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Крајњи рок за достављање понуде      23.07.2020 године, до 11:00 сати 

Јавно отварање      23.07.2020 године, у  11:15  сати 
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Набавка се спороводи у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД 

Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 , на основу Мишљења Министарства рударства и 
енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и  Мишљења Управе за јавне 
набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године ПД ''Георад'' д.о.о. Дрмно није наручилац 
у смислу члана 2 Закона о јавним набавкам (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.  

На основу Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно, члана 
45. и 60., Одлуке о покретању поступка за набавку бр. 150/2020 број  6377_од 30.06.2020. 
год. и Решења о образовању комисије за набавку 150/2020 број 6378 од 30.06.2020. године, 
припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
(Прва измена) 

за  набавку у редовном поступку „Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД 

Георад д.о.о. Дрмно“ 
 

 Н бр. 150/2020  

 
Конкурсна документација садржи: 

 

 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о набавци 

II Подаци о предмету  набавке 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике(спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III/1 Техничка документација и планови   

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку набавке из чл 61 .     
Правилника ПД Георад и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Изјаве 

 

 
 
Укупан број страна 67 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци  о наручиоцу: 
Наручилац: Привредно друштво за геолошка истраживања и пројектовање „Георад“ доо, 
Дрмно 
Адреса: Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно , Република Србија 
Интернет страница: www.georad.rs  
 
2. Врста поступка: 
Набавка се спроводи  у редовном поступку  набавке у  складу са чл.45 Правилника о 
уређивању поступка набавки у ПД Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 и Планом набавки 
ПД Георад доо Дрмно 
3. Предмет набавке је: Набавака радова “Проширење хидрантске мреже у кругу фирме 
ПД Георад д.о.о. Дрмно“ - OPH 45200000 Радови на објектима или деловима објеката на 
високоградњи и нискоградњи,;  
 
4. Поступак  набавке спроводи се ради закључења уговора. 
 
 5. Напомена уколико је у питању резервисана набавка - НЕ 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација - НЕ 
 
7.  Контакт 

  Душан Пантић, дипл.екон. е-маил: dusan.pantic@georad.rs 
         
 

 
 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет набавке 
Предмет набавке бр. 127/2020 -  Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД 
Георад д.о.о. Дрмно, OPH 45200000 Радови на објектима или деловима објеката на 
високоградњи и нискоградњи 

 
 
2. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС РАДОВА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
 
1.Врста радова  
Проширење хидрантске мреже у оквиру комплекса ПД Георад у складу са техничком 
документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне 
документације.  
 
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  
 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу ОБРАЗАЦ 
СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи спецификацију 
радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју је потребно 
извршити.  
 
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета  
 
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте 
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом. Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити 
издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. Уколико Наручилац утврди да 
употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може 
одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 
организације за контролу квалитета. Извођач радова је дужан да о свом трошку обави 
одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 
материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног 
материјала угрожена безбедност или функционалност објекта, Наручилац има право да 
тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе 
у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет 
Извођача радова. Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња. Извођач радова се не ослобађа 
одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова 
поступао по захтевима Наручиоца. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе 
се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и 
утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном 
спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о 
чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и 
према законским прописима. Након окончања свих предвиђених радова уписом у 
Грађевински дневник, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и 
стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова. Битни захтеви који 
нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне 
средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају 
да се поштују приликом извођења радова, у складу са прописима којима се уређују наведене 
области. Контрола извођења радова вршиће се и од стране одговорног лица код Наручиоца 
именованим за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по 
спроведеном поступку предметне  набавке.  
 
4. Рок за извођење радова  
 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 40 (словима: 
четрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача-извођача. Надзор је дужан да 
Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено. 
Радови на објекту изводе се у оквирном периоду – Август 2020. године - Октобар 2020. 
године.  
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5. Место извођења радова  
 
Град Пожаревац, село Дрмно, ПД Георад д.о.о., Цара Лазара бб к.п. бр.860  К.О. Дрмно.  
 
6. Обилазак објекта за извођење радова и увид у пројектну документацију  
 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 
обилазак објекта за извођење радова (радним данима у периоду од 10 до 14 часова) 
и увид у пројектну документацију за предметну набавку, али само уз претходну пријаву, која 
се подноси дан пре намераваног обиласка објекта, на меморандуму заинтересованог лица и 
који садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак објекта. 
 
Пријава се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму 
заинтересованог лица и  садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације  
 
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца, које морају бити 
примљене од Наручиоца најкасније два дана пре истека рока за пријем понуда на начин 
наведен у конкурсној документацији. 
  
 
 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше 
обилазак локације за извођење радова и изврше увид у пројектну документацију, што 
ће се евидентирати од стране Наручиоца. О извршеном обиласку објекта за извођење 
радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на 
Обрасцу изјаве о обиласку објекта за извођење радова и извршеном увиду у 
пројектну документацију која се оверена и потписана обавезно прилаже уз понуду. 
 
 

 Техничке карактеристике 
 
1.СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБАВЕЗНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА, 
 
Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно. 
 
СВИ РАДОВИ СЕ ИЗВОДЕ У ПОТПУНОСТИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ. 
 
 

POS ОПИС - ВРСТА РАДОВА j.m. колич. 

  I.  Претходни радови     

1.1. 
Обележавање трасе. Пре почетка радова на ископу за цевовод 
потребно је обележити трасу са свим њеним елементима 
(хоризонтални преломи, чворови, одвојци...)                                      
Обрачун по м′ обележене трасе. 

m1 345.00 

1.2. 
Рушење асвалтних површина. На местима проласка цевовода 
кроз коловоз или друге површине од асвалта, извршити  
раскопавање истог са правилним и равним одсецањем ивица за 
20 цм шире од предвиђене ширине рова.                                                
Обрачун по м² извршених радова.   

m² 24.00 
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1.3. 
Поправка асвалта. По завршеном затрпавању и набијању рова 
извршити поправку коловоза и других асвалтних површина са 
довођењем у првобитно стање. Обрачун по м² извршених радова.   

m² 24.00 

1.4. 

Рушење бетонског растера. На местима проласка цевовода кроз 
платое од бетонских коцки, извршити раскопавање истих за 60 цм 
шире од предвиђене ширине рова. Раскопавање вршити ручним 
путем како би се коцке сачувале за поновну уградњу након 
завршетка радова. Извађене коцке очистити и сложити са старане 
за поновну употребу. Обрачун по м² извршених радова.   

m² 144.00 

1.5. 
Поправка бетонског растера. По завршеном затрпавању и 
набијању рова извршити поправку растера од префабрикованих 
коцки. Користе се извађене коцке у количини од 50% а остатак од 
50% је набавка, транспорт и уградња нових коцки. Обрачун по м² 
извршених радова.   

m² 144.00 

1.6. 
Рушење бетона. На местима проласка цевовода кроз коловоз од 
бетона или бетонске платое, извршити раскопавање истог са 
правилним и равним одсецањем ивица за 20 цм шире од 
предвиђене ширине рова. Обрачун по м² извршених радова.   

m² 119.00 

1.7. 
Поправка бетона. По завршеном затрпавању и набијању рова 
извршити поправку коловоза и бетонских платоа са довођењем у 
првобитно стање. Обрачун по м² извршених радова.   

m² 119.00 

1.8. 
Детектовање инсталација. Ручни ископ дуж трасе цевовода, тј. 
"шлицовање" ради утврђивања положаја инсталација (каблови, 
секундарни водовод и др.). Шлиц позиционирати ако је могуће на 
траси цевовода а вишак материјала ручно утоварити у возило и 
одвести на депонију коју одређује Наручилац до 10 км даљине. 
Обрачун по комаду шлица.  

kom 10.00 

1.9. 
Детектовање тачног микро-положаја постојеће спољашње 
хидрантске мреже. Ручни ископ на местима где се спајају 
постојећа и будућа хидрантска мрежа ради утврђивања таћног 
положаја постојеће мреже. Шлиц позиционирати ако је могуће на 
траси цевовода а вишак материјала ручно утоварити у возило и 
одвести на депонију коју одређује Наручилац до 10 км даљине. 
Обрачун по комаду шлица.  

kom 6.00 

  II.  Земљани радови     
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2.1. 

Ископ. Машински и ручни ископ рова у земљишту ИИИ и ИВ 
категорије. Траса рова мора у свему одговарати урбанистичко 
техничким условима и овом пројекту. Ров копати правоуганог 
пресека а ископани материјал депоновати на најмање 1 м од 
ивице рова. Приликом ископа одмах вршити разупирање рова до 
коте терена тако да се обезбеди стопроцентна сигурност рада у 
рову. Уколико се при ископу наиђе на поџемне инсталације и 
објекте извођач је дужан извршити обезбеђење истих. У цену 
ископа урачунати су: ископ, обезбеђење поџемних инсталација, 
депоновање земље на потребном одстојању од ивице рова, грубо 
планирање дна рова, радна снага и алат, црпење поџемне воде и 
сви остали трошкови који оптерећују ову позицију.  Обрачун се 
врши по м³ самониклог земљишта, без додатака на растреситост.  
60% ископа је машински а 40% ручни без обзира на ширину рова. 

    

  машински m3 264.96 

  ручно m3 176.64 

2.2. Ручни ископ. На местима где су предвиђени чворови, спојеви и 
хидранти извршити ручно проширење рова у свему по 
приложеним детаљима. Опис ове позиције је исти као код 
предходне.                                Обрачун извршити по м³ извршеног 
ископа. m3 76.80 

2.3. 

Планирање дна рова. Пре полагања цеви извршити планирање 
дна рова према котама и падовима из подужног профила. Уколико 
се констатује да је потребно још копати да би се добио 
пројектовани нагиб, ископати до потребне коте а уколико је 
ископано више него што треба, затрпати, набити и испланирати 
дно према пројектованом паду, а о трошку извођача радова.                                
Обрачун по м² испланиране површине. m2 276.00 

2.4. 
Песак. Набавка, транспорт и уградња ситнозрног песка у ров. 
Прво се убацује 10 цм, а по завршеној монтажи и испитивању 
цеви убацује се песак (са пажљивим набијањем) до 30 цм изнад 
темена цеви. Обрачун по м³ убаченог песка.  

m3 138.00 

2.5. Затрпавање рова шљунком. По завршеном убацивању песка 
извршити затрпавање рова шљунком на делу трасе цевовода 
испод асвалта и бетона, као и на делу трасе поред предвиђених 
кишних канала и бетоских растера. Травнате површине се преко 
уграђеног песка затрпавају земљом. Обрачун по м³ убаченог 
материјала. m3 187.44 

2.6. 
Затрпавање рова материјалом из ископа. По завршеном 
убацивању песка извршити затрпавање рова материјалом из 
ископа у слојевима од по 15 цм са збијањем. У ров се мора 
убацити сав материјал умањен за кубатуру цеви, песка и шахтова. 
Набијање првих слојева вршити пажљиво да не би дошло до 
оштећења цеви. Материјал мора бити ситан, без примеса глине и 
без комада шљунка и камења. Обрачун по м³ убаченог 
материјала. 

m3 116.16 
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2.7. Транспорт преосталог материјала. По завршеном затрпавању и 
набијању сав преостали материјал мора се транспортовати на 
место које одреди Наџорни орган ( до 10 км удаљености ) и тамо 
грубо испланирати. Обрачун по м³ стварно транспортованог 
материјала. m3 402.24 

 
III. Тесарски радови j.m. колич. 

3.1. 

