страна 1 од 49

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ САВЕ
НА КОРИДОРУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 21 (М-21),
ДЕОНИЦА: НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ
Број јавне набавке: 96/2014

Београд
новембар 2015. године

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 96/2014

страна 2 од 49

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и
14/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-162/14-1 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-162/14-2, Јавно предузеће
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту:
Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за
јавну набавку услуга у отвореном поступку:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ САВЕ
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу
НАЗИВ: Република Србија, Јавно предузеће «Путеви Србије»
АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs

2.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке: Законом о планирању и изградњи „Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, Законом о јавним путевима
(„Сл. гласник РС“ 101/05,123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Законом о рударству и геолошким
истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11), Законом о заштити животне средине („Сл. Гл.
РС“ 135/2004; 35/2009 – др. закон; 72/2009 – др. закон и 43/2011-одлука УС, Законом о
безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“ 101/05), Правилником о условима које са
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног
пута (Сл. Гл. РС 50/11) и другим Законима Републике Србије, којима се дефинишу и одређују
услови, начин и садржај пројектне документације.

3.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 96/2014 су услуге – Идејни пројекат моста преко реке
Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума –
Шабац.

4.

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

5.

Контакт (лице или служба)

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног
дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за јавне
набавке и уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 96/2014 су услуге – Идејни пројекат моста преко реке Саве
на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац
(ознака из Општег речника набавки: 71322000 – Услуге техничког пројектовања у
грађевинарству за нискоградњу). Процењена вредност јавне набавке је до 25.833.000,00
динара без пореза на додату вредност.
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III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА И ПРОЈЕКТНИ
ЗАДАТАК
Понуђач је обавезан да уради и преда Идејни пројекат моста преко реке Саве на
коридору државног пута IБ реда бр. 21 (раније М-21), Нови Сад – Рума – Шабац према
Пројектном задатку, који је саставни део овог Поглавља конкурсне документације.
Рок за предају комплетног Идејног пројекта Ревизионој комисији не може бити дужи од
180 дана од датума закључења уговора. Рок не обухвата период од дана предаје идејног
решења до дана добијања локацијских услова.
Рок за израду ове верзије Идејног пројекта Понуђач уноси у Образац понуде.
Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије и достављање финалне верзије је
20 дана по давању мишљења.
Сматраће се да је понуђач који достави понуду обишао локацију и да је упознат са
свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде. Такође ће се
сматрати да је упознат са свим захтевима у погледу прибављања претпројектних услова,
сагласности и других докумената потребних за израду подлога за пројектовање, као и
процедурама у вези њиховог прибављања, таксама и трошковима везаним за обезбеђивање
истих и да их је урачунао у понуђену цену.
Поред општих законских, техничких и професионалних услова који дефинишу квалитет
и садржај техничке документације која је предмет ове јавне набавке у пројектном задатку су
садржани сви специфични захтеви Наручиоца у погледу предмета, обима и карактеристика
ове јавне набавке.
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Пројектни задатак
за услугу израде
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ САВЕ
НА КОРИДОРУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 21 (М-21),
ДЕОНИЦА: НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ

Београд, новембар 2015.
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1.

ОПШТИ И ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

ИНВЕСТИТОР:

Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд
Булевар краља Александра 282
Поштански фах 17,11 050 Београд
Државни пут Iб реда бр. 21, код Шапца

ЛОКАЦИЈА:
ОБЈЕКАТ:
/НАЗИВ ПУТНОГ ОБЈЕКТА/

Друмски мост

ВРСТА ПРОЈЕКТА:

Идејни пројекат

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:

Идејни пројекат моста преко реке Саве, на државном
путу Iб реда бр. 21, код Шапца

2.

ОПШТИ ЗАХТЕВИ

2.1 За објекат који је предмет Јавног позива израдити Идејни пројекат у складу са
Пројектним задатком.
Објекат је део државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад-Рума- Шабац.
2.2 Jeзик
Идејни пројекат урадити на српском језику.
2.3 Границе пројекта
С обзиром да је завршен идејни пројекат државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), од
насеља Јарак (аутопут Е-70) до моста преко реке Саве (пројектант «Центар за путеве
Војводине» из Новог Сада) и да је крајња тачка овог пројекта почетак навоза на мост (км:
57+447,16- стационажа из идејног пројекта) потребно је прилазе мосту на левој обали Саве
пројектовати до дате стационаже.
Прилазе на десној страни моста урадити до наведене стационаже.
Потребно је са пројектантом пута усагласити ситуациони и нивелациони план као и
стационажу почетка навоза на мост.
Дужина трасе пута заједно са мостом и прилазним конструкцијама износи око 1482 m.
Стационажа почетне тачке пута
Стационажа почетне тачке моста
Стационажа средине моста
Стационажа крајње тачке моста
Стационажа крајње тачке пута

57+447,16
57+848,16
58+188,16
58+589,16
58+929,16

Стационаже су оријентационе и узете су из Идејног пројекта државног пута Iб реда
бр. 21 (М-21) Нови Сад - Рума-Шабац, у наставку државни пут Iб реда бр. 26 (М-19) Шабац Лозница, деоница 2: Хртковци - река Сава.
Према локацијској дозволи за деоницу 2: Хртковци - река Сава стационажа почетне
тачке пута је 66+145,16. Извршилац је у обавези да преузме тачне стационаже из усвојеног
идејног пројекта.
2.4 Коришћење расположивог простора одређеног планом
Простор за државни пут Iб реда и мост преко реке Саве код Шапца је одређен
"Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб
реда бр. 21 (М-21), Нови Сад – Рума - Шабац и државног пута Iб реда бр. 26, ШабацЛозница.
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Сва решења дати у складу са одредбама овог плана, а у оквиру путног појаса, без
захтева за обезбеђењем новог јавног земљишта уколико то није неопходно због нових
просторних решења моста.
2.5 Одступање од пројектног задатка
Извршилац је у обавези да Идејни пројекат изради у свему према овом Пројектном
задатку.
2.6 Ревизија идејног пројекта
У складу са чл. 131 Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС,
132/14 и 145/14, идејни пројекат подлеже стручној контроли.
Извршилац је у обавези да поступи по евентуалним примедбама и документацију
усклади са захтевима Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације.
2.7 Доступна документација
Извршиоцу се ставља на располагање усвојена документација:




