
Јавно предузеће
за уређивање грађевинског земљишта

″Краљево″
  www.direkcijakv.net                            mail:  office@direkcijakv.net
  36 000 Краљево     ул. Хајдук Вељкова бр. 61

  

 
 

                                                          

                          
       

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАСАРЕЛЕ У
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ КРАЉЕВО, КОД СПОМЕН ПАРКА

Број јавне набавке за 2017. годину: ЈН  број 1.3.25

Отворени поступак 

Рок за достављање понуда: закључно са 30.06.2017. године до 12.00 часова.

Датум отварања понуда: 30.06.2017. године у 13.00 часова.

Краљево, мај 2017. године

1/53

Тел.         036/312-019

                036/333-370

Факс.       036/312-061

Мат. бр.  17001841

ПИБ        101258220

mailto:office@direkcijakv.net
http://www.direkcijakv.net/


На основу члана 32.  и 61.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“,
бр.  124/2012,  14/2015  и  68/2015,  у  даљем  тексту:  Закон), члана  2.  Правилника  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр.  86/2015), Правилника о
ближем  уређивању  поступка  јавне  набавке  Јавног  предузећа  за  уређивање
грађевинског  земљишта “Краљево”   број  4453/4  од 07.09.2015.године, Правилника  о
ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се закон не примењује
Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева број 3805/15 од 31.12.2015.
године, Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца број
806/17,  1457  и  1185/17  од  25.04.2017.године, Одлуке  о  покретању  поступка  јавне
набавке   број  807/17 и  број  1457  од  25.04.2017.  године  и  Решења   о  образовању
Комисије за јавну набавку  број  808/17 и број 1481 од 26.04.2017. године припремљена
је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке радова –  Санација и реконструкција пасареле

у железничкој станици Краљево, код Спомен парка

Број јавне набавке за 2017. годину: ЈН 1.3.25

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 11.666.667,00 динара

Конкурсна документација садржи укупно 53  стране:
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                    1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Јавно  предузеће  за уређивање грађевинског земљишта "Краљево",  Ул.
Хајдук Вељкова бр. 61, Град Краљево и Градска управа града Краљева

 
Врста наручиоца: Јавно предузеће  и државни органи, Градска управа

Скраћени назив: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Облик својине: државна  својина

Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево 

Интернет страница наручиоца: www.direkcijakv.net  и  www.kraljevo.org

Шифра претежне делатности:   42.99

Матични број: 17001841

ПИБ:  101258220

Текући рачун: 160-461626-67
 
Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061
 
Законски заступник: в.д. директора Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

Врста поступка:  Предметна јавна набавка се спроводи у  отвореном поступку  јавне
набавке  у  складу  са  законом  и  подзаконским  актима  под  којима  се  уређују  јавне
набавке.

Предмет јавне набавке радова – Санација  и  реконструкција  пасареле у  железничкој
станици Краљево, код Спомен парка

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

Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
                E-mail   javne.nabavke@direkcijakv.net

     факс: 036/312-061

                  2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Опис предметне набавке:  Санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици Краљево, код Спомен парка

 Ознака и назив из општег речника набавке: 45233261 Радови на изградњи
пешачких надвожњака
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

        Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца 3 у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за

све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац 3 ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и  обрасце

попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
Страни  подносилац  понуде  може  за  доказе  из  Упутства  како  се  доказује

испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити оригинале
или фотокопије на матерњем језику,  праћене овереним преводом на српски језик  од
стране овлашћеног судског тумача.

3.2. Подношење понуде 
Понуда  мора  бити  у  целини  припремљена  у  складу  са   Законом  о  јавним

набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012,  14/2015   и 68/2015), подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и  конкурсном документацијом.

Понуђач понуду  подноси непосредно или путем поште у затвореној  кутији или
коверти,  затворену на  начин да се  приликом отварања понуда  са  сигурношћу може
закључити да се отвара први пут.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.
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  Наручиоца  3:  Јавно   предузеће  за  уређивање
грађевинског земљишта "Краљево", Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Санација и реконструкција пасареле
у железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број ЈН 1.3.25.– НЕ ОТВАРАТИ”

Понуда се подноси у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 16.05.2017.године.