Разупирање рова. Ради осигурања бочних страна рова од 
зарушавања потребно је извршити двоструко разупирање рова 
здравом грађом у свему према техничким прописима и 
нормативима за ту врсту радова, тако да се обезбеди потпуна 
заштита радника и несметана монтажа цеви. Јединичном ценом 
обухваћени су: набавка, транспорт, монтажа, демонтажа и 
чишћење и сортирање оплате. Обрачун по м² разупрте површине.                                 m2 784.00 

 
IV. Бетонски радови j.m. колич. 

4.1. 
Бетонска постоља. Израда бетонских постоља испод затварача, 
рачви, хидрантских капа, капа затварача, све од набијеног бетона 
МБ 20. Обрачун по комаду уграђеног постоља.   

kom 32.00 

4.2. 
Бетонска постоља за пожарне хидранте. На местима уградње 
хидраната израдити постоља од набијеног бетона МБ20 према 
димензијама датим на детаљу. Обрачун по комаду. 

kom 8.00 

4.3. 
Анкер блокови. Израда бетонских блокова према детаљима из 
пројекта, од набијеног бетона МБ 20 на местима скретних углова и 
рачви. Обрачун по м³ анкер блока. 

m3 2.20 

 
V. Монтерски радови j.m. колич. 

5.1. 

ХДПЕ ДН 100 цеви за водовод за НП 10 бар. Набавка, транспорт, 
спуштање у ров, монтажа и испитивање ПЕ тип 100 цеви за 
водовод, производ реномираног произвођача, а у свему према 
техничким условима, прописима и котама из подужног профила. 
Спој цеви врши се чеоним заваривањем и преко туљка са 
слободном прирубницом. Сав потребан заптивни и спојни 
материјал, туљци, слободне прирубнице и др. обрачунава се 
посебно, као и чеоно заваривање цеви. У цену дужног метра цеви 
зарачунати губитке на окрајање и кривудавост до 5% у односу на 
пројектовану дужину цеви. Обрачун по м´ уграђене цеви.     

  PEHD100 D110 mm NP10 bar m' 345.00 

5.2. Заваривање ХДПЕ ДН 100 цеви за водовод за НП 10. Изарада 
чеоних спојева на ХДПЕ цевима  на местима где је то неопходно, 
као и на преломним тачкама цевовода.                                   
Обрачун по комаду вара комплет заварено, испитано и стављено 
под притисак. kom 69.00 



9 од 67 

 

5.3. 

Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10. Набавка, транспорт, 
разношење дуж рова, монтажа и испитивање фазонских комада, у 
свему према техничким условима, прописима и цртежима из 
пројекта. Фазонске комаде монтирати на огранцима за хидранте, 
скретним угловима, рачвању цевовода, на прикључцима 
унутрашње хидрантске мреже и у чворовима - шахтовима. 
Обрачун по кг уграђених комада. kg 942.00 

5.4. 

Затварачи за НП 10 бар-а са гарнитуром и капом. Набавка, 
транспорт, спуштање у шахт,  монтажа и испитивање пљоснатих 
затварача за притиске од 16 бара према производу ˝Темп˝ Сента 
или другог реномираног произвођача, у свему према техничким 
условима, прописима и цртежима из пројекта.                                           
Обрачун по комаду уграђеног затварача.     

  PZ DN 100 kom 7.00 

  PZ DN 80 kom 8.00 

5.5. Наџемни хидранти НХ ДН80 за НП 10 бар-а.  Набавка, транспорт и 
уградња надџемних противпожарних хидраната на ЛС (Н) комаду 
ослоњеном на одговарајуће постоље (обрачунава се посебно) у 
свему према техничким условима, прописима и цртежима из 
пројекта. Обрачун по комаду уграђених хидраната. kom 4.00 

5.6. Поџемни хидранти НХ ДН80 за НП 10 бар-а.  Набавка, транспорт и 
уградња поџемних противпожарних хидраната на ЛС (Н) комаду 
ослоњеном на одговарајуће постоље (обрачунава се посебно) у 
свему према техничким условима, прописима и цртежима из 
пројекта. Обрачун по комаду уграђених хидраната. kom 4.00 

5.7. 
Туљци, слепе прирубнице, спојни и заптивни материјал.  Набавка, 
транспорт, разношење дуж рова, монтажа и испитивање ових 
комада, у свему према техничким условима и  цртежима из 
пројекта.  У цену урачунати и комплетан спојни материјал. 
Обрачун по комаду уграђеног туљка са слепом прирубницом. kom 32.00 

5.8. Спојнице широког опсега (мулти јоинт) ДН100, НП10. Набавка, 
транспорт до места уградње и уградња спојница са изузетном 
вододрживошћу на цевоводу за ДН 100мм у свему према 
техничким условима произвођача Георг Фисцхер или Хоут, 
прописима и цртежу из пројекта, као и упутству произвођача. Ове 
полуспојнице/спојнице уграђују се на местима сечења постојеће 
спољашње хидрантске мреже, односно, на спојевима старе и нове 
мреже. Обрачун по комаду. kom 12.00 

5.9. Ормар наџемног хидранта ДН80. Набавка, транспорт и 
постављање ормара за наџемни противпожарни хидрана са свом 
потребном опремом према Правилнику и произвођачкој 
спецификацији. Предвидети и у магацину простор за песак и алат.  
Обрачун по комаду уграђених ормара хидраната. kom 4.00 

5.10. Ормар поџемног хидранта ДН80. Набавка, транспорт и 
постављање ормара за наџемни противпожарни хидрана са свом 
потребном опремом према Правилнику и произвођачкој 
спецификацији. Предвидети и у магацину простор за песак и алат.  
Обрачун по комаду уграђених ормара хидраната. kom 4.00 
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5.11. 
Издизање НХ2 наџемног хидранта у висину. Набавка, транспорт и 
уградња комада ФФДН80/800 мм за потребе издизања овог 
хидранта. Након насипања терена овај хидрант је јако низак и 
близу тла, те га је потребно издићи у висину. Разбијање и 
поправка површина, као и земљани радови, обрачунати су у 
претходним и земљаним радовима. Овде се обрачунава 
демонтажа хидранта, уградња ФФ комада и поновна монтажа 
хидранта, све комплет монтирано, испитано и пуштено под 
притисак.  Обрачун по комаду уграђеног ФФ комада 80/800 са 
свим потребним радовима који терете ову позицију. kom 1.00 

5.12. 
Демонтажа спринклер инсталације са цевовода спољашње 
хидрантске мреже. Како би се спречило непрестано 
укључење/искључење повишивача поритиска настало услед 
цурења спринклер инсталације, потребно је извршити преглед 
стања као и набавку делова и поправку или замену спринклера на 
инсталацији за заливање травнатих површина. Затим извршити 
демонтажу целокупне спринклер инсталације са спољње 
хидрантске мреже, као и њено повезивање на цевовод санитарне 
хладне воде у дворишту објекта. У цену урачунати све потребне 
радове: земљане, грађевинске, монтажне и све друге. Обрачун 
паушално све комплет поправљено/превезано са свим 
трошковима који терете ову позицију. pauš   

5.13. Израда дренажне јаме у шахту бустер пумпе (повишивача 
притиска) димензија 50џ50џ50 цм од бетона МБ20 дебљине зида 
д=12 цм, за потребе дренирања воде настале од цурења или 
хаварија. Шахт очистити од наноса, муља, дрвета и сл., ископати 
јаму,  ископану земљу утоварити на возило ручним путем и 
одвести на депонију, избетонирати јаму и на њу ставити газиште 
од гвожђа носивости 50 КН. Дренажна пумпа се већ налази у 
шахту. Пумпу спустити у јаму, пробити зид или горњу плочу шахта, 
тако да се вода потисним цевоводом пумпе избацује на траву.  
Повезати пумпу на електро орман који се налази на плочи шахта. 
Обрачун по комаду дренажне јаме за све комплет одрађено до 
тренутка пуштања дренажне пумпе у рад. kom 1.00 

5.14. Рушење и поправка кишног канала са линијском решетком. 
Обзиром да је преко једног дела спољашње хидрантске мреже 
накнадно израђен кишни канал нето пресека 40џ40 цм, са 
зидовима и подом дебљине д=20 цм, армиран статичком 
арматуром, приликом израде спојева нове на постојежу 
хидрантску мрежу, биће потребно порушити овај канал у дужини 
од око 2м' и исти поново изградити. Позиција обухвата рушење 
канала у дужини од око 2 м' пре почетка радова, а по завршетку 
монтаже чворишта потребно је поправити АБ канал са довођењем 
у првобитно стање. Извести и потребне браварске радове на  
сечењу и спајању линијске решетке, као и све друге радове који 
терете ову позицију као што је црпење воде и сл. Обрачун по 
комаду за све комплет порушено и поправљено у дужини 
сегмента цца 2 м'. kom 2.00 

 
VI. Остали радови j.m. колич. 

6.1. 
Хидрауличко испитивање. Извршити хидрауличко испитивање 
положене мреже на пробни притисак у свему према упутствима 
надлежног комуналног предузећа и техничким условима, у 
присуству Наџорног органа.  Обрачун по м¹ испитане мреже. m¹ 345.00 
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6.2. Обезбеђење поџемних инсталација. Уколико се приликом ископа 
наиђе на поџемне инсталације, исте обезбедити на начин који то 
прописује предузеће чије су оне власништво.                                                       
Обрачун паушално. pauš   

6.3. Геодетско снимање. Пре затрпавања рова извршити геодетско 
снимање изведенног стања и његово уношење у катастар 
поџемних инсталација. Обрачун по м¹ картиране мреже . m¹ 345.00 

6.4. Обележавање-маркирање изведеног цевовода. По завршеној 
монтажи цевовода извршити обележавање постављање бетонских 
стубића са месинганом плочицом за маркирање на којој се 
убележи пречник и правац цевовода. Ознаке поставити на сваком 
хоризонталном прелому а на правцу на сваких 50 м´. Обрачун по 
комаду . kom 10 

6.5. Непредвиђени радови. Приликом извођења радова десиће се да 
се појаве радови који се нису могли предвидети овим пројектом 
као што су поџемне инсталације, бетонске стопе, већа дебљина 
бетона од предвиђене, кишна линијска решетка која је изведена 
преко хидрантске мреже, као и други проблеми који се нису могли 
предвидети приликом израде пројекта. Имати у виду да се плацем 
Георада креће тешка механизација и специјална возила. Обрачун 
паушално у висини 3% од предрачунске вредности и то само у 
случају да се докаже да су ови радови неопходни и у договору са 
наџорним органом. pauš   

 VII. Испорука, транспорт, уградња и повезивање опреме ормана 
аутоматике 

j.m. колич. 