Генерални пројекат коридора магистралног пута М-21 Нови Сад – Рума – Шабац у
наставку Магистрални пут М-19 Шабац – Лозница
Идејни пројекат државног пута М-21 Нови Сад - Рума - Шабац, наставку Магистрални
пут М-19 Шабац – Лозница, деоница 2: Хртковци - река Сава
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута
I реда бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница
(„Сл.гл. РС“ 40/2011)

2.8 Прибављање услова и мишљења
При изради пројектно-техничке документације потребно је прибавити све услове и
мишљења од јавних предузећа и надлежних установа. Трошкове припреме прилога уз
захтев за добијање услова и мишљења сноси Извршилац, док трошак испостављеног
рачуна за издавање услова и мишљења сноси Наручилац.
У складу са члана 117а Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука
УС и 98/2013,132/2014 и 145/2014, потребно је да урадите Идејно решење моста са
прилазима у сврху прибављања Локацијских услова.
Обим и садржај Идејног решења и предметног пројекта усагласити са Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке
документације према класи и намени објекта (Сл. Гл. РС 23/2015).
2.9 Сагласности на идејни пројекат
У оквиру ове активности потребно је да Пројектна организација прибави одговарајуће
сагласности на Идејни пројекат, а на основу овлашћења Инвеститора. Законским актима
дефинисани су друштвени субјекти надлежни за издавање сагласности на инвестиционотехничку документацију као и минимални обим и састав прилога које је потребно доставити
за добијање поменуте документације. Трошкове припреме прилога уз захтев за добијање
сагласности сноси Извршилац, док трошак испостављеног рачуна за издавање
сагласности сноси Наручилац.

3.

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

3.1 Планске и урбанистичке подлоге
Извршилац је у обавези да обезбеди податке о мосту и потребном земљишту, који су
потребни за формирање свих планских докумената, као и за локацијске услове, у складу са
законом.
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3.2 Геодетска основа и катастарске подлоге
Фаза 1: ГЕОДЕТСКА МРЕЖА
Новопројектована мрежа треба да дефинише 3D просторни правоугли координатни
систем и да задовољи потребе пројектовања, грађења и касније експлоатације објекта.
Садржај пројекта геодетске мреже:
 општи део
 технички извештај
 нумерички прилози
 графички прилози
Координате геодетске мреже моста се изравнавају као слободне по методи најмањих
квадрата и након тога трансформишу у државни координатни систем. Потребно је укључити
и тачке оперативног полигона које се налазе са обе стране моста и државне геодетске
основе. Висине тачака геодетске мреже одредити генералним (геометријским) нивелманом у
односу на репере прецизног нивелмана.
Фаза 2: ГЕОДЕТСКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
Извршити геодетско снимање постојећег терена у хоризонталном и вертикалном
смислу са мреже оперативног полигона, за потребе израде ажурног катастарскотопографског плана размере 1:500, који ће послужити као подлога за пројектовање.
Катастарско-топографски план оверити у Републичком геодетском заводу. Такође израдити
и дигитални модел терена.
Фаза 3: ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
Израдити пројекат експропријације који треба да дефинише појас експропријације за
потребе изградње и одржавања објекта. Пројекат треба да садржи:
 општу документацију
 технички извештај
 списак граничних тачака линије експропријације са координатама
 списак катастарских парцела у појасу експропријације са подацима о површини и
њиховим власницима
 линију експропријације на овереној катастарској подлози.
3.3 Геолошко-геотехничка документација
За потребе израде Идејног пројекта моста преко реке Саве на државном путу Iб реда
бр. 21, Нови Сад – Рума - Шабац, потребно је формирати геолошко-геотехничку
документацију придржавајући се:
 Правилника о садржини пројеката геолошких истраживања и елабората о
резултатима геолошких истраживања (Сл. гласник РС бр. 51/96)
 Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11)
 Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013,
132/2014 и 145/2014.
Обавеза пројектанта је да изведе геотехничке истражне радове који се састоје од
следећег:
 Анализа постојеће геолошко-геотехничке документације за предметну локацију;
 Истражно бушење
Истражно бушење 5 истражних бушотина, од којих 3 бушотине у води, и по једна на свакој
обали. Укупна дубина бушотина у води треба да буде најмање 25 m (рачунајући од речног
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дна), док бушотине на обалама треба да буду најмање 30 m дубине. Укупна дубина
истражних бушотина изнози cca 135 m.
Бушење извести машинском гарнитуром, ротационом методом, уз континуално језгровање,
картирање језгра и узимање узорака за лабораторијска геомеханичка испитивања.
 Извођење опита стандардне пенетрације у бушотинама (SPT)
Због геолошке грађе терена и потенцијалних проблема при узимању узорака из
невезаних седимената, предвиђено је извођење опита стандардне пенетрације у
бушотинама. Оријентационо, потребно је извести 15 SPT опита, односно по 3 опита у свакој
истражној бушотини.
 Извођење опита статичке пенетрације (CPT)
На свакој обали извести по један опит статичке пенетрације (укупно 2 опита),
пенетрометром од 20t.
 Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла
На одабраним узорцима извршити лабораторијска геомеханичка испитивања тла у
потребном обиму, по важећим стандардима, и то:
- Идентификационо класификациони опити
 специфична тежина тла СРПС У.Б1.014/68
 запреминска тежина тла СРПС У.Б1.016/68
 гранулометријски састав СРПС У.Б1.018/80
 влажност тла СРПС У.Б1.012/79
 Атербергове границе консистенције СРПС У.Б1.020/80

-

Инжењерска својства
 опит стишљивости и консолидације у едометру СРПС У.Б1.032/61,
 отпорност тла опитом директног смицања СРПС У.Б1.028/69

