осигурања и фотокопија књиговодствене картице основних средстава или уговор о закупу
/лизингу
-фотокопија сертификата ЕН12675
-фотокопија сертификата ЕН12368

У __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________
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ПРИЛОГ БР.10

Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈНВВ број 25/2017
_____________________________________________________
Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам
приликом састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара неопходних за
извођење предметних радова, а према опису квалитета
датом
у пројектној
документацији.
Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
да ћу уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку , вршити испоруку и
уградњу добара неопходних за извођење предметних радова у складу са захтеваним и
понуђеним квалитетом.

У __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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ПРИЛОГ БР.11

Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења
за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017
_____________________________________________________
Назив понуђача
Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као
најповољнија, доставим следећа средства финансијског обезбеђења:
1) У року од 5 дана од дана закључења уговора
а) - Банкарску гаранцију за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.
Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.
б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста"
и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења на име доброг извршења
уговорених обавеза .
Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет
дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
2) У року од 7 (седам) дана од дана предаје окончане ситуације.
в) - Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом
"без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење
обавеза у гарантном року, а према потписаној окончаној ситуацији.
Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана
истека гарантног рока.
Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“,
бр.43/04, 62/06 и 111/09- др. Закон и 31/11)
Менице морају бити регистроване у НБС.

У __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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ПРИЛОГ БР.12

Изјава понуђача о јавној доступности тражених података
за јавну набавку

Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017

Назив понуђача

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су
подаци које сте тражили доступни на интернет страници надлежних органа:

_доказ(податак)

надлежни орган

интернет страница

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

У __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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V Техничке спецификације
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за израду инвестиционо-техничке документације и изградњу светлосних
сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и Патријарха Павла
и раскрсници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и Трешањска у Лозници
Инвестиционо-техничка документација подразумева:
1. „ИЗГРАДЊА СВЕТЛОСНИХ СИГНАЛА НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА
ПУТНИКА,СТАНОЈА ГЛАВАША И ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У ЛОЗНИЦИ“

ВОЈВОДЕ

2. “ИЗГРАДЊА СВЕТЛОСНИХ СИГНАЛА НА РАСКРСНИЦИ
ПУТНИКА, МАРКА РАДУЛОВИЋА И ТРЕШАЊСКА У ЛОЗНИЦИ”

ВОЈВОДЕ

УЛИЦА

Општи подаци:


Тип пројекта: Идејно решење (ИДР)
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)
Пројекат за извођење (ПЗИ)



Инвеститор: Град Лозница



Назив пројекта:

1. „ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ СВЕТЛОСНИХ СИГНАЛА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА,СТАНОЈА ГЛАВАША И ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
У ЛОЗНИЦИ“
2. “ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА ИЗГРАДЊУ СВЕТЛОСНИХ СИГНАЛА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, МАРКА РАДУЛОВИЋА И ТРЕШАЊСКА У
ЛОЗНИЦИ
Документациона основа за пројектовање:


Геодетска подлога



Копија плана



Извод из власничких листова предметних парцела



Извод из катастра комуналних инсталација



Место прикључења
Електродистрибуције



Решење о локацијским условима



Предпројектни услови надлежних комуналних служби



Важећи Закони, прописи и стандарди

семафорског

уређаја

према

препоруци

надлежне
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Технички услови за пројектовање:
 Предмет пројекта и изградње је опремање светлосним сигналима раскрснице улица
Војводе Путника,Станоја Главаша и Патријарха Павла у Лозници и раскрснице улица
Војводе Путника, Марка Радуловића и Трешањске у Лозници
 Основа за изградњу светлосних сигнала је грађевинска изградња раскрсница,
повећање обима свих видова саобраћаја и погоршање безбедности свих учесника у
саобраћају
 Услед невеликог растојања између раскрсница светлосни сигнали морају да раде у
координисаном раду
Раскрсница улица Војводе Путника,Станоја Главаша и Патријарха Павла
 На предметној локацији, из три смера предвидети полупорталне сигналне стубове
(носаче латерни). Стубови морају бити цевасти са вишеструким кружним профилом,
поцинковани врућим поступком споља и изнутра са прикључном кутијом и поклопцем са
бравом-вијцима и са довољним хоризонталним препустом конзоле, ради
недвосмисленог обавештавања возача. Сви стубови шупљег пресека морају бити
затворени на крајевима како би се спречио улазак воде.
 Полупортални стубови морају да буду динензионисани за брзину ветра која се
максимално очекује на датој локацији према релевантним таблицама.
 На полупорталне стубове мора да буде омогућено постављање путоказних табли
према свим позитивним СРП стандардима
 На предметној локацији, из споредног правца (други крак улице Станоја Главаша)
предвидети равне, насадне, цевасте сигналне стубове-носаче латерни (са атестом
према важећим стандардима) Л=3.5 м, поцинкованим вруíм поступком споља и изнутра,
димензионисаним за брзину ветра која се максимално очекује на датој локацији према
релевантним таблицама, са ревизионим отвором минималне димензије 300x80 мм, са
прикључном кутијом и поклопцем са бравом-вијцима. Сви стубови шупљег пресека
морају бити затворени на крајевима како би се спречио улазак воде.
 Предвидети по три возачке латерне за сваки смер кретања (главни сигнал, понављач
са леве стране и један понављач који се поставља на полупортални стуб као висећи
елеменат), пречника 300 мм израђене у ЛЕД технологији. Две пешачке латерне
димензије пречника 210 мм израђене у ЛЕД технологији поставити једну наспрам друге
на семафорским стубовима у правцу кретања пешака. Сва кућишта латерни треба да
су непропусна за продор воде и прашине и додатно осигурана за заштиту од
вандализма.
 Из споредне улице Патријарха Павла поставити два сигнала пречника 300 мм израђене
у ЛЕД технологији. Сва кућишта латерни треба да су непропусна за продор воде и
прашине и додатно осигурана за заштиту од вандализма.
 У случају постављања путоказне сигнализације на полупортални стуб, мора постојати
могућност да се латерна која се поставља као висећи елеменат постави хоризонтално.
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 Број и распоред сигнала предвидети узимајући у обзир уколико су предвиђене
грађевинске интервенције и могућност изградње додатних саобраћајних трака.
 Постојање засебних саобраћајних трака (право и десно) искористити за постављање
условног, филтер сигнала, једносегментног са симболом стрелице десно.
 За управљање сигналима на предметној раскрсници предвидети семафорски уређај са