7.1 Моторни заштитни прекидач, 1,6-2,5А, 3P kom 1 

7.2 Помоћни контактни блок за GV2, 1NO+1NC kom 3 

7.3 Моторни контактор, 3P+1NО/NC, 12А, 230V AC kom 3 

7.4 Изборни прекидач, 1-0-2, ugradnja na DIN šinu  kom 3 

7.5 Аутоматски прекидач, C 16А, 3P kom 1 

7.6 Аутоматски прекидач, C 16А, 1P kom 1 

7.7 Аутоматски прекидач, C 6А, 1P kom 5 

7.8 Минијатурни релеј, 230V AC, 4C/О, LED статус, тест kom 4 

7.9 Подножје релеја RXМ kom 4 

7.10 Пресостат, 12 бар, 3NC kom 3 

7.11 Сигнална сијалица LED зелена, уградња на DIN шину у орману kom 3 

7.12 Сигнална сијалица LED црвена, уградња на DIN шину у орману kom 1 

7.13 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А kom 1 

7.14 Монтажни панел са прикључним клемама 40А kom 1 

7.15 "Шкаро" клема за преспајање напајања 16mm2  kom 5 

7.16 Трофазна назидна утичница са заштитним поклопцем kom 1 

7.17 Монофазна назидна утичница са заштитним поклопцем kom 1 

7.18 Уређај за аутоматско пребацивање напона на резервно напајање 
у случају нестанка мрежног напона, у орману у IP67 заштити 

kom 1 

7.19 Остали неспецифицирани материјал потребан за израду ормана 
(проводници, VS клеме, каналице, DIN шине, хилзне...) 

kom 1 

7.20 Демонтажа сувишног материјала и опреме из ормана аутоматике 
и предаја инвеститору 

kom 1 

7.21 Рад на повезивању опреме у електро орману kom 1 

7.22 Рад на уградњи пресостата (импулсна цев, спојни елементи, 
заптивке) 

kom 1 
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 VIII Грађевински радови на подземном полагању каблова j.m. колич. 

8.1 Машински/ручни ископ рова правоугаоног пресека у земљи III 
категорије ширине 0,40m а дубине 1m. У цену ископа урачунат 
ископ, обезбеђење подземних инсталација, грубо планирање дна 
рова. Максимална дужина рова износи 20m. 

m3 16 

8.2 Затрпавање рова са потребним збијањем до захтеване збијености 
по техничким стандардима ископаном земљом 

m3 16 

8.3 Набавка, транспорт и уградња полиетиленске коруговане цеви  
Φ90mm у коју се полажу енергетски каблови 

m 25 

8.4 Набавка, транспорт и уградња PVC штитника енергетских 
(црвебне боје) каблова за заштиту и обележавање подземних 
електричних инсталација 

ком 20 

8.5 Набавка, транспорт и уградња траке за обележавање подземних 
електричних инсталација 

m 20 

8.6 Израда армираног бетонског постоља агрегата димензија 
3000´1920´200mm и уређаја за аутоматско пребацивање 
електричног напајања - LTS (уз постоље ормана RO-A) димензија 
1000´500´100mm са уводом за каблове и уземљивача  

m3 1.25 

 IX  Испорука, уградња и повезивање каблова j.m. колич. 

9.1 Енергетско напајање постројења агрегатски вод m 25 

9.2 Командно сигнални кабал за укључивање резервног агрегатског 
напајања 

m 50 

9.3 Енергетско напајање и заштита М1, М2, М3 m 30 

9.4 Повезивање давача притиска за одређивање нивоа укључења 
постројења 

m 30 

9.5 Инсталација уземљења и и изједначења потенцијала заједно са 
завршним кабловским папучицама  

m 20 

 X  Испорука и уградња материјала за израду и повезивање 
инсталације уземљења и изједначења потенцијала 

j.m. колич. 

10.1 Поцинкована трака 25´4mm за израду инсталације уземљења 
агрегата и станице за одржавање притиска 

kg 120 

10.2 Поцинкована трака 20´,mm за израду инсталације уземљења 
агрегата и станице за одржавање притиска 

kg 30 

10.3 Елементи за израду инсталације уземљења и изједначења 
потенцијала 

ком 20 

10.4 Поцинкована цев пречника 50mm (2") и дужине 3m за израду 
вертикалног уземљивача  

ком 8 

10.5 Обујмица за поцинковану цев пречника 50mm за израду 
вертикалног уземљивача  

ком 8 

10.6 Инсталација уземљења и и изједначења потенцијала заједно са 
завршним кабловским папучицама  

m 30 

 

 

 

  Врста радова 

I Претходни радови 

II Земљани радови 

III Тесарски радови 

IV Бетонски радови 

V Монтерски радови 

VI Остали радови 

VII Испорука, транспорт, уградња и повезивање опреме ормана аутоматике 
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VIII Грађевински радови на подземном полагању каблова 

IX Испорука, уградња и повезивање каблова 

X 
Испорука и уградња материјала за израду и повезивање инсталације уземљења и 
изједначења потенцијала 

 
 
 
1.ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  
 
Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно. 
 
2. ЦЕНА: 
 
Цена обухвата све трошкове (административне и све остале), трошкове чувања и осигурања 
до примопредаје, трошкове превоза до места постављања, трошкове постављања, 
трошкове опреме и уградње опреме, као и трошкове пројеката и пренос ауторских права ако 
постоје..... 
Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације уговора. 
 
3. ПРЕЛАЗАК РИЗИКА 
 
Сви ризици прелазе са извођаћа радова на наручиоца у тренуку сачињавања и овере 
записника о примопредаји, тј након пријема окончане ситуације 
 
 4. ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА 
 
ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 
обилазак објекта за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну  
набавку радним данима у периоду од 10 до 14 часова, али само уз претходну пријаву.  
Пријава се подноси дан пре намераваног обиласка локације, на меморандуму 
заинтересованог лица и  садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  
 
Пријава за преглед објекта се доставља путем електронске поште, на следеће адресе  
dusan.pantic@georad.rs , са назнаком „Пријава за преглед објекта за Н 150/2020 
“Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно“ и мора 
садржати: назив, адресу седишта, број телефона, адресу електронске поште и податке 
о овлашћеном лицу заинтересованог лица (име и презиме, број личне карте и од кога 
је издата) и списак лица која ће прегледати објекат у име заинтересованог лица. 
 
Најмање један дан пре планираног дана обиласка, Наручилац одређује термин када ће 
омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавештава подносиоца захтева. 
Обилазак локације , увид у пројектну документацију није могућ на дан истека рока за 
подношење понуде.  
Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта неће бити омогућен обилазак 
објекта , увид у пројектну документацију. 
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу 
објекта.  
О извршеном обиласку места за извођење радова и увиду у пројектну документацију, 
понуђач даје изјаву на обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и увиду у 
пројектну документацију.   
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

 
Пословни капацитет 
 

Услов 
 
Да је понуђач у претходне три године од дана објаве Позива на интернет сртаници 
Наручиоца реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 5.000.000,00 динара 
без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и 
грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, 
електроинсталације) на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи 
објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти). 

 

 
Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача 

Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу VIII. Конкурсне документације.  

 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у 

Референтној  листи, који је дат у Поглављу VIII. Конкурсне документације.  

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:   

- назив и адресу наручиоца,   

- назив и седиште понуђача,   

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда ,  

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном  

року,   

- врста радова,   

- вредност изведених радова,   

- број и датум уговора,   

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се 

не може користити ,  

- контакт особа наручиоца и телефон ,  

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца .  

 

 Наручилац задржава право да пре доношења одлуке затражи на увид: 

 Фотокопије Уговора на које се потврда односи  

 Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

 Фотокопије фактура 
 

Технички капацитет 
Услов:  Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 
извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских 
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радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се 
изводе у оквиру предмета набавке.  

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже 
 

- 1 х Комбинована машина за ископ и утовар (комбинирка) 

- 2 х Камион минималне носивости 10 тона 

- 1 х вибро плоча 

- 1 х компресор са пикамером  

 
Доказ: Достављањем попуњене, оверене и од стране одговорног лица потписане 
Изјаве о испуњавању тех.капацитета (Образац бр. 10) 
 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи 
набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће 
видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са 
последњим датумом у години која претходи години у којој се набавка спроводи, 
потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се набавка спроводи – рачун и  отпремница;  

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;  

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.  
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 

отварања;  

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид.  

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 
Поглављу VIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и 
потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду 
 

Услов:Понуђач мора уз понуду доставити динамички план извођења радова. 
 
Доказ: Динамички план оверен и потписан. 
 

Кадровски капацитет: 
 
Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама 
извршилаца за  све време извршења уговора о набавци и то: 

 
-Најмање 1 (једног)дипломираног инжењера 411 или 414. 
-Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 450 или 451 
-Најмање 4 инсталатера/монтера 
-Најмање 2 зидара 
-Најмање 4 НК радника 

 

Доказ:Као доказ да располаже довољним кадровским капацитетом прилажу се: 

 

За инжењере: 

 

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању сходно Закону о раду; 

- Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног     

  Фонда  ПИО (Образац М (или М3А)) којом се потврђује да су запослени радници, 

- Фотокопија важеће лиценце. 
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За раднике: 

 

- Фотокопија важећег уговора о ангажовању; 

- Фотокопија пријаве – ођаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног  

  Фонда  ПИО (Образац М (или М3А)) којом се потврђује да су запослени радници 

 
 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
 

Испуњеност  услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са Правилником о 
уређивању поступка набавки у ПД Георад доо, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.),  којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку  набавке , 
дефинисане овом конкурсном документацијом. 
  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Доказе за које наручилац посебно захтева одрђену документацију при подношењу 
понуде и то  дефинише у поглављу IV одељак 1,као „ОБАВЕЗНО“ , понуђач обавезно 
доставља уз понуду ,као њен саставни део. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  
 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка набавке, која наступи до доношења одлуке и  
закључења Окврирног споразума, односно током важења уговора о набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА  
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
 

У складу са чланом 62. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ____________________________________________________ у поступку набавке 
радова, „Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно“ број 
150/2020, испуњава све услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну  
набавку,  захтеване у складу са чл. 61. Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо ,  
 
 
 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од 

стране овлашћеног судског тумача. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ПД „ГЕОРАД“ д.о.о., Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно , са 

назнаком: Понуда за  набавку- “Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД 
Георад д.о.о. Дрмно “ Н бр. 150/2020. - НЕ ОТВАРАТИ . Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до  23.07.2020. године до 11:00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Исправка грешке у поднетој понуди 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а 
место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом. 
Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из Понуде 
уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну цену. 
 

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
 
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Наручиоца 
 
Понуда мора да садржи:  
 

 Општи подаци о понуђачу (образац бр.1) 

 Подаци о учеснику у заједничкој понуди (образац бр.2) * опционо 

 Образац понуде (образац бр. 3) 

 Образац структуре цене (образац бр. 4) 

 Модел уговора 

 Образац изјаве о независној понуди (образац бр. 5) 

 Образац изјаве понуђача да може понудити и испоручити предмет набавке у 
захтеваном року ( образац бр.6)    
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 Образац изјаве понуђача да је упознат са одредбама Правилника о уређивању 
набавке у ПД Георад доо (образац бр.7) 

 Образац изјаве понуђача о поштовању прописа (образац бр.8) 

 Средства финансијског обезбеђења захтеван у Конкурсној документацији 

 Споразум учесника о заједничком подношењу понуде  *опционо 

 Потписану и оверену изјаву о обиласку локације за извођење радова и извршеном 
увиду у пројектну документацију (образац бр.9) 

 Образац Изјаве о техничкој опремљености, (образац бр. 10) 

 Образац Референтне листе (образац бр. 11)  

 Потврде о раније реализованим уговорима,(бразац бр. 12) 

 Образац изјаве о достављању полисе осигурања (образац бр. 13) 

 Динамички план извођења радова (образац бр. 14) 

 Друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

 
 
Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 
онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 
(повезана јемствеником или на други начин). 
 