У геолошко-геотехничкој докуменатацији за ниво Идејног пројекта, кроз одговарајућа
поглавља, треба приказати:
 врсте и обим свих изведених истраживања
 резултате свих изведених истраживања
 дефинисати геотехнички модел терена
 извршити геостатичке прорачуне слегања и дозвољене носивости за различите
начине фундирања)
 анализирати геотехничке услове и дати препоруке за изградњу планираног објекта
У посебном поглављу анализати могућа позајмишта грађевинског материјала и
могућност употребљивости приповршинских наслага као природног грађевинског материјала
за потребе насипања, за подтло саобраћајница, за уређење терена, за потребе затрпавања
ровова инфраструктуре и др. Такође, потребно је навести услове заштите геолошке средине
(тла и подземне воде) са екогеолошког становишта.
У графичком делу елабората приказати:
 инжењерскогеолошку карту са одговарајућом легендом
 карактеристичне инжењерскогеолошке (геотехничке) пресеке терена
 резултате теренских и лабораторијских испитивања
 листинге спроведених геостатичких прорачуна
Понуђач
је
обавезан
да
припреми
Пројекат
инжењерскогеолошких
истраживања, у складу са Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања
и Елабората о резултатима геолошких истраживања ("Сл. гласник РС", бр. 51/96).
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Пројекат истраживања мора бити оверен и од стране одговорног пројектанта путних
објеката (мостовске конструкције - лиценца 310) и предат Наручиоцу на сагласност, пре
отпочињања истражних радова на терену.
3.4 Хидротехнички услови
Хидротехничке подлоге се формирају на основу постојећих - доступних подлога и
допунских подлога које ће извршилац урадити према одобреном програму истраживања и
испитивања, чије ће резултате сукцесивно да обрађује и предаје Наручиоцу на
верификацију. Верификовани резултати достављају се извршиоцима Идејног пројекта.
Извршиоци треба да на основу постојећих подлога дефинишу:
 Табеларни и графички приказ основних хидролошко - метеоролошких синтетизованих
подлога (водостаји, протицаји, лед, ветар, магла и температура), за дужи временски
период, са карактеристичним вредностима израженим преко вероватноће појаве
(уколико Извршилац користи ове подлоге или неке од њих при изради Идејног
пројекта). Подаци се налазе у документацији РХМЗ Србије
 За потребе прорачуна локалне ерозије у зони мостовских стубова предвидети
захватање узорака наноса из речног дна и на дубини од 1 m испод дна у профилу
будућег моста: узорке захватити у 10 вертикала распоређених на приближно истом
размаку по ширини профила. Извршити лабораторијску обраду захваћених узорака и
резултате приказати у виду гранулометријских кривих у појединим вертикалама и по
ширини корита у профилу
 Извршити снимање основног корита Саве (до уреза нивоа на дан снимања), на потезу
од 500 m узводно и 500 m низводно од положаја будућег моста. Профиле снимити на
сваких 100 m, укупно 11 профила. На ужем сектору у зони будућег моста, на деоници
од 50 m узводно и 50 m низводно, снимити профиле на сваких 25 m (додатна 4
профила), што значи укупно 15 снимљених профила. На основу резултата снимања
профила формирати ситуацију речног корита на поменутом сектору дужине 1000 m,
са еквидистанцом изобата од 0,50 m. Ситуацију приказати у размери 1:1000
 На основу снимљене ситуације речног корита и података о гранулометријском
саставу наноса у дну, за одабране хидролошке и хидрауличке параметре, применом
одговарајућег хидрауличког (2D) модела извршити прорачун струјне слике на
поменутој деоници дужине 1000 m и локалне ерозије у зони мостовских стубова..

4.

ОПШТЕ ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

4.1 Законска регулатива и посебни услови прорачуна моста
Основа за израду идејног пројекта је важећа законска и подзаконска регулатива
Републике Србије, која дефинише и одређује услове, начин и садржај пројектне
документације. Ако у току израде пројекта, Извршилац закључи да поједине одредбе
техничких стандарда не обезбеђују потребну поузданост конструкције моста, може
предложити наручиоцу (уз обавезно образложење и компаративну анализу) да му дозволи
примену одговарајућих одредби страних техничких прописа.
У усвојеном генералном пројекту мост је урађен као челична континуална
конструкција, што не обавезује пројектанта да и у идејном пројекту мост буде од челика.
Уколико је усвојено решење:
 бетонски мост - прорачун спровести по нашим важећим прописима SRPS и
правилницима или по европским – Еврокоду SRPS EN
 челични или спрегнути мост - прорачун спровести искљичиво по европским
прописима SRPS EN. Недостајуће податке узети од надлежних установа.
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Због сложености прорачуна сеизмичких утицаја по европским прописима SRPS EN,
препорука је да се ти утицаји рачунају према Правилнику о привременим техничким
прописима за грађење у сеизмичким подручјима „Сл. Гл.“ 39/64.
При анализи дејства ветра користити податак о брзини ветра VmT10=26 m/s.
Прорачунски експлоатациони век моста износи 100 година.
4.2 Конструктивно решење моста
Пројектант је у обавези да при предлогу конструктивног решења моста узме у обзир
пре свега, рационално решење, са минималним трошковима изградње, применљивом
технологијом грађења, адекватним трошковима инвестиционог и редовног одржавања, али и
користима које произилазе из саобраћајног решења.
4.3 Елементи трасе и нивелете
Нивелету објекта пројектовати према елементима ситуационог плана и подужног
профила за рачунску брзину Vr=100 km/h.
4.4 Ситуациони план и подужни профил
Геометријске карактеристике ситуационог плана и подужног профила дефинисати у
складу са издатим условима.
Извршилац је у обавези да обезбеди Ситуациони план који садржи:





дужине појединих страна грађевинске парцеле моста
висинске коте постојећег терена
регулационе и грађевинске линије објеката и конструкција
положај и бројеве укључених и суседних катастарских парцела