Рок за подношење понуда је 30.06.2017. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 3,

без  обзира на начин достављања,  до 30.06.2017.године до 12.00 часова.
Напомена: Да  би  потенцијални  понуђачи  имали  довољно  времена  за  прибављање
понуде од “Железница Србије” Наручилац се одлучио да рок за достављање понуда
буде 45 дана. 

           3.3 Пријем понуда
Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене

од стране Наручиоца 3, без обзира на који су начин послате. Понуда коју Наручилац 3
није примио у року одређеном за подношење понуда,  односно која  је  примљена по
истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом и
Наручилац  3  ће  по  окончању  поступка  отварања  вратити  неотворену  понуђачу,  са
назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде  које  нису  у  складу  са  конкурсном  документацијом  сматраће  се
неприхватљивом.
         Наручилац 3 ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
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редоследу приспећа.

3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној  адреси  Наручиоца 3

дана  30.06.2017. године са почетком у 13.00 часова.

3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.

3.6. Важење понуде
Понуда важи 90 дана од дана отварања.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац 3 је дужан да  у писаном облику

затражи од понуђача  продужење рока важења понуде. Понуђач  који  прихвати  захтев
за продужење рока важења понуда не може мењати понуду.

         3.7.Трошкови припреме и подношења понуде
 Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво  Понуђач и не може

тражити од Наручиоца 3 накнаду трошкова.
 Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме

понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен  из  разлога  који  су  на  страни  Наручиоца  3, Наручилац  3 је  дужан  да
Понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих
трошкова у својој понуди.

3.8. Измене, допуне и опозив 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  за уређивање грађевинског земљишта "Краљево",  Ул. Хајдук

Вељкова бр.61, 36000 Краљево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова –  Санација и реконструкција пасареле у

железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Санација и реконструкција пасареле у

железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25 – не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Санација и реконструкција пасареле у

железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова –  Санација и реконструкција

пасареле  у  железничкој  станици  Краљево,  код  Спомен  парка,  број  ЈН  1.3.25 –  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.

3.9. 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

У обрасцу понуде (поглавље  4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално,  или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.
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3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде

(поглавље 4.) наведе  да  ће  извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у  обрасцу  понуде  наводи  назив  и  седиште  подизвођача  уколико  ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца 3  и понуђача
који  подноси  понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен  и у уговору о
јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара  Наручиоцу  3 за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу  3,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради  утврђивања испуњености тражених услова. 

3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду  може  поднети  група  понуђача,  у  том  случају  саставни  део  заједничке

понуде  мора  бити  споразум  којим  се  понуђачи  међусобно  и  према  Наручиоцу  3
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став
4.  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 3 и

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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.

3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање  ће  се  вршити  30%  авансно  а  остатак  на  основу  испостављених  и

оверених месечних  ситуација и окончане ситуације, у року од 15 дана од дана пријема
ситуације.

3.13. Рок и начин извођења радова
Рок извођења радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.

        
           3.14. Гарантни рок
           Гарантни рок је пет година од  дана завршетка  радова.

3.15.  Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у  
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим  да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска  цена,  Наручилац  3  ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.

3.16. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац  3 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  3 ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
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садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже  ознаку  „поверљиво“  као  и  испод  поменуте  ознаке  потпис  овлашћеног  лица
понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је  достављен уз  понуду,  поверљив податак  мора  да  буде  обележен црвеном бојом,
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.  Наручилац  3  не одговара за поверљивост података који
нису означени на поменути начин.

Наручилац  3  ће  одбити  давање  информације  која  би  значила  повреду
поверљивости  података  добијених  у  понуди.  Неће  се  сматрати  поверљивим  цена  и
остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање понуде.  Наручилац  3  ће  чувати  као  пословну тајну  име понуђача,  као  и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за  отварање понуда. 