Сви наведени докази морају бити потписани од стране законског заступника 
 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са  Законом о 
привредним друштвима , Законаом о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 
95/2018)  
 
Уколико понуђач не достави захтевану документацију и обавезне доказе, његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ПД „Георад“д.о.о., Цара 
Лазара бб, 12 208 Дрмно,  са назнаком: 
„Измена понуде за набавку бр. ______/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за набавку бр. ______/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за  набавку бр. ______/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за набавку бр. ______/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

 
 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сви понуђачи из групе , услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих 
разлога није одредио другачије. 
Сасатавни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење предметне набавке, а који садржи податке: 
 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора . Понуђачи 
који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и Уговора о  набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законским прописима. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка набавке и 
Уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

 

8. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације 
потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. 
Поред уговора, основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји 
радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о 
примопредаји. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља Извођач , 
а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране стручног надзора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун одговорног Извођача радова као у ставу 1.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Одложено плаћање је безусловно, односно понуђач не може да захтева било коју врсту 
финансијског обезбеђења. 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 
 
Рок завршетка радова:  
 
Рок за извођење радова који су предмет набавке не може бити дужи од 40 (словима: 
четрдесет) календарских дана од дана увођења у посао понуђача - извођача радова.  
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Радно време извођења радова мора бити тако да не ремети редовно радно време 
наручиоца (07-15 часова), у складу са ситуацијом и потребама наручиоца извођач радова 
може изводити радове и ван радног времена , са завршетком најдаље до 22 часа 
Извођач радова је дужан да радове изведе у року и на начин дат у динамичком плану који је 
обавезан да приложи уз понуду 
Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 
другачије није договорено.  
Радови на објекту изводе се у оквирном периоду август 2020. године – октобар 2020. 
године.  
Место извођења радова: к.п.бр.860 К.О. Дрмно, , ПД „ГЕОРАД“ ДОО, Цара Лазара бб, 
12208 Дрмно. 
 
9.3. Захтев у погледу гарантног рока 
 
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје 
радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако 
је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно 
радова другачије одређено.  
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана извршене примопредаје радова. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност . 
У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац задржава право да од 
понуђача ,писаним путем, пре закључивања Уговора, још једном затражи појашњење 
структуре понуђене цене. 
 

11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 
Меница за озбиљност понуде  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде Понуђач је дужан да уз понуду 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име озбиљности понуде, 
картон депонованих потписа и ОП образац (лице овлашћено за заступање понуђача). 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, и ОП образац (лице овлашћено за 
заступање понуђача). Меница за озбиљност понуде мора да важи до дана истека важења 
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понуде. Наручилац ће уновчити меницу за озбиљност понуде ако понуђач, повуче, опозове 
или измени своју понуду након истека рока за подношење понуда и ако не потпише Уговор 
када је његова понуда изабрана као најповољнија. Уколико понуђач не достави меницу, 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака понуде из чл. 75. 
Правилника о уређивању поступка набавки у ПД Георад доо Дрмно 
Овлашћење за попуњавање 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 и 
62/06, 111/09 и 31/11). 

 
Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 
1. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 
банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 
закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 
мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 
краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком 
трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу 
да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 
 

2. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 
примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од 5% укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 
обавезу за банку, као гаранта.  

 
Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде и тражена писма о 
намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
 
 
 
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ:  
 
1.Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 10 дана од дана закључења 
уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног 
рока за завршетак радова, у корист Наручиоца ПД Георад доо, Дрмно. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
2.Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 
не мањој од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца ПД Георад 
доо, Дрмно. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли 
умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
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По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 
враћена. 

 
3. Извођач радова је након потписивања уговора, дужан да осигура радове, раднике, 

материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 

изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком 

важења за цео период извођења радова.  

Извођач радова је након потписивања уговора, такође дужан да достави наручиоцу полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 

лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у 

свему према важећим законским прописима.  

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања 
      
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак набавке. 
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 
касније. 
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 
садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, ако и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 
словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведен начин. 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако 
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, 
време и потписати се. 
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће 
третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ПД Георад 
доо , Цара Лазара бб, 12 208 Дрмно,а што се тиче електронске поште на e-mail: 
dusan.pantic@georad.rs, или факсом на број: 012/246-095  сваког радног дана од 10 до 14 
часова тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 
подношење понуде ( чл.66. Правилника)  
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на на 
својој интернет страници.  
Ако комисија измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда као и да обавести све потенцијалне понуђаче 
којима је упутила позив за подношење понуда и свим заинтересованим лицима која су 
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упутила захтеве за додатним информацијама и која су указала на евентуалне недостатке у 
конкурсној документацији.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 66. 
Правилника о ближем уређењу поступка набавки у ПД Георад доо, Дрмно. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
учесника у заједничкој понуди. 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, Уговор ће се доделити понуђачу који 
је понудио краћи рок испоруке.  
 
 
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ТОГ ЗАХТЕВА 
 
Приговор на поступак набавке може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, који има интерес за доделу Уговора у конкретном поступку набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Правилника 
о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о Скупштина ПД ''Георад'' д.о.о. бира и 
разрешава Комисију за решавање по приговору понуђача (у даљем тексту: Комисија) која је 
самостална и независна и која обезбеђује заштиту права у поступцима набавки које се 
спроводе по одредбама Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о 
Приговор се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља независној комисији за 
решавање по приговору понуђача у поступцима набавки (у даљем тексту: Независна 
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комисија чл. 80  Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о. Приговор се 
доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email.адресу наведену у 
конкурсној документацији факсом на број 012/246-095 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Приговор се може поднети у току целог поступка набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Правилником није другачије одређено. О поднетом Приговору 
наручилац обавештава све учеснике у поступку набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом Приговору на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева. Уколико се Приговором оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, Приговор ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у редовном 
поступку , односно три дана у поступку набавке мале вредности и рестриктивном поступку 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл.66 
Правилника о уређењу поступка набавки у ПД Георад д.о.о, указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Приговор којим се оспоравају 
радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока 
из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу 
оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок 
за подношење приговора је седам дана од дана објављивања одлуке на Интернет страници 
наручиоца, а пет дана у поступку набавке мале вредности и доношења одлуке о додели 
уговора на основу оквирног споразума. Приговором се не могу оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева 
га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку набавке поново поднет приговор 
од стране истог подносиоца захтева, у том приговору се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац приговора знао или могао знати приликом подношења 
претходног приговора. Приговор не задржава даље активности наручиоца у поступку 
набавке у складу са одредбама члана 83 правилника. 
 
 Приговор мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца приговора и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3) податке о набавци која је предмет приговора, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде овог правилника којима се уређује поступак набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потпис подносиоца 
 
 
19.  НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА  
 
Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда. Докази из става 1.ове тачке су:  
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне или 
набавке по процедури или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

4) рекламације 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 или процедуралној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне или процедуралне набавке, који се 
односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних или процедуралних набавки или 
по раније закљученим уговорима.  
 
Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет  набавке истоврстан. 
 
20. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
Наручилац ће обавештење о закљученом Уговору о  набавци објавити у року од 5 (пет) дана 
од дана закључења. 

Наручилац ће Уговор о набавци доставити понуђачу којем је Уговор додељен у року до 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење приговора  за заштиту права понуђача. 
 

 
НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној 
документацији прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода, јер 
ће у суротном, такве понуде бити одбијене као неприхватљиве. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

 

                                                                                                                  Образац. бр. 1 

 

 

 

 

Понуда бр. .......................... од ..................... године, 

 
Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача  (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача 
е-маил 

 

Телефон:  

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив 
банке: 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
Уговора 

 
 

 
 
ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке  о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђа 
 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
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                                                                                                                  Образац. бр. 2 
 
 
 
 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико је  број учесника у заједничкој понуди већи од броја 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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                                                                                                                    Образац. бр. 3 

 

 

 
Предмет набавке  –  150/2020 
 

 
Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД 

Георад д.о.о. Дрмно 

Укупна цена без ПДВ-а   

 
 
................................................динара без ПДВ-а 
 

 
 
 
Рок и начин плаћања 
 

 
Плаћање се врши у року до 45 дана од дана 
пријема исправне привремене и окончане 
ситуације 

 
Важност понуде 
 

 
.........................дана од дана отварања понуда. 
 
(најмање 60 дана од дана отварања понуда) 
 

 
Рок извођења радова од дана 
увођења у посао 

 
_____________ календарских дана од дана 
увођења у посао. 
(не дужи од 40 календарских дана од дана 
увођења у посао) 

Гарантни период 

 
_____ месеци од дана примопредаје радова  
(минимално 24 мес.) 

Место извођења радова ПД Георад, Цара Лазара бб, 12208 Дрмно  

 
 
Датум                                                     M.П.                                           Понуђач 
 
_______________                                                                          ___________________ 
 
     
Напомена: 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписују и печатом оверавају 
сви понуђачи из групе понуђача.
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Образац. бр. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.б Назив 

 

 

Јед. 

мере 

 

 

Колич. 

 

 

 

Назив 

произво

ђача 

кат.број 

 

Јединич

на цена 

без 

ПДВ-а 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

 

Јединич

на цена 

са ПДВ-

ом 

 

 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 

Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно 

    

 I Претходни радови        

1.1. Обележавање трасе. Пре почетка радова на ископу 
за цевовод потребно је обележити трасу са свим 
њеним елементима (хоризонтални преломи, 
чворови, одвојци...)                                      Обрачун 
по м′ обележене трасе. m1 345.00 

 

  

  

1.2. Рушење асвалтних површина. На местима проласка 
цевовода кроз коловоз или друге површине од 
асвалта, извршити  раскопавање истог са 
правилним и равним одсецањем ивица за 20 цм 
шире од предвиђене ширине рова.                                                m² 24.00 

 

  

  

2.  
Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни   
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Обрачун по м² извршених радова.   