могућношћу детекторског рада опремљен за управљање са минимум четири возачке,
пет пешачких група и једним условним сигналом. У оквиру командног уређаја
обезбедити интелигентни интерфејс који има могућност да са детектора (управљачких,
бројачких) прими податке обичне, управљачке и пренесе до контролера како за
управљање тако о за архивирање података о саобраћајном оптерећењу у временским
пресецима, те могућношћу преноса података у одређени центар.
 Уређај треба да буде оспособљен за рад у систему мониторинга и даљинског надзора
са праћењем рада свих параметара рада и могућношћу приказа тренутног стања као и
могућност архивирања података и пласирање у облику извештаја за различите
временске периоде.
 Извршити комплетно, детаљно бројање саобраћајних токова на предметној
раскрсници у складу са потребама израде програма рада светлосне сигнализације, са
проценом одвијања саобраћаја након постављања светлосних сигнала.
 На основу класичне методологије или прорачуном преко специјализованих
програмских пакета, а на основу саобраћајног оптерећења (према броју саобраћаја),
израдити сигналне планове са прорачуном дужине циклуса и прерасподеле времена
сигналних група, а узимајући у обзир израчуната заштитна времена за возила и
пешаке. Предвидети више програма, минимум три у зависности од саобраћајног
оптерећења (вршни и ван вршни период, за радни дан, за викенд и празнике извршити
прилагођавање према микролокацији раскрснице).
 Израдити план рада светлосних сигнала у линијској координацији са суседном
раскрсницом. Приказати ПВ (пут-време) дијаграм (дијаграм координације) за сваки
сигнални план.
 Урадити измену (сво потребно усклађивање) на хоризонталној и вертикалној
сигнализацији због увођења светлосне сигнализације.
 Електротехнички део прилагодити саобраћајном делу уз поштовање свих позитивних
прописа који регулишу предметну материју.
Раскрсница улица Војводе Путника, Марка Радуловића и Трешањска
 На предметној локацији, из три смера предвидети конзолне сигналне стубове (носаче
латерни). Стубови морају бити цевасти са вишеструким кружним профилом,
поцинковани врућим поступком споља и изнутра са прикључном кутијом и поклопцем са
бравом-вијцима и са довољним хоризонталним препустом конзоле, ради
недвосмисленог обавештавања возача. Сви стубови шупљег пресека морају бити
затворени на крајевима како би се спречио улазак воде.
 Конзолни стубови морају да буду динензионисани за брзину ветра која се максимално
очекује на датој локацији према релевантним таблицама.
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 На предметној локацији, из споредног правца (улица Трешањска) предвидети равне,
насадне, цевасте сигналне стубове-носаче латерни (са атестом према важећим
стандардима) Л=3.5 м, поцинкованим вруíм поступком споља и изнутра,
димензионисаним за брзину ветра која се максимално очекује на датој локацији према
релевантним таблицама, са ревизионим отвором минималне димензије 300x80 мм, са
прикључном кутијом и поклопцем са бравом-вијцима. Сви стубови шупљег пресека
морају бити затворени на крајевима како би се спречио улазак воде.
 Предвидети по три возачке латерне за сваки смер кретања (главни сигнал, понављач
са леве стране и један понављач који се поставља на конзолни стуб као висећи
елеменат), пречника 300 мм израђене у ЛЕД технологији. Две пешачке латерне
димензије пречника 210 мм израђене у ЛЕД технологији поставити једну наспрам друге
на семафорским стубовима у правцу кретања пешака. Сва кућишта латерни треба да