4.5 Саобраћајни профил
Попречни профил, према просторном плану је :
Ширина возних трака
Ширина ивичних трака
Разделни појас
Пешачке стазе
Укупно

ivicna traka

vozna traka

4×3,50 m
4×0,35 m
2×1,00 m
2×2,00 m
21,40 m

ivicna traka
vozna traka

pesacka staza
200

ivicna traka
vozna traka

ivicna traka
vozna traka
pesacka staza

razdelni pojas
35

350

350

35 100

100 35

350

350

35

200

Висина ивичњака треба да износи h ≤ 7 cm.
Извршилац је у обавези да усагласи попречни профил са попречним профилом трасе
државног пута iб реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац, наставку државни пут iб реда број
26 Шабац - Лозница, деоница 2: Хртковци - река Сава, према усвојеној техничкој
документацији.
4.6 Пловидбени профил и услови
Пројектовати конструкцију моста и положаје стубова моста (ако их има у води) према
условима издатим од стране Дирекције за водне путеве, исходованих у оквиру обједињене
процедуре, у поступку за издавање аката у остваривању права на изградњу.
Подручје забране постављања мостовских стубова дат је у прилогу.
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4.7 Категоризација моста
Уколико се користе наши прописи и рачуна према SRPS: Мост преко реке Саве спада
у II категорију - мостови на магистралним и регионалним путевима, што подразумева да се
при његовом прорачуну користи рачунска шема V 600, сагласно Правилнику о техничким
нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Сл. лист СФРЈ 1/91).
За прорачун према SRPS EN користити стандард SRPS EN 1991-2:2012 Еврокод 1: Дејства
на конструкције - Део 2 : Саобраћајно оптерећење („Сл. гл.“ 80/12).
4.8 Опрема моста
Под опремом моста подразумевају се: дилатационе справе, лежишта, заштитна
ограда усаглашена са решењем на прилазном делу пута, елементи за одвођење
површинске воде, стубови за осветљење, опрема за одржавање, ивичњаци, ревизиона
колица и други посебни елементи.
У оквиру Идејног пројекта предвидети таква пројектантска решења која ће у току
експлоатације објекта обезбедити:





одвођење атмосферских вода са моста затвореним системом кишне канализације до
ретензија на обалама
одвођење евентуалног конденза из унутрашњости сандука главног носача моста, као
и природну вентилацију унутрашњости сандука
лак и безбедан приступ свим осетљивим елементима моста - лежиштима,
дилатационим справама, кишној канализацији и сл. Обезбедити могућност замене
лежишта
постављање привремених ревизионих колица у габариту пешачке стазе. Колица
треба да омогуће приступ целој висини главног мостовског носача, те да имају
корисну носивост 250 kg. Ограду моста тако решити да се она може искористити за
пријем хоризонталних сила од ревизионих колица

У оквиру идејног пројекта предвидети водонепропусне дилатационе справе.
Пројектовано решење дилатационих справа не сме да угрози континуитет хидроизолације.
У оквиру обалних стубова предвидети просторију минималне површине 20 m2 која ће
служити за смештај фиксне и мобилне опреме моста, као и за прилаз пешачкој стази испод
моста, односно улазу у сандук - главни носач моста. Просторији у оквиру обалног стуба на
левој обали обезбедити колски приступ. Обезбедити уземљење конструкције моста.
4.9 Заштитна челична ограда на мосту
У области система за задржавање возила, пројектовати елементе заштитних челичних
ограда у складу са одредбама стандарда SRPS EN 1317. Пројектант је у обавези да пројектује
потребан ниво задржавања, у зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите
(Техничко упуство БС 04 Путева Србије), односно систем за задржавање возила
карактеристика H2 – B – W4. Заштитну челичну ограду на мосту треба ускладити са избором
заштитне челичне ограде на делу пута испред и иза моста.
Решење треба да садржи уградњу катадиоптера од материјала класе III, на растојању
максимално до 12 m.
Сви елементи заштитних челичних ограда и елементи за монтажу, треба да се заштите
цинкањем по топлом поступку са дебљином цинка од просечно 70 µ.
4.10 Услови за вођење инсталација
У оквиру пешачких стаза предвидети број и величину канала за каблове (кабловице)
јаке односно слабе струје, неопходних за пролазак предвиђене и евентуално
новопројектоване мреже елекроенергетских водова, као и друге канале за техничку
инфраструктуру (водовод, грејање, телекомуникације и др.)
Минималне димензије канала: Ø 100 mm.
Из сваког канала мора да буде обезбеђено одвођење евентуалног конденза.
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На приближно 50 m растојања предвидети ревизионе отворе на каналима.
Интеракција температурног рада конструкције моста и каблова мора да буде решена у
оквиру идејног пројекта.
4.11 Услови за хидроизолацију и коловозни застор
На мосту предвидети савремену хидроизолацију и коловозни застор укупне дебљине
8 cm (хабајући слој асфалта је 4 cm).
4.12 Услови за одводњавање
Идејним пројектом мора се разрадити такво решење одводњавања моста које ће
обезбедити ефикасно и контролисано одвођење атмосферских и евентуално загађених
вода и опасних материја (моторних уља, изливене нафте и нафтних деривата и разних
хемијских материја) које на коловоз могу доспети у инцидентним ситуацијама.
Загађене воде морају се транспортовати затвореним цевним системом и одвести у
водонепропусне ретензионе базене на обали. Ретензионе базене тако пројектовати, да је
могућа евакуација незагађених количина воде директно у реку Саву, а загађене воде
третирати посебно.
За потребе димензионисања система за одводњавање усвојити критеријуме у
погледу избора меродавних падавина (интензитет и трајање), који важе за категорију
саобраћајнице на којој се налази предметни мост.
Пројекат одводњавања урадити у складу са свим важећим прописима, нормативима и
стандардима.
4.13 Саобраћајне анализе и прогнозе
У оквиру предходних радова за потребе израде Идејног пројекта треба спровести
додатна истраживања у реалним условима одвијања саобраћаја (саобраћајна оптерећења и
њихове варијације водећи посебно рачуна о токовима међународног саобраћаја, брзине у
слободном току, експлоатационе брзине, распореда токова и сл.), а закључке добијених
резултата формулисати на начин да су директно применљиви за даље пројектовање и
економске анализе.
4.14 Путна сигнализација
Пројектовати сталну хоризонталну и вертикалну сигнализацију у складу са решењем
путне саобраћајне сигнализације и опреме и Законом о безбедности саобраћаја на путевима
(„Сл. гл. РС“ 41/2009, 53/2010 и 101/2011) и новим - допуњеним Правилником о саобраћајним
знаковима.
4.15