1.3. Поправка асвалта. По завршеном затрпавању и 
набијању рова извршити поправку коловоза и других 
асвалтних површина са довођењем у првобитно 
стање. Обрачун по м² извршених радова.   m² 24.00 

 

  

  

1.4. Рушење бетонског растера. На местима проласка 
цевовода кроз платое од бетонских коцки, извршити 
раскопавање истих за 60 цм шире од предвиђене 
ширине рова. Раскопавање вршити ручним путем 
како би се коцке сачувале за поновну уградњу након 
завршетка радова. Извађене коцке очистити и 
сложити са старане за поновну употребу. Обрачун 
по м² извршених радова.   m² 144.00 

 

  

  

1.5. Поправка бетонског растера. По завршеном 
затрпавању и набијању рова извршити поправку 
растера од префабрикованих коцки. Користе се 
извађене коцке у количини од 50% а остатак од 50% 
је набавка, транспорт и уградња нових коцки. 
Обрачун по м² извршених радова.   m² 144.00 

 

  

  

1.6. Рушење бетона. На местима проласка цевовода 
кроз коловоз од бетона или бетонске платое, 
извршити раскопавање истог са правилним и 
равним одсецањем ивица за 20 цм шире од 
предвиђене ширине рова. Обрачун по м² извршених 
радова.   m² 119.00 

 

  

  

1.7. Поправка бетона. По завршеном затрпавању и 
набијању рова извршити поправку коловоза и 
бетонских платоа са довођењем у првобитно стање. 
Обрачун по м² извршених радова.   m² 119.00 

 

  

  

1.8. Детектовање инсталација. Ручни ископ дуж трасе 
цевовода, тј. "шлицовање" ради утврђивања 
положаја инсталација (каблови, секундарни водовод 
и др.). Шлиц позиционирати ако је могуће на траси 
цевовода а вишак материјала ручно утоварити у 
возило и одвести на депонију коју одређује kom 10.00 
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Наручилац до 10 км даљине. Обрачун по комаду 
шлица.  

1.9. Детектовање тачног микро-положаја постојеће 
спољашње хидрантске мреже. Ручни ископ на 
местима где се спајају постојећа и будућа 
хидрантска мрежа ради утврђивања таћног положаја 
постојеће мреже. Шлиц позиционирати ако је могуће 
на траси цевовода а вишак материјала ручно 
утоварити у возило и одвести на депонију коју 
одређује Наручилац до 10 км даљине. Обрачун по 
комаду шлица.  kom 6.00 

 

  

  

  II.  Земљани радови          

2.1. Ископ. Машински и ручни ископ рова у земљишту 
ИИИ и ИВ категорије. Траса рова мора у свему 
одговарати урбанистичко техничким условима и 
овом пројекту. Ров копати правоуганог пресека а 
ископани материјал депоновати на најмање 1 м од 
ивице рова. Приликом ископа одмах вршити 
разупирање рова до коте терена тако да се 
обезбеди стопроцентна сигурност рада у рову. 
Уколико се при ископу наиђе на поџемне 
инсталације и објекте извођач је дужан извршити 
обезбеђење истих. У цену ископа урачунати су: 
ископ, обезбеђење поџемних инсталација, 
депоновање земље на потребном одстојању од 
ивице рова, грубо планирање дна рова, радна снага 
и алат, црпење поџемне воде и сви остали трошкови 
који оптерећују ову позицију.  Обрачун се врши по м³ 
самониклог земљишта, без додатака на 
растреситост.  60% ископа је машински а 40% ручни 
без обзира на ширину рова.     
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машински m3 264.96 

 

  

  

  ручно m3 176.64      

2.2. Ручни ископ. На местима где су предвиђени 
чворови, спојеви и хидранти извршити ручно 
проширење рова у свему по приложеним детаљима. 
Опис ове позиције је исти као код предходне.                                
Обрачун извршити по м³ извршеног ископа. m3 76.80 

 

  

  

2.3. Планирање дна рова. Пре полагања цеви извршити 
планирање дна рова према котама и падовима из 
подужног профила. Уколико се констатује да је 
потребно још копати да би се добио пројектовани 
нагиб, ископати до потребне коте а уколико је 
ископано више него што треба, затрпати, набити и 
испланирати дно према пројектованом паду, а о 
трошку извођача радова.                                Обрачун 
по м² испланиране површине. m2 276.00 

 

  

  

2.4. Песак. Набавка, транспорт и уградња ситнозрног 
песка у ров. Прво се убацује 10 цм, а по завршеној 
монтажи и испитивању цеви убацује се песак (са 
пажљивим набијањем) до 30 цм изнад темена цеви. 
Обрачун по м³ убаченог песка.  m3 138.00 

 

  

  

2.5. Затрпавање рова шљунком. По завршеном 
убацивању песка извршити затрпавање рова 
шљунком на делу трасе цевовода испод асвалта и 
бетона, као и на делу трасе поред предвиђених 
кишних канала и бетоских растера. Травнате 
површине се преко уграђеног песка затрпавају 
земљом. Обрачун по м³ убаченог материјала. m3 187.44 

 

  

  

2.6. Затрпавање рова материјалом из ископа. По 
завршеном убацивању песка извршити затрпавање 
рова материјалом из ископа у слојевима од по 15 цм m3 116.16 
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са збијањем. У ров се мора убацити сав материјал 
умањен за кубатуру цеви, песка и шахтова. 
Набијање првих слојева вршити пажљиво да не би 
дошло до оштећења цеви. Материјал мора бити 
ситан, без примеса глине и без комада шљунка и 
камења. Обрачун по м³ убаченог материјала. 

2.7. Транспорт преосталог материјала. По завршеном 
затрпавању и набијању сав преостали материјал 
мора се транспортовати на место које одреди 
Наџорни орган ( до 10 км удаљености ) и тамо грубо 
испланирати. Обрачун по м³ стварно 
транспортованог материјала. m3 402.24 

 

  

  

 III. Тесарски радови j.m. колич.      

3.1. Разупирање рова. Ради осигурања бочних страна 
рова од зарушавања потребно је извршити 
двоструко разупирање рова здравом грађом у свему 
према техничким прописима и нормативима за ту 
врсту радова, тако да се обезбеди потпуна заштита 
радника и несметана монтажа цеви. Јединичном 
ценом обухваћени су: набавка, транспорт, монтажа, 
демонтажа и чишћење и сортирање оплате. 
Обрачун по м² разупрте површине.                                 m2 784.00 

 

  

  

 IV. Бетонски радови j.m. колич.      

4.1. Бетонска постоља. Израда бетонских постоља 
испод затварача, рачви, хидрантских капа, капа 
затварача, све од набијеног бетона МБ 20. Обрачун 
по комаду уграђеног постоља.   kom 32.00 

 

  

  

4.2. Бетонска постоља за пожарне хидранте. На 
местима уградње хидраната израдити постоља од 
набијеног бетона МБ20 према димензијама датим на 
детаљу. Обрачун по комаду. kom 8.00 

 

  

  

4.3. Анкер блокови. Израда бетонских блокова према 
детаљима из пројекта, од набијеног бетона МБ 20 на 
местима скретних углова и рачви. Обрачун по м³ m3 2.20 
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анкер блока. 

 V. Монтерски радови j.m. колич.      

5.1. ХДПЕ ДН 100 цеви за водовод за НП 10 бар. 
Набавка, транспорт, спуштање у ров, монтажа и 
испитивање ПЕ тип 100 цеви за водовод, производ 
реномираног произвођача, а у свему према 
техничким условима, прописима и котама из 
подужног профила. Спој цеви врши се чеоним 
заваривањем и преко туљка са слободном 
прирубницом. Сав потребан заптивни и спојни 
материјал, туљци, слободне прирубнице и др. 
обрачунава се посебно, као и чеоно заваривање 
цеви. У цену дужног метра цеви зарачунати губитке 
на окрајање и кривудавост до 5% у односу на 
пројектовану дужину цеви. Обрачун по м´ уграђене 
цеви.     

 

  

  

  PEHD100 D110 mm NP10 bar m' 345.00      

5.2. Заваривање ХДПЕ ДН 100 цеви за водовод за НП 
10. Изарада чеоних спојева на ХДПЕ цевима  на 
местима где је то неопходно, као и на преломним 
тачкама цевовода.                                   Обрачун по 
комаду вара комплет заварено, испитано и 
стављено под притисак. kom 69.00 

 

  

  

5.3. Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10. 
Набавка, транспорт, разношење дуж рова, монтажа 
и испитивање фазонских комада, у свему према 
техничким условима, прописима и цртежима из 
пројекта. Фазонске комаде монтирати на огранцима 
за хидранте, скретним угловима, рачвању цевовода, 
на прикључцима унутрашње хидрантске мреже и у 
чворовима - шахтовима. Обрачун по кг уграђених 
комада. kg 942.00 

 

  

  

5.4. Затварачи за НП 10 бар-а са гарнитуром и капом. 
Набавка, транспорт, спуштање у шахт,  монтажа и     
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испитивање пљоснатих затварача за притиске од 16 
бара према производу ˝Темп˝ Сента или другог 
реномираног произвођача, у свему према техничким 
условима, прописима и цртежима из пројекта.                                           
Обрачун по комаду уграђеног затварача. 

  PZ DN 100 kom 7.00      

  PZ DN 80 kom 8.00      

5.5. Наџемни хидранти НХ ДН80 за НП 10 бар-а.  
Набавка, транспорт и уградња надџемних 
противпожарних хидраната на ЛС (Н) комаду 
ослоњеном на одговарајуће постоље (обрачунава се 
посебно) у свему према техничким условима, 
прописима и цртежима из пројекта. Обрачун по 
комаду уграђених хидраната. kom 4.00 

 

  

  

5.6. Поџемни хидранти НХ ДН80 за НП 10 бар-а.  
Набавка, транспорт и уградња поџемних 
противпожарних хидраната на ЛС (Н) комаду 
ослоњеном на одговарајуће постоље (обрачунава се 
посебно) у свему према техничким условима, 
прописима и цртежима из пројекта. Обрачун по 
комаду уграђених хидраната. kom 4.00 

 

  

  

5.7. Туљци, слепе прирубнице, спојни и заптивни 
материјал.  Набавка, транспорт, разношење дуж 
рова, монтажа и испитивање ових комада, у свему 
према техничким условима и  цртежима из пројекта.  
У цену урачунати и комплетан спојни материјал. 
Обрачун по комаду уграђеног туљка са слепом 
прирубницом. kom 32.00 

 

  

  

5.8. Спојнице широког опсега (мулти јоинт) ДН100, 
НП10. Набавка, транспорт до места уградње и 
уградња спојница са изузетном вододрживошћу на 
цевоводу за ДН 100мм у свему према техничким 
условима произвођача Георг Фисцхер или Хоут, 
прописима и цртежу из пројекта, као и упутству kom 12.00 
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произвођача. Ове полуспојнице/спојнице уграђују се 
на местима сечења постојеће спољашње 
хидрантске мреже, односно, на спојевима старе и 
нове мреже. Обрачун по комаду. 

