Број

404-10/2021-1

Датум

02.02.2021.

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ БУНАРА Б11 НА ИНЂИЈСКОМ ИЗВОРИШТУ

Н бр. 5/2021

Фебруар 2021. године

На основу члана 27. став 1. и тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.
91/2019), и члана 56. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке број 1102/2020 од 11.08.2020. године, Одлуке о спровођењу поступка број 404-10/2020-1 од
02.02.2021. године, припремљена је конкурсна документација за предметни поступак
набавке на коју се закон не примењује Н5/2021.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
НАБАВКА РАДОВА - ИЗРАДА ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ НА ЛОКАЦИЈИ
БУНАРА Б-11 НА ИНЂИЈСКОМ ИЗВОРИШТУ
Н бр. 5/2021

Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II

III
IV
V
VI

Назив поглавља
Општи подаци о набавци и предмету набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис
радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције
квалитета, рок испоруке, место испоруке радова, евентуалне
додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку набавке из члана 111. и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу Уговора и Обрасци који чине саставни
део понуде
Модел уговора
Упутсво понуђачима како да сачине понуду

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: : ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија
Адреса: Војводе Степе број 48, 22320 Инђија
Интернет страница: www.vodovodindjija.co.rs
2. Врста поступка набавке
Набавка се спроводи у поступку набавке на коју се Закон не примењује у складу са чл.27,
став 1, тачка 3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)
3. Предмет набавке
Предмет набавке Н 5/2021 су радови – Израда истражне бушотине на локацији
бунара Б-11 на инђијском изворишту
4. Опис предмета набавке, назив и ЦПВ ознака
Предмет набавке број Н 5/2021 су радови – Израда истражне бушотине на локацији
бунара Б-11 на инђијском изворишту
ЦПВ ознака: 45121000 - Радови на пробном бушењу
45255500 - Радови на бушењу и истраживању
5. Рок за подношење понуда: 10.03.2021. године до 12:00 часова на адресу ЈКП
„Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија, Војводе Степе број 48, 22320 Инђија,
или Е - mail адресу : vik@indjija.rs

6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Драган Дошен, Анђелка Млађан
Е - mail адреса : vik@indjija.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ РАДОВА, И
СЛ.
Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском изворишту.
На основу Пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за потребе јавног
водоснабдевања на подручју насеља Инђија и Крчедин који је израђен од стране
„Хидрозавода дтд“ АД Нови Сад предвиђена је израда бунара Бп-9 на инђијском
изворишту. Према наведеном пројекту у првој фази истраживања извешће се истражна
– бунарска бушотина номиналног пречника од Ø190-215,9 mm уз употребу лаке
исплаке до дубине до 82 метра.
На локацији бушотине треба извести припремне радове за њену израду. Ови радови ће
се састојати од ископа базена за исплаку, насипања радилишта шљунком и постављања
гарнитуре за бушење, размештаја бушаћег алата и прибора, и др. У оквиру ове позиције
предвидети све активности неопходне да се бунарска бушотина изведе директним
поступком бушења.
Током бушења истражне бушотине прикупљаће се узорци набушеног материјала и на
крају извршити његова теренска детерминација. У истражној бушотини извршиће се
каротажна мерења са три методе и то:
- сопствени електрични потенцијал,
- специфични електрични отпор са кратком и дугом сондом и
- природна радиоактивност.
Након завршених каротажних мерења извођач ће израдити технички извештај о
спроведеним геофизичким мерењима у три примерка. На основу детерминације
набушеног материјала и теренске интерпретације геофизичког каротажа тачно ће се
дефинисати интервал који ће се каптирати.
На радилиште је потребно транспортовати бушећу гарнитуру којом је могуће извести
истражну бушотину.
Бушење бунарске бушотине извести тро-конусним длетом номиналног пречника
минимално од Ø146/116 mm, директним поступком испирања и изношења набушеног
материјала уз употребу лаке исплаке као флуида за бушење и то у интервалу од 0,0 до
100 метара.
Рок извршења: Рок за завршетак радова не може бити дужи од 20 календарских дана.
Место извршења: Извођење радова се врши на инђијском изворишту на локацији
постојећег бунара Б11.
По завршетку радова радилиште, односно терен на коме су извођени радови треба
довести у првобитно стање. Треба извршити ликвидацију исплаке одвожењем на
одговарајућу локацију, затрпавање исплачних басена, равнање терена.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 114. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Ред.бр.
1.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Неопходно је доставити:
1. за запослена лица:
Уговор о раду и М3А
образац, односно МА
образац, односно други
одговарајући М образац

да има запослене или радно ангажоване:
- Минимум 1 дипл. инжењер геологије за
хидрогеологију са важећом лиценцом Инжењерске
коморе Србије – лиценца: 492 - Одговорни извођач
радова на изради хидрогеолошких подлога

2. за радно ангажована лица:
Уговор о делу или уговор о
привременим и повременим
пословима или други уговор
да су лица радно ангажована
код понуђача
- За инжењера доставити
фотокопију тражене лиценци са
потврдом о важењу. Копију
лиценце и потврде о важеноси
оверити печатом имаоца
лиценце и његовим потписом

2.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

- Гарнитура за бушење истражне бушотине за
континуално језгровање минималним пречником
од Ø 146/116 mm.