Пловидбен а сигнализација

Идејним пројектом обухватити и техничко решење обележавања пловног пута
одговарајућом пловидбеном сигнализацијом у зони моста, као и самог моста (уз обавезу
постављања радарских рефлектора за обележавање стубова пловидбеног отвора моста
(ако их буде у води)), како у процесу грађења тако и у експлоатацији, у складу са:
 Правилима о обележавању пловног пута на сливу реке Саве, Одлука бр. 31/07,
Међународна комисија за слив реке Саве
 Правилима пловидбе на сливу реке Саве, Одлука 30/07, Међународна комисија за
слив реке Саве
 Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Сл. гл. РС“ бр.73/10, 121/12 и
18/15)
 Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама
(„Сл. гл. РС“ бр.96/14)
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4.16 Услови за јавно осветљење моста
Решење јавне расвете треба да предвиди положај стубова расвете на пешачким
стазама, обострано. За осветљење моста предвидети јавно осветљење. Ниво сјајнoсти
ускладити са међународним препорукама cie 115/1995.
Извод и начин напајања осветљења израдити у свему према условима надлежне
дистрибуције. Систем заштите од опасног напона додира система јавног осветљења
пројектовати према ЈУС Н.Б 2.741.
4.17 Студија оправданости моста
Студија оправданости представља економску анализу Идејног пројекта усвојеног моста
са циљем да се добију поуздани показатељи на основу којих би се дефинисао приоритет
изградње моста на путној мрежи. Садржи одговарајуће графичке и нумеричке прилоге
сагласно усвојеној методологији и технологији израде Студије оправданости на нивоу
детаљности Идејног пројекта.
4.18 Процена утицаја на животну средину
Поступак процене утицаја на животну средину, односно израде Студије о процени
утицаја на животну средину покреће се у складу са законском регулативом из ове области.
У поступку процене утицаја потребно је прибавити услове и мишљења надлежних органа и
организација и израдити Захтев и Упитник о потреби процене односно о одређивању обима
и садржаја. На основу решења надлежног органа – Министарства задуженог за послове
заштите животне средине биће одлучено да ли ће се приступити изради студије о процени
утицаја. Уколико надлежни орган донесе одлуку да је потребна процена утицаја, потребно је
израдити Студију, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл. гл. РС бр.
135/04, 36/09) и Решењем о одређивању обима и садржаја донетим од стране надлежног
органа.
Садржај Студије биће дефинисан Решењем о одређивању обима и садржаја. Обавеза
је обрађивача Студије да присуствује јавној расправи и презентује Студију, као и да изврши
измене и допуне Студије на основу примедби, у складу са законом, све до добијања
сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину од стране надлежног органа.
4.19 Организација и технологија извођења радова
Израдити пројекат сагласно савременој технологији и организацији грађења.
Пројектом прецизирати фазе градње, услове и начин реализације, помоћне конструкције које
обезбеђују поузданост изградње моста и доказ стабилности конструкције у току израдње.

5.
ПРОГРАМ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ
ДОЗВОЛУ
На основу примењених техничких решења у идејном пројекту Извршилац ће израдити
посебан програм који ће обухватити све потребне и истражне радове како би се формирале
комплетне и адекватне подлоге за израду пројекта за грађевинску дозволу.

6.

САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектант је у обавези да мост и прилазне конструкције класификује према
Правилнику о класификацији објеката (Сл. Гл. РС 22/2015). Мост је класификационог броја
214 101 категорија G, а прилазне саобраћајнице класификационог броја 211 201 категорија
G.
Техничку документацију упаковати у складу са Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке документације према класи и
намени објекта (Сл. Гл. РС 23/2015).
Обим и садржај техничке документације Идејног пројекта дефинисан је Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС и 50/2013-одлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014).
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Техничка документација за фазу идејног пројекта састоји се од следећих обавезних
делова:
Техничка документација се састоји од:
1. Главна свеска
2.

Пројекти

Пројекти:
 Пројекат прилазних конструкција и пута


Пројекат главне мостовске конструкције

-

-

Технички извештај
Приказ усвојеног решења
Ситуација
Диспозиција моста у погодној размери
Карактеристични попречни пресеци у погодној размери
Изглед моста
План позиција
Статички прорачун свих конструктивних елемената моста у циљу доказа
стабилности, употребљивости и трајности. Статички прорачун мора да буде
јасан, логично следив и погодан за контролу. У оквиру статичког прорачуна
мора бити приказана анализа оптерећења, шеме свих прорачунских модела
конструкције, подаци о коришћеном софтверу, листинг улазних података за
сваки разматран прорачунски модел, графички приказ пресечних сила,
димензионисање са скицама усвојених попречних пресека конструктивних
елемената моста
Шему каблова (за преднапрегнуте бетонске елементе моста)
Карактеристични детаљи конструкције моста
Програм наменских истражних и студијских радова за потребе израде
пројекта за грађевинску дозволу.
Подаци за пројекат обележавања моста
Подаци за пројекат експропријације
Предмер радова (тачност + 5% / -10%)
Предрачун радова



Елаборат геолошко-геотехничке документације



Хидролошки пројекат



Пројекат одводњавања




Пројекат осигурања од ерозије речног дна и приобаља у зони моста и темеља
моста
Пројекат сигнализације: путне и пловидбене



Пројекат осветљења моста



Пројекат организације и технологије извођења радова



Пројекат експропријације



Пројекат геодетских радова

Уз техничку документацију приложити:


Саобраћајне анализе и прогнозе
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Студија оправданости
Студија о процени утицаја на животну средину (по потреби у
складу са тачком 4.18 Пројектног задатка)

Садржај главне свеске и горе наведених пројеката одређен је Правилником о
садржини, начину и поступку израде и начин вршења техничке контроле техничке
документације према класи и намени објекта (Сл. Гл. РС 23/2015).

Прилог: Подручје забране постављања мостовских стубова

ФМ 740.07.1

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 96/2014

страна 18 од 49

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
1.1.