5.9. Ормар наџемног хидранта ДН80. Набавка, 
транспорт и постављање ормара за наџемни 
противпожарни хидрана са свом потребном 
опремом према Правилнику и произвођачкој 
спецификацији. Предвидети и у магацину простор за 
песак и алат.  Обрачун по комаду уграђених ормара 
хидраната. kom 4.00 

 

  

  

5.10. Ормар поџемног хидранта ДН80. Набавка, 
транспорт и постављање ормара за наџемни 
противпожарни хидрана са свом потребном 
опремом према Правилнику и произвођачкој 
спецификацији. Предвидети и у магацину простор за 
песак и алат.  Обрачун по комаду уграђених ормара 
хидраната. kom 4.00 

 

  

  

5.11. Издизање НХ2 наџемног хидранта у висину. 
Набавка, транспорт и уградња комада ФФДН80/800 
мм за потребе издизања овог хидранта. Након 
насипања терена овај хидрант је јако низак и близу 
тла, те га је потребно издићи у висину. Разбијање и 
поправка површина, као и земљани радови, 
обрачунати су у претходним и земљаним радовима. 
Овде се обрачунава демонтажа хидранта, уградња 
ФФ комада и поновна монтажа хидранта, све 
комплет монтирано, испитано и пуштено под 
притисак.  Обрачун по комаду уграђеног ФФ комада 
80/800 са свим потребним радовима који терете ову 
позицију. kom 1.00 

 

  

  

5.12. Демонтажа спринклер инсталације са цевовода 
спољашње хидрантске мреже. Како би се спречило 
непрестано укључење/искључење повишивача 
поритиска настало услед цурења спринклер pauš   
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инсталације, потребно је извршити преглед стања 
као и набавку делова и поправку или замену 
спринклера на инсталацији за заливање травнатих 
површина. Затим извршити демонтажу целокупне 
спринклер инсталације са спољње хидрантске 
мреже, као и њено повезивање на цевовод 
санитарне хладне воде у дворишту објекта. У цену 
урачунати све потребне радове: земљане, 
грађевинске, монтажне и све друге. Обрачун 
паушално све комплет поправљено/превезано са 
свим трошковима који терете ову позицију. 

5.13. Израда дренажне јаме у шахту бустер пумпе 
(повишивача притиска) димензија 50џ50џ50 цм од 
бетона МБ20 дебљине зида д=12 цм, за потребе 
дренирања воде настале од цурења или хаварија. 
Шахт очистити од наноса, муља, дрвета и сл., 
ископати јаму,  ископану земљу утоварити на возило 
ручним путем и одвести на депонију, избетонирати 
јаму и на њу ставити газиште од гвожђа носивости 
50 КН. Дренажна пумпа се већ налази у шахту. 
Пумпу спустити у јаму, пробити зид или горњу плочу 
шахта, тако да се вода потисним цевоводом пумпе 
избацује на траву.  Повезати пумпу на електро 
орман који се налази на плочи шахта. Обрачун по 
комаду дренажне јаме за све комплет одрађено до 
тренутка пуштања дренажне пумпе у рад. kom 1.00 

 

  

  

5.14. Рушење и поправка кишног канала са линијском 
решетком. Обзиром да је преко једног дела 
спољашње хидрантске мреже накнадно израђен 
кишни канал нето пресека 40џ40 цм, са зидовима и 
подом дебљине д=20 цм, армиран статичком 
арматуром, приликом израде спојева нове на 
постојежу хидрантску мрежу, биће потребно 
порушити овај канал у дужини од око 2м' и исти 
поново изградити. Позиција обухвата рушење kom 2.00 
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канала у дужини од око 2 м' пре почетка радова, а 
по завршетку монтаже чворишта потребно је 
поправити АБ канал са довођењем у првобитно 
стање. Извести и потребне браварске радове на  
сечењу и спајању линијске решетке, као и све друге 
радове који терете ову позицију као што је црпење 
воде и сл. Обрачун по комаду за све комплет 
порушено и поправљено у дужини сегмента цца 2 
м'. 

 VI. Остали радови j.m. колич.      

6.1. Хидрауличко испитивање. Извршити хидрауличко 
испитивање положене мреже на пробни притисак у 
свему према упутствима надлежног комуналног 
предузећа и техничким условима, у присуству 
Наџорног органа.  Обрачун по м¹ испитане мреже. m¹ 345.00 

 

  

  

6.2. Обезбеђење поџемних инсталација. Уколико се 
приликом ископа наиђе на поџемне инсталације, 
исте обезбедити на начин који то прописује 
предузеће чије су оне власништво.                                                       
Обрачун паушално. pauš   

 

  

  

6.3. Геодетско снимање. Пре затрпавања рова извршити 
геодетско снимање изведенног стања и његово 
уношење у катастар поџемних инсталација. Обрачун 
по м¹ картиране мреже . m¹ 345.00 

 

  

  

6.4. Обележавање-маркирање изведеног цевовода. По 
завршеној монтажи цевовода извршити 
обележавање постављање бетонских стубића са 
месинганом плочицом за маркирање на којој се 
убележи пречник и правац цевовода. Ознаке 
поставити на сваком хоризонталном прелому а на 
правцу на сваких 50 м´. Обрачун по комаду . kom 10 

 

  

  

6.5. Непредвиђени радови. Приликом извођења радова 
десиће се да се појаве радови који се нису могли 
предвидети овим пројектом као што су поџемне pauš   
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инсталације, бетонске стопе, већа дебљина бетона 
од предвиђене, кишна линијска решетка која је 
изведена преко хидрантске мреже, као и други 
проблеми који се нису могли предвидети приликом 
израде пројекта. Имати у виду да се плацем 
Георада креће тешка механизација и специјална 
возила. Обрачун паушално у висини 3% од 
предрачунске вредности и то само у случају да се 
докаже да су ови радови неопходни и у договору са 
наџорним органом. 

 VII. Испорука, транспорт, уградња и повезивање 
опреме ормана аутоматике 

j.m. колич. 
 

  
  

7.1 Моторни заштитни прекидач, 1,6-2,5А, 3P kom 1      

7.2 Помоћни контактни блок за GV2, 1NO+1NC kom 3      

7.3 Моторни контактор, 3P+1NО/NC, 12А, 230V AC kom 3      

7.4 Изборни прекидач, 1-0-2, ugradnja na DIN šinu  kom 3      

7.5 Аутоматски прекидач, C 16А, 3P kom 1      

7.6 Аутоматски прекидач, C 16А, 1P kom 1      

7.7 Аутоматски прекидач, C 6А, 1P kom 5      

7.8 Минијатурни релеј, 230V AC, 4C/О, LED статус, тест kom 4      

7.9 Подножје релеја RXМ kom 4      

7.10 Пресостат, 12 бар, 3NC kom 3      

7.11 Сигнална сијалица LED зелена, уградња на DIN 
шину у орману 

kom 3 
 

  
  

7.12 Сигнална сијалица LED црвена, уградња на DIN 
шину у орману 

kom 1 
 

  
  

7.13 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А kom 1      

7.14 Монтажни панел са прикључним клемама 40А kom 1      

7.15 "Шкаро" клема за преспајање напајања 16mm2  kom 5      

7.16 Трофазна назидна утичница са заштитним 
поклопцем 

kom 1 
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7.17 Монофазна назидна утичница са заштитним 
поклопцем 

kom 1 
 

  
  

7.18 Уређај за аутоматско пребацивање напона на 
резервно напајање у случају нестанка мрежног 
напона, у орману у IP67 заштити 

kom 1 
 

  
  

7.19 Остали неспецифицирани материјал потребан за 
израду ормана (проводници, VS клеме, каналице, 
DIN шине, хилзне...) 

kom 1 
 

  
  

7.20 Демонтажа сувишног материјала и опреме из 
ормана аутоматике и предаја инвеститору 

kom 1 
 

  
  

7.21 Рад на повезивању опреме у електро орману kom 1      

7.22 Рад на уградњи пресостата (импулсна цев, спојни 
елементи, заптивке) 

kom 1 
 

  
  

 VIII Грађевински радови на подземном полагању 
каблова 

j.m. колич. 
 

  
  

8.1 Машински/ручни ископ рова правоугаоног пресека у 
земљи III категорије ширине 0,40m а дубине 1m. У 
цену ископа урачунат ископ, обезбеђење подземних 
инсталација, грубо планирање дна рова. 
Максимална дужина рова износи 20m. 

m3 16 

 

  

  

8.2 Затрпавање рова са потребним збијањем до 
захтеване збијености по техничким стандардима 
ископаном земљом 

m3 16 
 

  
  

8.3 Набавка, транспорт и уградња полиетиленске 
коруговане цеви  Φ90mm у коју се полажу 
енергетски каблови 

m 25 
 

  
  

8.4 Набавка, транспорт и уградња PVC штитника 
енергетских (црвебне боје) каблова за заштиту и 
обележавање подземних електричних инсталација 

ком 20 
 

  
  

8.5 Набавка, транспорт и уградња траке за 
обележавање подземних електричних инсталација 

m 20 
 

  
  

8.6 Израда армираног бетонског постоља агрегата 
димензија 3000´1920´200mm и уређаја за 
аутоматско пребацивање електричног напајања - 

m3 1.25 
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LTS (уз постоље ормана RO-A) димензија 
1000´500´100mm са уводом за каблове и 
уземљивача  

 IX  Испорука, уградња и повезивање каблова j.m. колич.      

9.1 Енергетско напајање постројења агрегатски вод m 25      

9.2 Командно сигнални кабал за укључивање резервног 
агрегатског напајања 

m 50 
 

  
  

9.3 Енергетско напајање и заштита М1, М2, М3 m 30      

9.4 Повезивање давача притиска за одређивање нивоа 
укључења постројења 

m 30 
 

  
  

9.5 Инсталација уземљења и и изједначења 
потенцијала заједно са завршним кабловским 
папучицама  

m 20 
 

  
  

 X  Испорука и уградња материјала за израду и 
повезивање инсталације уземљења и изједначења 
потенцијала 

j.m. колич. 
 

  
  

10.1 Поцинкована трака 25´4mm за израду инсталације 
уземљења агрегата и станице за одржавање 
притиска 

kg 120 
 

  
  

10.2 Поцинкована трака 20´,mm за израду инсталације 
уземљења агрегата и станице за одржавање 
притиска 

kg 30 
 

  
  

10.3 Елементи за израду инсталације уземљења и 
изједначења потенцијала 

ком 20 
 

  
  

10.4 Поцинкована цев пречника 50mm (2") и дужине 3m 
за израду вертикалног уземљивача  

ком 8 
 

  
  

10.5 Обујмица за поцинковану цев пречника 50mm за 
израду вертикалног уземљивача  

ком 8 
 

  
  

10.6 Инсталација уземљења и и изједначења 
потенцијала заједно са завршним кабловским 
папучицама  

m 30 
 

  
  

Укупно:     
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*Наручилац може захтевати од понуђача да пре доношења одлуке достави узорке за сваку ставку из понуде. 
 

Збирна рекапитулација: 

1. Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно 
 Врста радова Износ 

I Претходни радови  

II Земљани радови  

III Тесарски радови  

IV Бетонски радови  

V Монтерски радови  

VI Остали радови  

VII 
Испорука, транспорт, уградња и повезивање опреме 
ормана аутоматике 

 

VIII 
Грађевински радови на подземном полагању 
каблова 

 

IX Испорука, уградња и повезивање каблова  

X 
Испорука и уградња материјала за израду и 
повезивање инсталације уземљења и изједначења 
потенцијала 

 

 Укупно:  

XIX НЕПРЕДВИЂЕНИ И ВИШКОВИ РАДОВА _____% 
(максимум 10% укупне вредности понуде без ПДВ-
а) 

 

 Укупно са непредвиђеним и вишковима радова:  

 ПДВ 20%  

 Укупно са ПДВ-ом  

 

 
   Датум                                                                                                                                                                                                                      

                                                                     Понуђач                          
        М. П.  