су непропусна за продор воде и прашине и додатно осигурана за заштиту од
вандализма.
 Из споредне улице (улица Трешањска) поставити два сигнала пречника 300 мм
израђене у ЛЕД технологији. Сва кућишта латерни треба да су непропусна за продор
воде и прашине и додатно осигурана за заштиту од вандализма.
 Број и распоред сигнала предвидети узимајући у обзир уколико су предвиђене
грађевинске интервенције и могућност изградње додатних саобраћајних трака.
 Постојање засебних саобраћајних трака (право и десно) искористити за постављање
условног, филтер сигнала, једносегментног са симболом стрелице десно.
 Због велике неравномерности у броју возила споредну улицу (улица Трешањска)
опремити магнетним детектором који се активира само у случају појављивања возила.
Овим се омогућује оптимизација рада и смањење губитака у раду светлосних сигнала.
 Детектор присутности возила мора искључиво да буде магнетни, малих димензија, лак
за уградњу уз минимално нарушавање горњег слоја асфалта. Детектор мора да
детектује смер кретања возила као и да врши класификацију возила према утврђеним
категоријама возила.
 За управљање сигналима на предметној раскрсници предвидети семафорски уређај са
могућношћу детекторског рада опремљен за управљање са минимум четири возачке,
четири пешачке групе и једним условним сигналом. У оквиру командног уређаја
обезбедити интелигентни интерфејс који има могућност да са детектора (управљачких,
бројачких) прими податке обичне, управљачке и пренесе до контролера како за
управљање тако о за архивирање података о саобраћајном оптерећењу у временским
пресецима, те могућношћу преноса података у одређени центар.
 Уређај треба да буде оспособљен за рад у систему мониторинга и даљинског надзора
са праћењем рада свих параметара рада и могућношћу приказа тренутног стања као и
могућност архивирања података и пласирање у облику извештаја за различите
временске периоде.
 Извршити комплетно, детаљно бројање саобраћајних токова на предметној
раскрсници у складу са потребама израде програма рада светлосне сигнализације, са
проценом одвијања саобраћаја након постављања светлосних сигнала.
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 На основу класичне методологије или прорачуном преко специјализованих
програмских пакета, а на основу саобраћајног оптерећења (према броју саобраћаја),
израдити сигналне планове са прорачуном дужине циклуса и прерасподеле времена
сигналних група, а узимајући у обзир израчуната заштитна времена за возила и
пешаке. Предвидети више програма, минимум три у зависности од саобраћајног
оптерећења (вршни и ван вршни период, за радни дан, за викенд и празнике извршити
прилагођавање према микролокацији раскрснице).
 Израдити план рада светлосних сигнала у линијској координацији са суседном
раскрсницом. Приказати ПВ (пут-време) дијаграм (дијаграм координације) за сваки
сигнални план.
 Типове и допунске функције, као и начине постављања детектора одредити према
захтевима саобраћаја уз незанемаривање осталих учесника у саобраћају.
 Пројектант је у обавези да прикаже начин детекторског рада у виду дијаграма тока,
фаза или стања рада са прелазним секвенцама који карактеришу измену светлосних
појмова на сигналима семафора.
 Урадити измену (сво потребно усклађивање) на хоризонталној и вертикалној
сигнализацији због увођења светлосне сигнализације.
 Електротехнички део прилагодити саобраћајном делу уз поштовање свих позитивних
прописа који регулишу предметну материју.
Садржај пројеката:
Општи део:






Пројектни задатак
Решење о регистрацији предузећа са лиценцом
Решење о одређивању одговорног пројектанта (саобраћајне и електро струке)
Лиценца пројектанта (саобраћајне и електро струке)
Извештај о извршеној техничкој контроли пројекта (саобраћајне и електро струке)

Технички део:
 Технички извештај саобраћајног дела са описом третираног проблема и потребе
увођења светлосне сигнализације. Дати објашњење бројања саобраћаја и
безбедносне слике пешачког прелаза и предности увођења светлосних сигнала.
Обратити пажњу на утицај светлосних сигнала на околину и еколошке и аспекте
заштите околине. У случају потребе дати предлог грађевинских интервенција.
Детаљно објаснити могућности и начин рада семафорског уређаја у систему
мониторинга.
 Технички извештај електротехничког дела са описом уграђене опреме и са потребним
прорачунима инсталација.
 План хоризонталне и вертикалне сигнализације прилагођене новонасталој ситуацији
са тачним положајима саобраћајних знакова и мерама за обележавање хоризонтане
саобраћајне сигнализације.
 План одвијања фаза а у случају детекторског рада детаљан алгоритам начина
детекторског рада светлосних сигнала са променом стања а у зависности од сигнала
са детектора.
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 План диспозиције светлосних сигнала са тачним положајем стубова као и евентуална
диспозиција детектора како за возаче тако и за пешаке.
 Програм рада светлосних сигнала (сигнални планови), минимум три.
 Цртежи координације, ПВ дијаграм за сваки програм појединачно
 Планове темпирања светлосних сигнала са програмима рада
 Табела конфликтности, заштитних и минималних зелених времена
 План кабловске канализације семафорског уређаја са комуникационим кабелом.
Приказати и постојеће инсталације на предметној локацији водећи рачуна о
прописаним ветикалним и хоризонталним растојањима између инсталација.
 Једнополна шема ГРО
 План полагања сигналних, напојног и осталих каблова као и траке за уземљење
 План веза у семафорским стубовима
 Приказ свих потребних детаља за извођење, монтажу као и прорачун предвиђених
нестандардних елемената.
 Прилог о заштити на раду који обухвата опасности у току извођења радова као и у току
експлоатације објекта.
 Предмер радова и опреме
 Предрачун радова и опреме
Диспозиција сигнала и возачке и пешачке латерне:
Предвидети постављање семафорке опреме и возачких и пешачких латерни да на јасан и
недвосмислен начин свим учесницима у саобраћају пружи информације о могућностима
кретања. Обавезни технички услови које латерне морају задовољавати:
-