Пописна листа или аналитичке
картице основних средстава, на
којима ће маркером бити
означена тражена техничка
опрема.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна
понуђена цена без ПДВ-а.
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
извршења радова.

(Образац 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за набавку радова – Израда истражне
бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском изворишту, Н бр. 5/2021
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач.

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у заједничкој
1) понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Лице овлашћено за потписивање
уговора
Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уколико понуђач подноси
заједничку понуду потребно је да попуни доле наведену Изјаву којом се овлашћује члан групе која
подноси заједничку понуду да у име и на рачун осталих чланова иступа пред наручиоцем.

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка радова – Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на
инђијском изворишту Н бр. 5/2021

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: (без ПДВ-а)
УКУПНО ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ (без ПДВ-а)
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ (без
ПДВ-а)
УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ (
ПДВ-ом)
Рок за завршетак радова (не може бити дужи од 20
календарских дана. )
Рок важења понуде (минимално 30 дана од дана отварања
понуде)
Рок и начин плаћања (45 дана од дана уредно примљене
фактуре)
Понуђене јединичне цене су фиксне за све време важења уговора.
Датум:

Потпис понуђача

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

(Образац 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Р.Б. ОПИС
1.

Ј. Мере

Кол.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.1. ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА БУШАЋЕ
ГАРНИТУРЕ
Транспорт и монтажа на локацију
изворишта у Инђији гарнитуре и алата за
бушење истражне бушотине.
Обрачун се врши паушално за сав потребан
рад и материјал.
1.2. ИСКОП КОМПЕНЗАЦИОНИХ БАЗЕНА
Ископ компезационих базена, облагање
базена са ПВЦ фолијом, одржавање истих
током бушења, као и затрпавање базена и
довођење терена у првобитно стање након
завршетка радова.
Обрачун се врши паушално за сав потребан
рад и материјал.

пауш.

пауш.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
2.

ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ

2.1. СТРУКТУРНА БУШОТИНА
Израда структурне бушотине номиналног
пречника минимално од Ø146/116 mm
директном методом са континуалним
праћењем литологије изнетог материјала и
осталих појава битних за дефиницију
хидрогеолошких каректеристика.
Обрачун по m' бушотине за сав потребан рад
и материјал.
У интервалу од:
0,00-100,00
2.2. ЕЛЕКТРО-КАРОТАЖНО МЕРЕЊЕ
Извршење електро-каротажних мерења
(сопствени потенцијал, гама-гама и
електрични отпор). У цену су урачунате
услуге гарнитуре за мерење и израда
извештаја у три штампана примерка и 1
примерак на ЦД-у и дефиниција
конструкције бунара.
Обрачун се врши паушално за сав потребан

m'

пауш.

100,00

Јед. Цена Износ

рад и материјал.
2.3. Израда техничког извештаја о спроведеним
геофизичким мерењима у три примерка.
УКУПНО ХИДРОГЕОЛОШКИ РАДОВИ
3.

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ХИДРОГЕОЛОШКИ
РАДОВИ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
Датум:

Потпис понуђача

(Образац 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ 111. ЗЈН-а Н 5/2021
У складу са чланом 111. став 1. тачке 1-5 , под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку набавке
радова – Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском
изворишту, бр. Н 5/2021, испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредног
субјекта из чл. 111. став 1., тачке 1-5 ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку:
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако
правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке
(чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање
плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казнеон и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 111. ст. 1. тач. 2) Закона);
3.Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре , а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних конвенција које су
наведене у Прилогу 8 овог Закона (чл. 111. ст. 1. тач. 3) Закона);
4.Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама; (чл.
111. ст. 1. тач. 4) Закона);
5.Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак наручивања
наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које
се тичу искључења привредног субјект, избора привредног субјекта или доделе уговора (чл. 111. ст.
1. тач. 5) Закона);
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача.
Место и датум:

_____________________

ПОНУЂАЧ

____________________

(Образац 4)
ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
У складу са чланoм 111. став 1. тачке 1-5, под пуном материјалном
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