     _________________                                                      _________________ 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  
 

 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5 уписати назив произвођача и каталошки број (уколико постоји) за сваки тражени предмет набавке 
- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке 
- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за тражени сваки предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.) 
- у колону 8. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом  у динарима за сваки тражени предмет набавке 

 - у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 8.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). 
- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова 
- обавезно попунити табелу збирна рекапитулација  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА   
Модел Уговора представља основ за одређивање клаузула Уговора који ће бити 

закључен са најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са 

прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле 

којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и 

Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у 

заједничкој понуди, Модел Уговора попуњава и потписује овлашћени представник 

групе понуђача а  у моделу морају бити наведени сви чланови из групе понуђача. 

Овај модел Уговора је саставни део конкурсне документације , Понуђач попуњава у 

складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата елементе 

из модела Уговора.  

 

 
 

УГОВОР О РАДОВИМА НА ПРОШИРЕЊУ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У КРУГУ ФИРМЕ 
ПД ГЕОРАД Д.О.О.  

 
Овај Уговор закључен је између: 
 
Наручиоца .....ПД ГЕОРАД ДОО, Дрмно.........................................................................  
са седиштем у ..Дрмну.........................................., улица ....Цара Лазара бб............, 
ПИБ:103406127... Матични број: .17577719......... 
кога заступа.....др Миодраг Степановић..............................................................  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 

 

______________________________________________са седиштем у 

ПИБ___________________   МБ._____________________________                                                                                                        

кога заступа___________________________________________________ (у даљем 

тексту: Извођач радова).  

 

Или  

Носилац посла _____________________________са седиштем у _________________  

ул.________________________________________бр. ______, 

ПИБ___________________ МБ._________________________,  кога заступа 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

 са члановима групе 

 ________________________________________са седиштем у _________________ 

ул.________________________________________бр. ______,               

ПИБ_______________ МБ._____________________________      

_________________________________________са седиштем у _________________  

ул.________________________________________бр. ______,                      

ПИБ_______________ МБ_____________________________ 

  
Наручилац и извођач радова у (даљем тексту овог уговора:  
Уговорне стране ) 
 
 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
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Уговорне стране сагласно констатују: 
да  Наручилац у складу са Правилником о уређивању поступка набавки у ПД 

Георад доо бр.337/2018 од 18.01.2018 , на основу Мишљења Министарства 
рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 9.11.2017. године и  
Мишљења Управе за јавне набавке РС бр. 011-00-387/17 од 14.12.2017. године о 
није наручилац у смислу члана 2 Закона о јавним набавкам (''Службени гласник 
РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и није у обавези да спроводи поступке 
јавних набавки и да је,  

- спровео редован поступак  набавке радова:  „Проширење хидрантске мреже у 
кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно“ бр набавке  Н 150/2020 са циљем 
закључивања Уговора  

- да је Извођач радова  .........................................................................доставио 
Понуду бр............ од..............................., са исказаним јединичним ценама која 
чини саставни део овог Уговора (у даљем тексту: Понуда), 

- да је Наручилац у складу са чланом 78. став 1. Правилника о уређењу набавки 
у ПД Георад , донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ 
године, којом је уговор о набавци доделио Извођачу радова. 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора  

 

       Предмет овог уговора је набавка радова “Проширење хидрантске мреже у кругу 
фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно” у складу са свим захтевма и условима из конкурсне 
документације за набавку број  150/2020 и понудом Извођача радова 
број______________од_______________, на захтев и према потребама Наручиоца у 
свему у складу са важећим прописима, техничким нормативима, обавезним 
стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора. 

        Ради извршења  Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, 
материјал, грађевинску и другу опрему, изврши опремање, занатске и припремно-
завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење обавеза  које су 
предмет овог уговора у складу са захтеваним условима из конкурсне документације. 
 

Члан 2. 
 

Вредност радова – цена  

    Уговорне стране утврђују да  вредност - цена радова по овом Уговору износи: 

_________________________ динара са ПДВ-ом(словима: 

_________________________________________), од чега је ПДВ_______________, 

што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена 

из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2020. године.  

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 

повећања цене елемената на основу којих је одређена након закључења и у току 

реализације уговора.  

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење овог 

уговора, у вредност-цену су урачунати  и трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова везане за реализацију 

овог уговора.  
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Уговореном вредношћу- ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: 

вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и 

обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, 

материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом 

и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, 

накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите 

животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 

градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, 

режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни 

за извођење и завршетак набавке у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене 

јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко 

градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.  

Услови и начин плаћања  

Члан 3. 

         Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по 

испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена 

из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног 

надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од 

стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% 

(десет процената) од уговорене вредности  без ПДВ-а из члана 2, овог уговора.   

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1.овог члана, 

Наручилац ће вршити на рачун Извођача радова из понуде.   

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.  

Уговорне стране су сагласне да извођач радова нема право да захтева аванс 

нити било које средство фин. Обезбеђења. 

Рок за завршетак радова  

 Члан 4.  

          Извођач радова се обавезује да уговорене радове који су  премет овог уговора 

изведе у року од ____ (______________________) календарских дана рачунајући од 

дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део 

понуде и Уговора. У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском 

дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала 

обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за 

завршетак радова.  

Разлози за обуставу радова из овог уговора су:  

1. виша сила 
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2. мере предвиђене актима надлежних органа;  

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 

техничком документациком;  

  

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за 

увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико 

није другачије одређено.  

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају 

изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.   

Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере 

којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са 

уговореним планом грађења.  

                                                                 Члан 5. 

 

        Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у 

случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био 

спречен да изводи радове.  

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати 

продужење рокова, сматрају се нарочито:  

1.виша сила; 

2.мере предвиђене актима надлежних органа;  

3.услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 

техничком документациком;  

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;  

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења 

радова није знао  нити је могао знати да се морују извести.  

  

       Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  

року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о 

продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави 

благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог 

кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом 

одређивања новог рока за завршетак радова.  

    Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана 

пре истека коначног рока за завршетак радова.   

  

Уговорени рок ће се сматрати продуженим када уговорне стране закључе 

Анекс овог уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под 

условима прописаним Законом и Правилником о уређењу набавки у ПД Георад  

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је 

да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или 

посебне накнаде.  

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 

продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  
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Уговорна казна  

Члан 6. 

 

   Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења . Износ укупно уговорне казне не може 

бити већи од 5% вредности овог уговора без ПДВ-а-. 

      Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене 

цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.  

        Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног 

пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, 

независно од уговорене казне и заједно са њом.  

Обавезе Извођача радова  

Члан 7.  

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са правилима струке, 

важећим позитивно правним прописима, који су логичкој вези са предметом набавке, 

конкурсном документацијом, овим уговором  и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и:  

(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова;      

(2) да по пријему пројектне документације исту детаљно прегледа и брижљиво 

проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје пројектне 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на 

разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, 

као и евентуални недостаци у пројектној  документацији који нису могли остати 

непознати да је пројектна документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, 

неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;   

(4) да се придржава Закона о безбедности и здравља на раду (Сл.гласник РС), 

бр.101/2005,91/2015 и 113/2017др. закон) , Уредбе о безбедности и здравља на раду 

на привременим или покретним градилиштима (Сл.гласник РС, бр. 14/2009 и 95/2010), 

и Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта (Сл.гласник РС, 

бр.121/2012 и 102/2015). као и других позитивноправних прописа који обавезују 

извођача радова, других мера сигурности објекта и људства, те да сходно томе 

обезбеди мере личне и опште заштите својих радника и околине током извођења 

радова; 

(5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове 

и да је спреман за њихову примопредају; 

(6) да изводи радове према  пројекту, у складу са прописима, стандардима, 

техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, 

инсталацију и опрему;  

(7) да обезбеди довољну радну снагу на радилишту и благовремену испоруку 

уговорене опреме за извођење уговором преузетих обавеза;  
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(8) да обезбеди безбедност свих лица на радилишту, 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;  

(9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике  

Србије за радове који су предмет овог уговора;  

(10) да омогући вршење стручног надзора на објекту;  

(11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала;  

(12) 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;  

(13) 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;  

(14) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци;  

(15) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 

приступи у року до 5 дана од дана добијања рекламације;  

(16) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала, инсталација и опреме.  

(17) да отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, 

објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама  

 

  Обавезе Наручиоца   

Члан  8 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 

уговорних обавеза Извођача радова.  

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући 

му пројектну/техничку документацију као и да му обезбеди несметан прилаз 

радилишту.  

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.  

        Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на радилишту писменим 
актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 
радова, а у складу са законом који регулише ову област;                                                                                                                                             
Наручилац се обавезује да формира комисију за коначни обрачун                               
изведених радова. 
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Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа  

Члан 9 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински 

дневник.  

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 

примедбе и то на сопствени трошак.  

Средства финансијског  обезбеђења  

Члан 10  

10.1 Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року 

од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова 

има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће 

бити продужен и рок за завршетак радова.  Уколико извођач радова не достави 

банкарску гаранцију уговор неће ступити на снагу 

       

      10.2 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу 

преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити 

са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) 

од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) 

дана дужи од истека гарантног рока.   

Осигурање  

Члан 11  

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и да пре 

увођења у посао достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, 

са роком важења за цео период извођења радова.  

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал 

или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према 

важећим законским прописима.  

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са 

новим периодом осигурања.  
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Гаранција за изведене радове и гарантни рок за радове  

Члан 12  

Извођач радова гарантује да су изведени радови и испоручена опрема у време 

примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима да немају мана које 

онемогућавају или умањују њихову вредност, или њихову подобност за редовну 

употребу, односно употребу одређену уговором.  

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи ______месеци и рачуна се 

од датума примопредаје радова који су предмет овог уговора, осим ако је правилником 

о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова 

другачије одређено. 

 Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним 

роком произвођача рачунајући од датума примопредаје , с тим што је извођач радова 

дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима 

за употребу, прибави и преда Наручиоцу.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се 

покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није 

држао својих обавеза у погледу квалитета радова , материјала и опреме у року од 5 

дана од пријема писаног захтева (рекламације угарантном року) од стране Наручиоца.  

Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од извођача захтева 

накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова , 

материјала неодговарајућег квалитета или испоруке неадекватне опреме и поред тога 

активира средство финансијског обезбеђења – Банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року.  

Квалитет уграђеног материјала  

Члан 13  

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те 

врсте у складу са пројектном документацијом.  

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати 

од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.  

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. 

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да 

поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то 

не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом 

којим се та област уређује.   
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Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога 

што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.  

 

Вишкови , мањкови и непредвиђени радови  

Члан 14  

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе 

радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, 

Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену 

сагласност за та одступања.   

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је 

извршио без сагласности Наручиоца.  

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним 

количинама изведених радова.  

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, 

одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна 

вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем 

не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.  

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због 

осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су 

неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим 

ванредним и неочекиваним догађајем.  

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.    

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за 

извођење непредвиђених радова без сагласности наручиоца и о предузетим мерама.   