Кућиште латерне у коме су смештени светлосни модули-сигнални појмови, за обе
димензије сочива, 210 и 300 мм, израђено од поликарбоната отпорног на удар класе
ИР3 према стандарду ЕН 60598-1, ултравиолетно зрачење, атмосферске утицаје и
издувне гасове
- Сочива латерни морају бити израђена од поликарбоната отпорног на удар, класе ИР3
према стандарду ЕН 60598-1. Сочива морају бити компактна са површином којом се
постиже
униформност
осветљења
површине,
усмереност
и
смањење
противфантомског ефекта
- Држачи за монтажу латерни морају бити израђени од поликарбоната отпорног на удар
класе ИР3 према стандарду ЕН 60598-1 или алуминијума. Спој држача и кућишта
латерне мора да омогућава усмеравање сигналних појмова ради постизања најбоље
видљивости према саобраћајном току. За латерне са сочивима димензија 210 мм
користе се држачи до 105 мм. За латерне са сочивима димензија 300 мм користе се
држачи до 175 мм.
- Симболи који се уграђују на одређене сигналне појмове-сочива на латернама, морају
бити урађени тако да се добија тражени сигнални појам (стрелица, силуета пешака).
Симболи одговарају ДИН стандардима.
- Давач сигналног појма-светлосни модул мора бити уграђен као компактна јединица и
херметички затворена
- Ефекат фантомског светла мора бити најмање класе ИИИ
- Извор светлости ЛЕД мора бити постављен у центру светлосног модула за све сигналне
појмове
- Униформност осветљаја површине сочива-сигналног појма према стандарду ЕН 12368
- Електрично напајање 220 В (+20%, -10%), 50 Хз
- Максимална потрошња по сигналном појму за димензије сочива:
- фи 210 мм максимално 8 W
- фи 300 мм максимално 8 W
- Интензитет светлости за сигнални појам за димензије сочива:
- фи 210 мм-више од 200 цд
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- фи 300 мм-више од 400 цд
Семафорски уређај:
Семафорски уређај треба да је типске, микропроцесорске, модулане изведбе, степена
механичке заштите и заштите од влаге ИП 65. Основни безбедносни услови које семафорски
уређај треба да испуњава:
Захтеви које мора да задовољи орман семафорског уређаја:
-Уређај мора бити испоручен у једном орману са три одвојена дела
-Орман мора бити у складу са захтевима надлежне електродистрибуције
-Прикључење ормана на мрежу мора се извести у складу са захтевима надлежне
електродистрибуције
-У орману мора постојати довољно простора за смештај једне УПС јединице која
омогућава рад уређаја у случају прекида напајања са мреже, у трајању од 2 сата
-У орману мора постојати довољно простора за смештај завршне оптичке кутије
Опши захтеви за функционалне могућности уређаја:
-Могућност рада са различитим типовима латерни (Е 27, халогеним и ЛЕД)
-Могућност рада у линијској или зонској координацији при чему испад једног уређаја не
сме да наруши координацију
-Могућност управљања са више раскрсница, са независним радом и испадањем
-Могућност појаве једне фазе више пута у истом циклусу
-Могућност давања предности возилима јавног превоза или возилима на интервенцији
-Могућност контролисања рада сигналних давача на раскрсници по захтеву наручиоца
-Могућност надгледања рада сигналних давача очитавањем на излазу
-Могућност евидентирања рада уређаја током времена, евидентирање појаве грешака и
испада
-Могућност пуног евидентирања рада и меморисања у трајању од најмање 48 сати
-Могућност да евиденције о грешкама, испадима и поновним укључењима садржи
најмање 100 последњих догађаја
-Могућност да меморија са записаним подацима о раду и грешкама буде заштићена од
измена података
-Могућност очитавања уписаних планова рада сигнала или алгоритама из централне
процесорске јединице уређаја, коришћењем софтвера произвођача уређаја, од стране
корисника, применом преносивог ПЦ рачунара на терену
-Могућност прикључивања дисплеја за одбројавање протицања времена за пешаке,
возаче или трамваје
Захтеви у случају рада уређаја у систему мониторинга
-Могућност прикључења уређаја на постојеће системе мониторинга рада семафорских
уређаја
-Могућност очитавања поруке о грешкама у систем за мониторинг или сервис, путем
савремених технологија за комуникацију ГСМ и слично
-Потпуна могућност прикључења уређаја у систем централног управљања саобраћајем,
односно прилагођавање захтевима проширења цента као и прихватања протокола
центра
Захтеви у случају рада уређаја у зависности од саобраћајног оптерећења:
-Рад са детекторима који су данас у употреби (индуктивни, магнетни, инфрацрвени и
други)
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-Да хардверски и софтверски омогућава уписивање и извршавање функционалних
алгоритама за рад светлосних сигнала који се заснивају на извршавању стања, сталној
провери захтева са детектора и преласку из стања у стање преко прелазних стања, на
бази испуњености пројектованих временских и логичких критеријума
-Контрола рада детектора и прелазак на резервни систем управљања у случају отказа
детектора
-Могућности подржавања функција продужења и одлагања најаве
Захтеви везани за капацитет конфигурације семафорског уређаја:
-Конфигурација уређаја мора да подржава рад потребан, пројектом предвиђен, број
сигналних група који раде као независни сигнали са могућношћу појединалног
програмирања. Уређај мора да подржава довољан број сигналних планова рада
светлосних сигнала узимајући у обзир дневну и сезонску саобраћајну неравномерност, а
исто тако и адаптибилни систем управљања где се информације о стању саобраћајног
оптерећења добијају са детекторске јединице.
-Уређај мора да подржава рад у режиму променљивог трајања фаза у зависности од
оптерећења на раскрсници са могућношћу проширења капацитета
-Конфигурација уређаја мора да омогућава рад у линијској координацији међусобно
повезаних уређаја, при чему се мора задовољити услов да и у случају испада било ког
остали уређаји остају да раде у координацији
-За међусобну комуникацију уређај мора да испуни услов да се користе сигнални и
телефонски каблови, или оптички кабел, уз прихватање и других комуникационих система
одржавања линијске координације, а нарочито могућност бежичне комуникације
-Уређај мора да има могућност промене сигнал планова даљинским путем, путем ГПРС
-Уређај мора да има могућност комплетне компатибилности са постојећим системом
семафорских уређаја
Основни безбедносни услови које модуларни, микропроцесорски семафорски уређај
треба да испуњава дефинисани су европским стандардом ЕН 12675.
Посебни услови:


Пројектно предузеће је дужно да обезбеди техничку контролу документације, избор
овлашћене организације која ће вршити техничку контролу извршити обавезно уз
сагласност Инвеститора (саобраћајне и електро струке).



Пројектна документација ће се сматрати усвојеном након прописно обављене
техничке контроле пројекта.

Испорука пројекта:


Комплетне пројекте са свим прилозима испоручити у 5 прописано умножених и
укоричених примерака и једним примерком у електронском облику.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈНброј 25/2017
ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ
Назив:
Седиште:
Назив банке и број текућег рачуна:
МБ:
Шифра делатности:
Презиме и име овлашћеног лица :
Телефон, факс:

ПИБ:

Нудимо да изведемо Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке
документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе
Путника, Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника,
Марка Радуловића и Трешањска у Лозници), ЈН број 25/2017, у целини, под условима
датим у Позиву за достављање понуде, конкурсној и пројектној документацији.
Вредност понуде без ПДВ-а :_________________________
20% ПДВ-а :_________________________
Вредност понуде са ПДВ-ом :__________________________
Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.
Рок за завршетак радова: Рок за завршетак радова:

израда инвестиционо-техничке документације у року од најдуже 30 радних дана
од дана потписивања уговора, а радова на изградњи семафорске сигнализације
најдуже у року од 30 радних дана од дана увођења у посао.
Цене: јединичне цене дате у предмеру радова су фиксне за све време трајања уговора.
Услови плаћања:
____________ да/не (навести да ли се тражи аванс или не и уписати износ)
- 25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица
наручиоца, у року од 5 (пет)дана.
65% уговореног износа сукцесивно, у текућем месецу за претходни месец, по
испостављеној
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.
- 10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и
потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене
ситуације.
Гарантни рок: за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о
извршеној примопредаји изведених радова.
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Набавка и испорука добара: неопходних за извођење радова је обавеза извођача.
Квалитет понуђених добара: према захтеваном квалитету у пројектној документацији.
Понуду дајем:Заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално;
б) са подизвођачем:
1) _____________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________
(nавести назив и седиште подизвођача )
в) као заједничку понуду:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________
4)____________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)

У _______________________
Дана:_________2017.године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

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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VI-а Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈН број 25/2017
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра:
_______________________________________________________________________
Адреса седишта:_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________
Матични број____________________________________________________________
Име особе за контакт: _____________________________________________________
Електронска адреса (e-mail):_______________________________________________
Телефон: ___________________________
Телефакс: __________________________
Број рачуна и назив банке: ________________________________________________
У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________
што износи ____% вредности понуде.

У _________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

________________________________

Напомене:
Образац
„Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
фотокопитати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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VI-б – Образац - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници)
ЈНВВ број 25/2017
Назив понуђача:_________________________________________________________
Адреса понуђача:________________________________________________________
Матични број понуђача: __________________________________________________
Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________
Име особе за контакт: ____________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________
Телефон: _______________________________________________________________
Телефакс: ______________________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________

У ________________________
Дана:__________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________

Напомена:
Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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VII

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на
додату вредност (ПДВ).
Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти
који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

Укупна цена са зависним
трошковима набавке без ПДВ-а

1

Стопа
ПДВ-а

2

ИзносПДВ-а

3

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

Под бројем 1 – уписати укупну цену са урачунатим зависним трошковима (трошкови
набавке, трошкови испоруке, транспорта, рекламација у понуђеном гарантном року и сви
други зависни трошкови).
Под бројем 2 – уписати стопу ПДВ-а;
Под бројем 3 – уписати износ ПДВ-а на укупну цену
Под бројем 4 – уписати укупну цену са ПДВ-ом.

У __________________
Дана:_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници), ЈНброј 25/2017
__________________________________________________
Назив понуђача

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА

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 __________________________
Дана:____________2017. године

Потпис овлашћеног лица
М.П.

____________________________
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IX MOДЕЛ УГОВОРА
Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке документације и изградња
светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника, Станоја Главаша и
Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка Радуловића и
Трешањска у Лозници) у свему према пројектном задатку, прописима и правилима
струке за ову врсту радова, ЈНброј 25/2017
Уговорне стране:

1. Градска управа Града Лознице, Лозница, ул. Карађорђева број 2, матични
број: 07169981, текући рачун број: 840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс:
015/879-200, коју заступа Начелник Градске управе Милојка Смиљанић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број:
______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ:
________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор
_________________ (у даљем тексту: Понуђач- Извођач радова).
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________
(попунити уколико Понуђач наступа са подизвођачем или групом понуђача)
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 40425-1137/2017-IIIı-1 од 07.07.2017. године и позива за достављање понуда, спровео
поступак јавне набавке број ЈН бр. 25/2017;
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио
Понуду број ____ од ___.2017. године, заведену под бројем: _________/2017. од ____.2017.
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да Понуда број ______ од _____.2017. године од понуђача, заведена под бројем
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и
конкурсне документације и налази се у прилогу;
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од
_______.2017. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача
____________________________, _______, ул. ___________.
(наведене констатације попуњава Наручилац)
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова - Набавка семафора (израда инвестиционо-техничке
документације и изградња светлосних сигнала на раскрсници улица Војводе Путника и
Станоја Главаша и Патријарха Павла, раскрници улица Војводе Путника, Марка
Радуловића и Трешањска у Лозници) у свему према пројектном задатку, прописима и правилима
струке за ову врсту радова, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од
_____2017. године, која је саставни део овог уговора,инвестиционо-техничком документацијом по
којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,грађевинско- занатске и
припремно- завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
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Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно
______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом,
а добијена је на основу јединичних цена по предмеру радова из понуде Извођача бр. _____
од___2017. године.
Обавезу плаћања ПДВ-а преузима наручилац-инвеститор Град Лозница- Градска управа, а
сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о порезу на додату
вредност(СЛ. гласник РС бр.93/2012.)
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- 25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца, у
року од 5 (пет)дана. (ако понуђач не тражи аванс избрисати овај став, а у други став унети део који
се односио на аванс),
- 65% уговореног износа сукцесивно, у текућем месецу за претходни месец , по испостављеној
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од
дана пријема оверене ситуације.
- 10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје
без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да изради инвестиционо-техничку документацију у року од најдуже 30
радних дана од дана потписивања уговора, а радове на изградњи семафорске сигнализације
најдуже у року од 30 радних дана од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком
плану, који је саставни део овог уговора.
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 одобрење за
градњу,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
-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.
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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
извршилаца, 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 7.
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 10% од вредности укупно
уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем
рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету која је
већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и
разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Члан 8.
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 обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- 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;
- да надокнади сву штету према трећим лицима;
- 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 т им 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 9.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да
садржи:
- податке о објекту који се гради;
- податке о инвеститору,
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- одговорном пројектанту;
- број грађевинске дозволе,
- податке о Извођачу радова;
- почетку грађења и рок завршетка радова.
Члан 10.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен
чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове .
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и
одобрење за градњу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са
стручним надзором и Извођачем.
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
позива Наручиоца.
Члан 11.
Извођач радова је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави детаљан
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и
последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по
два за сваку уговорну страну.
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави:
а) - Банкарску гаранцију за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.
Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.
б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем
за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као
средство финансијског обезбеђења на име доброг извршења уговорених обавеза .
Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана примопредаје радова достави :
в) - Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са
овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без
протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном
року , а према потписаној окончаној ситуацији.
Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека
гарантног рока.
Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 111/09др. Закон и 31/11).
Менице морају бити регистроване у НБС.
Члан 13.
Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал
или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,пре истека
уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Члан 14.
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 .
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Члан 15.
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, уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему
писменог позива од стране Наручиоца , Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за отклањање
недостатака у гарантном року.
Члан 16.
За укупан уграђени материјал и опрему 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.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета
материјала и опреме.
Члан 17.
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 18.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
(количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова) до 10% количине,
примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу.
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и
Наручиоца .
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене
за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача, за које се утврди постојање
вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Члан 19.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести
хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о
томе обавесте Наручиоца.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 20.
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 15 дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и
Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре техничког прегледа,
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима,
као и пројекте изведених радова у два примерка (ако је одступљено од пројектне документације).
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и
предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
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Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет 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 радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Члан 21.
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 22.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач не поступи у складу са чл.12. и чл. 13 овог уговора;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 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 недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 23.
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове
који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење уговорених обавеза .
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 15 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 24.
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.
Члан 25.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године
- динамички план извођења радова.
Члан 26.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Члан 27.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 28.
Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, од којих по два за сваку уговорну страну.
За ИЗВОЂАЧА
__________________________

За НАРУЧИОЦА
________________________________
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