и

ИЗЈАВУ
____________________________________(навести назив подизвођача) у поступку набавке радова –
Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском изворишту, бр.
Н 5/2021, испуњава све критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта из чл.
111. став 1., тачке 1-5 ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку:
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако
правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке
(чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казнеон
и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 111.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3.Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и
радног права, укључујући колективне уговоре , а нарочито обавезу исплате уговорене зараде
или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних
конвенција које су наведене у Прилогу 8 овог Закона (чл. 111. ст. 1. тач. 3) Закона);
4.Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама; (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона);
5.Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак наручивања
наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке
које се тичу искључења привредног субјект, избора привредног субјекта или доделе уговора
(чл. 111. ст. 1. тач. 5) Закона);
ПОДИЗВОЂАЧ
___________________________
Место и датум:
----------------------------------Напомена: Образац се доставља само у случају када понуђач подноси понуду са
подизвођачем. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

V МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ РАДОВА
Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском изворишту
Закључен дана _________2021.** године, у Инђији, између:
Наручиоца ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП Инђија, улица Војводе Степе бр.
48, Инђија ПИБ: 101437361, Матични број: 08584885, Број рачуна: 105-86056-75, 20516356-10 и 160-283326-12, кога заступа директор Драгољуб Трифуновић, дипл.екон. (у
даљем тексту: Наручилац)
и
А) Уколико је понуђач поднео понуду самостално:
*________________________________________________________________са седиштем у_________________, улица
_________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: ______________________, Број
рачуна: __________________, Назив банке: _____________________________________, Телефон:
_________________, Телефакс: _________________, кога заступа ______________________________________ (у
даљем тексту: Извођач радова)
Б) Уколико је понуђач поднео понуду са подизвођачем:
*________________________________________________________________са седиштем у_________________, улица
_________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: ______________________, Број
рачуна: __________________, Назив банке: _____________________________________, Телефон:
_________________, Телефакс: _________________, кога заступа ______________________________________ (у
даљем тексту: Извођач радова)
Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу
*________________________________________________________________са седиштем у_________________, улица
_________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: ______________________, Број
рачуна: __________________, Назив банке: _____________________________________, Телефон:
_________________, Телефакс: _________________, кога заступа ______________________________________ (у
даљем тексту: Подизвођач)
В) У случају подношења заједничке понуде (група понуђача):
групе понуђача које су се на основу Споразума број ____* од ______________*, међусобно и
према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј. овог Уговора:
1. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: ______________________,
Број рачуна: __________________, Назив банке: _____________________________________, Телефон:
_________________, Телефакс: _________________, као члан групе који је носилац посла, односно
који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и који ће у
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име групе понуђача потписати уговор, кога заступа _____________________________________ (у
даљем тексту: Извођач радова)
2. *________________________________________________________________са седиштем у_________________,
улица _________________________________, ПИБ: ___________________ Матични број: ______________________,
Број рачуна: __________________, Назив банке: _____________________________________, Телефон:
_________________,
Телефакс:
_________________,
као
члан
групе,
кога
заступа
_____________________________________
Основ уговора:
Н број: 5/ 2021
Број и датум одлуке о додели уговора:________________________.**
Понуда изабраног Понуђача бр. ______ *од дана ______________*, запримљена код Наручиоца
под бр. ____ **дана ______________**