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

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона);
2) Да расположе потребним пословним капацитетом (чл. 76. ст.2 Закона);

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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2. Упутство како се доказује испуњеност услова
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда и не
може бити старији од два месеца пре отварања;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа решења надлежног
министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за израду техничке
документације за које одобрење за изградњу издаје надлежно министарство и то: за
пројектовање саобраћајница (П131Г2); за пројектовање грађевинских конструкција –
мостова (П132Г1); за пројектовање грађевинских конструкција за објекте
конструктивног распона 50 и више метара (П202Г1); за пројектовање саобраћајне
сигнализације (П131С1) и важеће решење Републичког геодетског завода да
Понуђач испуњава услове за обављање геодетских радова.
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног
лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача,
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Изјавe морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета –
Доказ: Важеће личне лиценце одговорних пројектаната 310, 312 или 315 или
318, 313 или 314, 391, 350, 370 и 372. Уз наведене личне лиценце, обавезно се
прилажу (иза сваке приложене лиценце) копије потврда Инжењерске коморе
Србије, као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је
код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М образац, односно за
носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: уговор – фотокопија
уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или
други уговор о радном ангажовању.
Попунити Образац – 1 у оквиру овог Поглавља.
2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета –
Доказ: Потврде наручилаца да је Одговорни пројектант геотехничке
документације (обавезна лична лиценца 391) учествовао у изради минимум
једног пројекта (идејни и/или главни пројекат (пројекат за грађевинску
дозволу), оверен од ревизионе комисије и техничке контроле) изградње
мостова на државним путева I и/или II реда и/или градским
саобраћајницама (модел обрасца потврде дат је у оквиру овог Поглављаобразац бр.4).
3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – Да је
понуђач сертификован за обављање геомеханичких испитивања Доказ:
Важећи сертификат о акредитацији за обављање геомеханичких испитивања
са специфицираним обимом акаредитације, који издаје Акредитационо тело
Србије – АТС.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов
из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за члана групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача
испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске и пословне капацитете
за понуђача.
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 за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар
понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је
регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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Образац – 1

СПИСАК ИМЕНА И ОДГОВАРАЈУЋЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЛИЦА
КОЈА ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ
ПРОЈЕКТА
Бр.
1

ВРСТА ПРОЈЕКТА
2
КООРДИНАТОР ЦЕЛОГ
ПРОЈЕКТА

1.1

Пројекат прилазних
конструкција и пута

1.2

Пројекат главне мостовске
конструкције

1.3

Елаборат геолошкогеотехничке документације

1.4

Хидролошки пројекат

1.5

Пројекат одводњавања

1.6

Пројекат осигурања од
ерозије речног дна и
приобаља у зони моста и
темеља моста
Саобраћајне анализе и
прогнозе

1.7

1.8

Пројекат сигнализације:
путне и пловидбене

1.9

Пројекат осветљења моста

1.10

Пројекат организације и
технологије извођења
радова
Студија оправданости

1.11

1.12

Студија о процени утицаја
на животну средину

1.13

Пројекат експропријације

1.14

Пројекат геодетских радова
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Име и презиме
пројектанта
и стручна спрема
3

Стаж

Бр. Личне
лиценце

4

5

Стално
запослен/
расположив
6
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Напомена: За Пројекат сигнализације: путне и пловидбене потребно је дати једно
име (лиценца 370).
За горе наведено кључно особље, у прилогу достављамо професионалне биографије
(CV), потписану од стране члан кључног особља чија је то биографија и доказе захтеване
подтачком 1) додатних услова из поглавља IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из
чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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Образац - 2
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта путних објеката – мостова
идејни и/или главни пројекти (оверени од ревизионе комисије и техничке контроле)
изградње мостова на државним путева I и/или II реда и/или градским
саобраћајницама појединачног распона 50m и више
(са лиценцом 310)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице и моста

Максималан
појединачни
распон
(m)

Дужина
путног
објекта
(m)

Година
завршетка

Укупан број мостова: ______________ ком.
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду
наручиоца да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део
пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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Образац - 3
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта саобраћајница (идејни и/или
главни пројекти оверени од ревизионе комисије и техничке контроле) изградње
државних путева I и/или II реда (са лиценцом 312 или 315 или 318)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице

Почетна и
крајња
стационажа
деонице

Дужина
деонице
(km)

Година
завршетка

Укупна дужина путева: ______________ km.
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду
наручиоца да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део
пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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Образац - 4
Листа референтних пројеката одговорног пројектанта грађевинске геотехнике
идејни и/или главни пројекти (оверени од ревизионе комисије и техничке контроле)
изградње мостова на државним путева I и/или II реда и градским саобраћајницама
(са лиценцом 391)

Редни
бр.

Име и презиме: _________________________________
Ниво и назив
документације, са ознаком
и бројем пута

Назив деонице и моста

Максималан
појединачни
распон
(m)

Дужина
путног
објекта
(m)

Година
завршетка

Укупан број мостова: ______________ ком.
Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду
наручиоца да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део
пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

_____________________________________
Назив Наручиоца

_____________________________________
Адреса

Овим потврђујемо да је инжењер са лиценцом


__________________________________________________________________
(Уписати име и презиме и број лиценце инжењера, за кога се издаје потврда)

Као одговорни пројектант квалитетно и у уговореном року израдио пројектну документацију
(оверену од ревизионе комисије и/или техничке контроле)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(навести врсту пројектне документације: пројектовање мостовских конструкција на
државним путевима I и/или II реда и/или градским саобраћајницама или пројектовање
грађевинских пројеката пута на државним путевима I и/или II реда или пројектовање
грађевинске геотехнике на државним путевима I и/или II реда и/или градским
саобраћајницама)
укупна дужина пута/максимални појединачни распон моста ____________________________
чија је реализација окончана ___________ године.
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе
наведени подаци тачни.
Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон: ______________
Потпис овлашћеног лица __________________________
М.П.
Напомена:
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу
Потврде.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге –
Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, ЈН бр. 96/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до понедељка 21.
децембра 2015. године до 12,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Попуњене, потписане и оверене обрасце од 1 до 4;
 Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
 Попуњен, потписан и оверен модел Уговора;
 Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона о јавним набавкама;
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о
независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 21. децембра
2015. године у 13,00 часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар
краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача
морају комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања
понуда.
Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

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: Јавно предузеће
«ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком:
„Измена понуде за јавну услуге – Идејни пројекат моста преко реке Саве на
коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, ЈН
бр. 96/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Идејни пројекат моста преко реке
Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница:, Нови Сад – Рума –
Шабац , ЈН бр. 96/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Идејни пројекат моста преко реке
Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума –
Шабац, ЈН бр. 96/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – Идејни пројекат моста преко
реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума
– Шабац, ЈН бр. 96/2014 – 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.

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење Уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачун на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне
документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
Уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Извођачу
у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге
Понуђени рок за израду комплетног Идејног пројекта моста преко реке Саве на
коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, који се
предаје вршиоцу Ревизије не може бити дужи од 180 дана од дана закључења уговора. Рок
не обухвата период од дана предаје идејног решења до дана добијања локацијских услова.
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Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије и достављање финалне верзије је
20 дана по давању мишљења.