 

Примопредаја изведених радова 

Члан 15 

Примопредаја изведених радова и испоручене опреме врши се по завршетку 

извођења уговорених радова на објекту, односно свих радова предвиђених техничком 

документацијом. Примопредаја изведених радова и опреме, може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих 

радова на објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова.  

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених 

радова са одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком 

документацијом на основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким 

прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно 

материјала и опреме  

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.  

Примопредаја се врши комисијски најкасније у року до 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова.  



 54 од 67 

 

Комисија сачињава записник о примопредаји.  

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 

техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим 

атестима за уграђени материјал и опрему и извештајима.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 

приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без 

одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 

(три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те 

недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника  у складу са добрим 

пословним односима.   

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.   

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова 

примити на коришћење изведене радове.  

Коначни обрачун  

                                                                    Члан 16  

 

        Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од 

стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве.   

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 

и 3 (три) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз 

присуство Стручног надзора.  

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.  

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са 

Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.  

Раскид Уговора  

Члан 17  

Уговорне стране су сагласне да поред већ наведених случајева раскида овог 

уговроа, овај уговор се може раскинути како даље следи: 

Уговорне стране су сагласне да се уговор може споразумно раскинути ако 

наступе посебне околности које онемогућавају нормално извршење уговрора 

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор достављањем писане 

изјаве извођачу радова о раскиду уговора препорученом пошиљком на адресу 

седишта  извођача радова и то у случајевима 

1) уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) 

календарских дана.  

2) уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 

врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није 

поступио по примедбама стручног надзора,  и 

3) ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.  
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4) уколико Извођач радова не достави захтевано средство обезбеђења 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин предвиђен у члану 10. 

клаузула 10.1 овог уговора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор достављањем писане изјаве о 

раскиду уговора препорученом пошиљком на адресу седишта и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију а извођач радова  нема право да тражи надокнаду 

материјалне  и нематеријалне штете по овом основу.   

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је 

било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада 

стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.  

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове 

обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног 

објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од 

стране одговорног извођача радова и надзорног органа.  

Измене уговора  

Члан 18  

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање 

последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења 

циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима 

радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора. 

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 

уговорени.  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање 

обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка 

набавке.   

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе 

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:  

1) виша сила; 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;  

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени 

техничком документацијом;  

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;  

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења 

радова није знао нити је могао знати да се морају извести.  

Члан 19 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због 

извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане 

лимите за повећање обима предмета набавке.  

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са 

анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.  
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Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са Правилником 

о уређењу набавки у ПД Георад доо , Дрмно. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати 

предмет набавке.   

Прелазне и завршне одредбе  

Члан 20 

         На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигациним односима, други позитивно правни прописи који регулишу 
предмет набавке и сви услови и захтеви наручиоца из конкурсне документације.    
        Уговорне стране су сагласне да се измене и допуне овог Уговора врше искључиво  
закључивањем  анекса  овог  Уговора  који  мора  бити сачињен у писаној форми и 
потписан од стране овлашћених лица Уговорних страна.  
 

Члан 21 
Све спорове настале поводом извршења овог Уговора Уговорне стране ће 

решавати споразумно. 
Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно 

надлежног суда у Пожаревцу. 
 
 

Члан 22 
  

Уговорне стране су сагласне да Ивођач радова нема право да неко од својих 
права и обавеза из овог Уговора уступи, прода нити заложи трећем лицу (Банкама, 
Инвест.фондовима, итд...) без претходне писане сагласности Наручиоца. 

 Добављач је потписивањем овог Уговора  са овом могућношћу унапред упознат 
и прихвата је, те се одриче постављања било каквог одштетног захтева према 
Наручиоцу. 

Члан 23 

  Уговорне стране су сагласне да саставни део уговора чине: Конкурсна 

документације за набавку радова „Проширење хидрантске мреже у кругу 

фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно” у складу са свим захтевма и условима из 

конкурсне документације за набавку број  150/2020 и:  

- техничка документација  

- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. 

године  радова у прилогу уговора 

- динамички план извођача радова у прилогу уговора 

 

Закључење и ступање на снагу уговора 

Члан 24  

Овај уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени 

заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали на 

исти дан, уговор се сматра закљученим на дан потписа по временском редоследу. 
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Уговорне стране су сагласне да уговор ступа на снагу даном предаје наручиоцу 

средства финанасијског обезбеђења – Банкарске гаранције за добро извршење 

посла од стране извођача радова на начин  и у року како је то наведено у чл. 

10.(клаузула 10.1) овог уговора. 

                                                        Члан 25 

Овај уговор је закључен у 3 (три) истоветна примерка од којих 2 (два) припадају 
Наручиоцу, а 1 (један) Извођачу радова из овог уговора. 
           Уговорне сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да 
одредбе уговора у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

 
 
За извођача радова                                                                          За наручиоца  

                                                                                                     ПД Георад, доо, Дрмно 

 

_________________________          МП.                           МП.          ____________________________ 

                                                                                                    др Миодраг Степановић   
                                                                                          директор 
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                                         VIII  ОБРАСЦИ  ИЗЈАBA  
 

 
 
 

                                                                                              (Образац бр. 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 14. Правилника о  уређењу поступка набавки у ПД Георад 
д.о.о . 
 
                                           ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку набавке....................................................................................., бр 
............., поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 71. Правилника о  уређењу поступка набавки у ПД 
Георад д.о.о . 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печато 
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(Образац бр.6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  ДА МОЖЕ ПОНУДИТИ И ИЗВЕСТИ РАДОВЕ 
КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ЗАХТЕВАНОМ РОКУ, 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Да понуђач  _____________________________________________[ у поступку 
набавке.........................................................................................................................
...... број .....................,  може понудити и извести радове који су предмет 
набавке  у захтеваном року у складу са датом понудом. 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 од 67 

 

 

                                                                                                             (Образац бр.7) 
  
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  ЈЕ УПОЗНАТ СА ОДРЕДБАМА 
ПРАВИЛНИКА О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У ПД Георад  
доо 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________је  у потпуности 
је упознат са одредбама Правилника о уређивању поступка набавке у ПД 
Георад д.о.о. 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом 
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                                                                                                                 (Образац 8) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Да је понуђач  _____________________________________________ при 
састављању своје понуде у поступку набавке радова бр. Н 150/2020  
„Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно”  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине. 
 

 

 

Датум:       Понуђач: 
 
________________                        М.П.              __________________________ 
 
 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том 

случају образац копирати у довољном броју примерака. 
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                                                                                                                   (ОБРАЗАЦ бр.9) 

 
ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

у редовном поступку за  набавку радова – Проширење хидрантске мреже у кругу 

фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно 

________________________________________________ даје: 

 (назив понуђача) 

     ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да смо извршили 

обилазак локације и увид у пројектну документацију, да смо се непосредним увидом 

упознали са локацијом за извођење радова и пројектном документацијом за изођење 

истих као и да смо добили све неопходне информације потребне за припрему понуде у 

поступку  

набавке радова – Проширење хидрантске мреже у кругу фирме ПД Георад д.о.о. 

Дрмно  

Место:__________________ 

Датум:__________________ 

 
 
 
________________________________                                    
 Потпис овлашћеног лица Понуђача                                М. П. 

 
 

 ________________________________ 
 Потпис овлашћеног лица Наручиоца                                    М. П. 
            ПД Георад доо, Дрмно 
 
 

Напомена:Изјава је сачињена у два примерка, од којих један примерак задржава 

понуђач, а један примерак наручилац. 
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                                                                                                                      (Образац бр.10) 

 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

  

У вези са чланом 61 Правилника , _____________________________________, 

изјављујем да                                                                                                              назив понуђача  

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година 

производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:  

  

  

Редни 

број  
Врста и тип  Количина  

Година 

производње  

Облик 

поседовања  

(својина, 

закуп, лизинг)  

Напомен  

1.    
  
  

        

2.    
  
  

        

3.    
  
  

        

4.    
  
  

        

5.    
  
  

        

6.    
  
  

        

  

  

 

  

 Датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица  
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                                                                                                (Образац бр. 11) 

                                    ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ    

У вези са чланом 61. Правилника , ___________________________________, 

изјављујем да                                                                                 назив понуђача  

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у 

реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:  

  

 

Назив уговора  

(навести назив објекта,  
врсту радова, површина и 

намена објекта)   

Година 
завршетка  

реализације 
уговора   

Наручилац  
Вредност (динара 

без ПДВ-а)  

          

           

          

          

          

          

          

          

  

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.  

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде 

чији је образац садржан у делу -. Потврда о реализацији раније закључених уговора.  

  
  
 Датум:  М.П.  Потпис овлашћеног лица  
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                                                                                                                      (Образац бр. 12) 
 

 ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА  

  

Назив наручиоца изведених радова: _______________________________ 

Седиште наручиоца:____________________________________________ 

Матични број:_______________________ 

 ПИБ: ____________________________ 

 Наручилац издаје:  

 ПОТВРДУ  

Да је понуђач____________________________________________________  

(назив,седиште извођача радова/понуђача)    

 за потребе наручиоца  _________________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:  

  

1. _________________________________________________________________  

2)___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту 
радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,   

(словима: ___________________________________________________ динара без 
ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.  

  

Датум почетка реализације уговора :________________________  

 Датум завршетка уговора :______________________  

 Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан 
групе  

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку набавке и за друге сврхе се не може 
употребити.  

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: 
________________.  

  

 

 Датум:                          М.П.                   Потпис овлашћеног лица наручиоца  

                                                                                                           изведених радова  

      

 

  

 Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне 
листе подноси уз понуду.  
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                                                                                   (Образац бр. 13) 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  

  
  

Понуђач _____________________________________________, даје   
  

  

  

  

И З Ј А В У  

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА  

  

  

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, 

обавезује да ће,  уколико у поступку набавке  Проширење хидрантске мреже у 

кругу фирме ПД Георад д.о.о. Дрмно, буде изабран као најповољнији и  уколико 

понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу 

уговра, а најкасније у року од 10 (десет)  дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење 

радова који су предмет набавке и полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период 

извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји радова.   

  

  

  

 Датум:  М.П.  Понуђач  

      
 

  

  

  

  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени 

представник групе понуђача.  
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                                                                                                                                                                                       (Образац бр. 14) 

                                                                                                                             

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

ПД "ГЕОРАД" ДРМНО 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

            

озн 
ОПИС ВРСТА РАДОВА 

ВРЕДНОСТ МЕСЕЦ I - ДЕКАДЕ MЕСЕЦ II - ДЕКАДЕ MЕСЕЦ III - 
ДЕКАДЕ 

I II III I II III I II III 

                        

  РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ МАГАЦИНА И КРУГА ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО 

I Претходни радови                     

II Земљани радови                     

III Тесарски радови                     

IV Бетонски радови 
                    

V Монтерски радови                     

VI Остали радови                     

VII 
Испорука, транспорт, уградња и 
повезивање опреме ормана аутоматике 

                    

VIII 
Грађевински радови на подземном 
полагању каблова 

                    

IX 
Испорука, уградња и повезивање 
каблова 

                    

X 
Испорука и уградња материјала за 
израду и повезивање инсталације 
уземљења и изједначења потенцијала 

                    

 