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11
на инђијском изворишту на захтев и према потребама Наручиоца радова у свему према
усвојеној понуди и конкурсној документацији, у складу са важећим прописима,
техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је у поступку, за набавку радова из члана
1. овог Уговора, Наручилац радова донео одлуку да извођачу радова
_______________________________________________________________________________ * као најповољнијем
понуђачу додели Уговор у свему према понуди бр._______* од _________* запримљеној код
Наручиоца под бр. _____** дана _______** и конкурсној документацији које су саставни део
Уговора.
ЦЕНА
Члан 3.
Уговорена вредност радова по предмеру из конкурсне документације из члана
1. овог уговора износи _____________________* динара без ПДВ-а, односно ______________________*
динара са ПДВ-ом и утврђена је на основу понуде бр. ______* од _________*.
Ценом су обухваћени сви трошкови Извођача радова и цена је фиксна и не може се
мењати након закључења уговора.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 4.
Вредност извршених радова Наручилац радова ће плаћати у року од 45 дана од
дана пријема фактуре.
Члан 5.
Наручилац радова може оспорити износ исказан у фактури у погледу количине
извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл.
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Уколико Наручилац радова оспори само део исказане вредности радова у фактури
дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.
О разлозима оспоравања и оспореном износу радова Наручилац радова је дужан
да обавести Извођача радова у року од пет дана од дана пријема фактуре чији је садржај
оспорен.
Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се
да нема примедби на обрачунате радове.
РОК ИЗВРШЕЊА
Члан 6.
Рок за завршетак радова износи ______*календарских дана (максимално 20).
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
да је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.
Извршење уговорених радова у року из 1. става овог члана представља битан део
овог Уговора.
Члан 7.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у
случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења
уговора, као што су: рат, земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере
државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене
планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних
догађаја и околности уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца радова о потреби
за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно
околности.
Извођач радова има право на продужење рока изградње и у случају кашњења
Наручиоца радова у испуњењу његових уговорних обавеза (кашњења за увођење у
посао и др.) и то за онолико времена колико је то кашњење трајало.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Уколико Извођач радова својом кривицом не заврши радове у року из члана 6.
овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну за сваки календарски
дан кашњења и то у висини од 1‰ од вредности радова у кашњењу, с тим што износ
тако одређене уговорне казне не може прећи 10% од уговорене вредности радова.
На овај начин се сматра да је Наручилац радова на несумњив начин саопштио
Извођачу радова да је поред прихватања извршења посла, задржао и своје право на
уговорну казну. Висину уговорне казне уговорне стране могу утврдити и приликом
коначног обрачуна и умањити вредност изведених радова за износ укупне уговорне
казне.
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МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Члан 9.
Извођач радова је дужан да за све време извођења радова придржава прописа из
области Закона о безбедности и заштите здравља на раду, односно да запослене који су
ангажовани на извођењу радова осигура према важећим прописима од последица
незгоде. Извођач радова је дужан да обезбеди стручну и квалификовану радну снагу,
обучену за благовремено и правилно извођење радова који су предмет овог Уговора.
Запослени код Извођача радова су дужни да се у свему придржавају правила
понашања која захтева Наручилац радова.
Члан 11.
Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за
обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћаја, суседних објеката, а све у складу са
Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима, као и осталом позитивно правном регулативом из ове области.
Члан12.
Извођач радова је одговоран за сву причињену штету суседним објектима,
повредама или смрћу трећих лица или ометањем и угрожавањем саобраћаја насталих
искључиво кривицом извођача. Обавеза Извођача радова је да одржава јавне путеве и
површине чистим као и да отклони сва њихова оштећења која су проузрокована
његовим радом као и радом његовог подизвођача уколико га има.
По завршетку радова радилиште, односно терен на коме су извођени радови треба
довести у првобитно стање. Треба извршити ликвидацију исплаке одвожењем на
одговарајућу локацију, затрпавање исплачних басена, равнање терена.

Члан 13.
Извођач радова ће за све време трајања радова заштити Наручиоца радова од свих
одговорности према другим лицима (укључујући и запослене и представнике Наручиоца
радова) од последица смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и
губитака до којих може доћи у извођењу. Извођач радова ће надокнадити Наручиоцу
радова сву штету или губитке које може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца,
уколико својим радом није предузео мере заштите и безбедности на раду, као и уколико
је до тога дошло кривицом Извођача радова.
ЗАВРШЕТАК РАДОВА
Члан 14.
Достављањем техничког извештаја о спроведеним геофизичким мерењима у три
примерка сматраће се да су радови завршени.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
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Наручилац радова може након обавештења Извођачу радова и давања рока,
једнострано раскинути уговор уколико: Извођач радова не започне радове у
предвиђеном року, тј. одмах по потписивању уговора, не изводи радове у складу са
понудом и конкурсном документацијом, не поступа по налозима надзорног органа и у
свим другим случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима.
Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној
страни надокнади штету и изгубљену добит.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
На питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се одредбе важећих
Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и Посебне узансе о
грађењу, Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима, Правилника о начину и поступку
вршења стручног надзора у току грађења, Правилника о садржини и начину вођења
књиге инспекције и грађевинског дневника, Правилника о заштити на раду при
извођењу грађевинских радова и осталих позитивно правних прописа.
Члан 17.
Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране решаваће споразумно, а
спорове које не буду могле решити споразумно, решаваће Привредни суд у Сремској
Митровици.

Члан 18.
Овај уговор се закључује на одређено време, односно до завршетка радова који су
предмет овог уговора.
Члан 19.
Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава Наручилац, а 2 (два) Извршилац радова.

ЗА ИЗВРШИОЦА РАДОВА
___________________________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор
_________________________________________
Драгољуб Трифуновић, дипл.екон.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
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: Војводе Степе бр. 48 Инђија, са назнаком: „Понуда за
набавку радова – Израда истражне бушотине на локацији бунара Б-11 на инђијском
изворишту; Н бр. 5/2021 - НЕ ОТВАРАТИ”, или на mail адресу: vik@indjija.rs . Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12:00 часова
10.02.2021. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуду понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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