9.3. 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 не 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, с тим да
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора,
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. (модел обрасца банкарске
гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања
Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не извршава 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. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.

13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима
у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и
ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.
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Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику
путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevisrbije.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће
се да је примљен првог наредног радног дана.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 96/2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.

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

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију
за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
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вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољније понуде“ са следећим елементима критеријума и методологијом за доделу
пондера за сваки од елемената критеријума:
1.
2.

Понуђена цена;
Референце кључног техничког особља.

Економски најповољнија понуда је понуда којој је додељен највећи број пондера.
Укупан број пондера представља збир појединачно додељених пондера по сваком елементу
критеријума.
У даљем тексту су дефинисани релативни значаји (пондери) за наведене елементе
критеријума.
17.1

Пон уђена цена

Понуђач са најнижом понуђеном ценом по овом елементу критеријума добија 60
пондера. Број пондера осталим понуђачима додељује се према формули:
60 x

најнижа понуђена цена
понуђена цена

17.2 Референце кључн ог тех ничког особља на изради п ројектне
документације
Максималан број пондера по овом елементу критеријума је 40.
Елементи критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца
(модел обрасца потврде дат је у оквиру IV поглавља) да је одговорни пројектант успешно
завршио израду идејних (оверних од ревизионе комисије) и/или главних (оверених од
техничке контроле) пројеката изградње мостова на државним путевима I и/или II реда и/или
градским саобраћајницама појединачног распона 50m и више, односно изградње државних
путева I и/или II реда.
Понуђач је обавезан да достави потврде наручилаца о извршеним услугама које су
предмет референце.


Одговорни пројектант пројеката путних објеката – мостова (лиценца 310)
(Образац-2). Максимални број пондера је 30.

Елементи критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца
да су лица у својству одговорних пројектаната учествовала у изради идејних (оверних од
ревизионе комисије) и/или главних (оверених од техничке контроле) пројеката изградње
мостова на државним путевима I и/или II реда и/или градским саобраћајницама
појединачног распона 50m и више.
Елемент који ће се оцењивати је дужина највећег појединачног распона објекта – моста
и то тако што ће се за распоне:
 од 50m до 70m додељивати по 4 (четири) бода
 веће од 70m до 100m додељивати по 8 (осам) бодова
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веће од 100m до 150m додељивати по 15 (петнаест) бодова
веће од 150m додељивати по 30 (тридесет) бодова

до максималних 30 бодова. (Образац бр. 2)
Напомена: Аутопутски мостови (спојена или развојена лева и десна страна коловоза)
рачунају се као један мост, што у Обрасцу бр. 2 и Потврди о референци одговорног
пројектанта треба нагласити.


Одговорни пројектант саобраћајница (лиценца 315 или 312 или 318) (Образац-3).
Максимални број пондера је 10.

Елементи критеријума ће се оцењивати према достављеним потврдама наручилаца да
су лица у својству одговорних пројектаната учествовала у изради идејних (оверених од
ревизионе комисије) и/или главних (оверених од техничке контроле) изградње државних
путева I и/или II реда.
Елемент који ће се оцењивати је дужина у потпуности завршеног идејног и/или
главног пројекта пута и тако што ће се за сваких 5 km. пута додељивати по 2 (два) бода до
максималних 10 (десет) бодова.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају једнаки број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак пројекта. У случају
истог понуђеног рока за завршетак пројекта, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио нижу цену за извршење услуге.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу
XI конкурсне документације).

20. 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.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-617 или препорученом пошиљком
са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је
примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара без обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке,
уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива,
односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре
истека рока за подношење понуда. Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње
наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда, изузев одлуке о додели
уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне
набавке, па ако та вредност не прелази износ од 80.000,00 динара такса износи 80.000,00
динара, а ако та вредност прелази 80.000,00 динара такса износи 0,1% процењене
вредности јавне набавке. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели
уговора о јавној набавци, висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је
додељен уговор, па ако та цена не прелази износ од 80.000,00 динара такса износи
80.000,00 динара, а ако та цена прелази 80.000,00 динара такса износи 0,1% те цене.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће
елементе:
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
4) број рачуна: 840-30678845-06;
5) шифра плаћања: 153 или 253;
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
8) корисник: буџет Републике Србије;
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе неведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор,
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне
банке Србије у складу са законом и другим прописом
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити Уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
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ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
(меморандум банке)
Назив и седиште банке која издаје гаранцију:...........................................................
Датум:.......................................
ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.............................
Уговор бр............................................
Назив Уговора:

Идејни пројекат моста преко реке Саве
на коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21)
деоница: Нови Сад – Рума – Шабац
Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд,
Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем
тексту Корисник)
Oбзиром да се ________________________________________________________________
[уписати назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр.
_________________________ [уписати број Уговора] од _____________________[уписати
датум Уговора] изради Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута
IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац (у даљем тексту: Уговор) и
обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави
безусловну и наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од реномиране банке у
износу који је тамо наведен као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза
Извођача у складу са Уговором, и обзиром да смо ми пристали да Добављачу издамо такву
Банкарску гаранцију:
Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Добављача, сносимо обавезу до
укупног износа од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима], који је платив у врсти
и односу валута у којима је платива Уговрена цена и обавезујемо се да по пријему вашег
првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису
већи од [уписати износ гаранције], као што је горе наведено, без потребе да доказујете или
дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.
Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Добављача пре него
што нама доставите такав позив.
Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора
или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити
сачињена између вас и Добављача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе
по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој
промени, допуни или измени.
Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива.
Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до [уписати датум 30 дана након датума
истека рока за извршење посла] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и
враћа се нама.
На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће
надлежан Привредни суд у Београду.
Потписи и печати овлашћених лица
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________________ од ___________ 2015. године, за јавну набавку
услуга – Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IБ реда бр. 21
(М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац , ЈН бр 96/2014.

1) 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

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 понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подИзвођач:
Део предмета набавке
извршити подИзвођач:

2)

који

ће

Назив подИзвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подИзвођач:
Део предмета набавке
извршити подИзвођач:

који

ће

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
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
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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 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.

5) НАША ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ
САВЕ НА КОРИДОРУ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 21 (М-21) ДЕОНИЦА:
НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ , ГЛАСИ:

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од
дана отварања понуда)
Рок израде Идејног пројекта за предају на
Ревизију (не дужи од 180 дана од дана
закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.
М.П.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:
УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен између уговорних страна:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________, _______________, Улица
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________
Члан 1.

Уговорне стране констатују:


да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12 и 14/15) у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за
набавку услуга – Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног
пута IБ реда бр. 21, деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, спровео отворени поступак
јавне набавке услуга;



да је Добављач дана ____________2015. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2015.
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној набавци.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је израда Идејног пројекта моста преко реке Саве на коридору
државног пута IБ реда бр. 21, деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, у складу са Пројектним
задатком из Поглавља III конкурсне документације.

ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 3.
Уговорену цену чине:


цена услуге израде Идејног пројекта из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим
трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од ________________________
динара



порез на додату вредност у износу од ___________________ динара
Укупна уговорена цена износи ___________________________ динара
(словима: ______________________________________________________ динара)
Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3.
овог Уговора бити извршена према следећој динамици:


80% путем привремених ситуација за извршење услуге у свему према динамичком
плану. Привремене месечне ситуације саставља Добављач и подноси на наплату
Наручиоцу у 6 примерака.



20% по окончаној ситуацији и предаји финалне верзије Идејног пројекта (овереног од
стране Ревизионе комисије).

Добављач се обавезује да уз сваку привремену ситуацију достави извештај о
извршењу посла на изради Идејног пројекта.
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати
Добављачу у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
испостављања привремених ситуација односно предаје финалне верзије Идејног пројекта,
овереног од стране Ревизионе комисије у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).
РОК
Члан 5.
Рок за завршетак израде Идејног пројекта је ______ дана од дана закључења овог
уговора.
Рок не обухвата период од дана предаје идејног решења до дана добијања локацијских
услова.
Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије и достављање финалне верзије је
20 дана по давању мишљења.
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Члан 6.
Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 5. овог
Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а
уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може
једнострано раскинути уговор.
Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку
коначног обрачуна.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА
Члан 7.
Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора:
 Изврши у складу са одредбама Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке: Законом о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, Законом о јавним путевима („Сл. гласник
РС“ 101/05,123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Законом о рударству и геолошким
истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/11), Законом о заштити животне средине
(„Сл. Гл. РС“ 135/2004; 35/2009 – др. закон; 72/2009 – др. закон и 43/2011-одлука
УС, Законом о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“ 101/05),
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. Гл. РС 50/11) и другим
Законима Републике Србије, којима се дефинишу и одређују услови, начин и
садржај пројектне документације, квалитетно и уз строго поштовање
професионалних правила своје струке;
 Изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;
 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички
план реализације посла;
 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о одговорним
пројектантима по областима наведеним у пројектном задатку;
 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави гаранцију за добро
извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације.
Члан 8.
Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне
накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 2. овог Уговора.
Члан 9.
Садржај и опремање предметног Пројекта мора бити у сагласности са пројектним
задатком, техничким условима и законским прописима.
Члан 10.



Добављач се обавезује да испоручи:
шест примерака Идејног пројекта у штампаном облику
два примерак у електронском облику

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде пројектне документације
одреди етапност израде и достављања исте.
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Члан 11.
Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током
рада ни након завршетка Услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини
било у деловима.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за
реализацију послова из члана 2. овог Уговора.
Члан 13.
Уколико Наручилац у току израде Идејног пројекта из члана 2. овог Уговора одустане
од његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом
одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема
обавештења о одустајању.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 15.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест)
примерака за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
НАРУЧИЛАЦ
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор:

Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. У случају да понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне референце.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Пројекат прилазних конструкција и пута
_____________________________________динара, без ПДВ-а
2. Пројекат главне мостовске конструкције
_____________________________________динара, без ПДВ-а
3. Елаборат геолошко-геотехничке документације
_____________________________________динара, без ПДВ-а
4. Хидролошки пројекат
_____________________________________динара, без ПДВ-а
5. Пројекат одводњавања
_____________________________________динара, без ПДВ-а
6. Пројекат осигурања од ерозије речног дна и
приобаља у зони моста и темеља моста
_____________________________________динара, без ПДВ-а
7. Пројекат саобраћајне анализе и прогнозе
_____________________________________динара, без ПДВ-а
8. Пројекат сигнализације: путне и пловидбене
_____________________________________динара, без ПДВ-а
9. Пројекат осветљења моста
_____________________________________динара, без ПДВ-а
10. Пројекат организације и технологије извођења радова
_____________________________________динара, без ПДВ-а
11. Студија оправданости
_____________________________________динара, без ПДВ-а
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12. Студија о процени утицаја на животну средину
_____________________________________динара, без ПДВ-а
13. Пројекат експропријације
_____________________________________динара, без ПДВ-а
14. Пројекат геодетских радова
_____________________________________динара, без ПДВ-а
15. Прибављање мишљења, услова и сагласности
_____________________________________динара, без ПДВ-а
УКУПНО :

_________________ динара

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:


У наведеној тачки бр. 15 Извршилац наводи цену трошкова припреме прилога уз
захтев за добијање услова, мишљења и сагласности док трошак испостављеног
рачуна за издавање услова и мишљења сноси Наручилац.



Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће за сваку од 15.
наведених тачки уписати колико износи део уговорене цене без ПДВ-а, док ће у
позицији – УКУПНО уписати укупан износ уговорене цене, свих позиција од 1 до 15,
без ПДВ-а, који треба бити плаћен након извршења целокупне јавне набавке.

У _______________ дана _________ 2015.г.

Потпис овлашћеног лица:
М.П.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.

М.П.

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

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________,
[навести назив понуђача], даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуга – Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору
државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац, ЈН бр. 96/2014,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.

М.П.

Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________ [навести
назив
понуђача] у поступку јавне набавке услуга – Идејни пројекат моста преко реке Саве на
коридору државног пута IБ реда бр. 21 (М-21), деоница: Нови Сад – Рума – Шабац,
ЈН бр. 96/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица:
У _______________ дана _________ 2015.г.

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.
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