3.17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца 3 додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу  3  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, само у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 14.30 часова, са
назнаком  –  захтев  за  додатним  информацијaма или  појашњењима конкурсне
документације,  ЈН  број  1.3.25 – Санација  и  реконструкција  пасареле  у  железничкој
станици Краљево, код Спомен парка,  путем факса 036 – 312-061, путем електронске
поште на e-mail адресу javne.nabavke@direkcijakv.net или путем поште на адресу улица
Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево.

Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњење
конкурсне документације, Наручилац 3 је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева,  одговор  објави  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страницама
www.direkcijakv.net  и      www.kraljevo.org.

Комуникација у вези са додатним  информацијама и појашњењима врши се на
начин  одређен чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

3.18. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац 3 задражава право да током рока за достављање понуда измени или

допуни  конкурсну документацију.  Све  измене  и  допуне  Наручилац  3 ће  објавити  на
Порталу јавних набавки  и на интернет страници www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.

Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки   и на интернет
страницама  www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.

Уколико  Наручилац  3 измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана   пре  истека  рока  за  достављање  понуда,  Наручилац  3 ће  продужити  рок  за
подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страницама www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац 3 не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

3.19. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код  понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац 3 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, као и да изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено
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чланом 93.Закона.
Уколико Наручилац 3 оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно

извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац 3 ће понуђачу оставити примерен
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача.

Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, пруже
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа,  при чему није дозвољена
било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац 3 може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене,  меродавна је јединична цена. 
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  Наручилац  3 ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

          3.20. Критеријум за оцењивање и  доделу уговора
Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  “Најнижа

понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а,
припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом. 

Критеријум на основу кога ће Наручилац 3 извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити изабрана
понуда  понуђача који је раније поднео понуду.

Наручилац 3 може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у том случају
ће поступити на основу члана  92. Закона о јавним набавкама.

3.21.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац  3  ће  разматрати  само  оне  понуде  које  су  благовремене  и  које

испуњавају  услове  из  конкурсне  документације.  Наручилац  3  ће  одбити  све
неприхватљиве  понуде,  односно  понуде  које  садрже  битне  недостатке  из  члана
106.Закона. Наручилац  3  може  одбити  понуду  уколико  поседује  доказ  негативне
референце, сходно члану 82.Закона.

3.22. Обустава поступка
Наручилац 3 ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови

за  доделу  уговора,  или  из  објективних  и  доказивих  разлога,  који  се  нису  могли
предвидети  у  време  покретања  поступка  јавне  набавке  и  који  онемогућавају  да  се
започети  поступак  оконча,  односно  услед којих  је  престала потреба наручиоца 3  за
предметном  набавком,  због  чега  се  неће  понављати  у  току  исте  буџетске  године,
односно у наредних 6 (шест) месеци.

Наручилац 3 је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству
и да је објави на Порталу јавних набавки и на интернет страницама www.direkcijakv.net
и  www.kraljevo.org   у року од три дана од дана доношења одлуке.

3.23.  Коришћење  патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених  праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.

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

3.24. Обавезе понуђача по чл.  75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу

да  су поштовали обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада,  заштити животне средине,  као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат
је у конкурсној документацији.
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   3.25.   Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Изјаву банке у вези банкарске гаранције  за повраћај  авансног плаћања, изјаву
банке  у  вези  банкарске  гаранције  за  добро  извршење посла и  изјаву  банке  у  вези
банкарске  гаранције  за   отклањање грешака  у  гарантном року,  из  одељка  7,  8 и  9
конкурсне  документације,  банке  понуђачима  морају  дати  са  датумом,  потписом  и
печатом у  тексту   из  конкурсне документације,  на  обрасцу банке   или  обрасцу  из
конкурсне документације. 

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави банкарску
гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  пре   уплате  аванса,  изјаву банке  у  вези
банкарске гаранције за добро извршење посла дужан је да достави пре  пријема прве
привремене ситуације Наручиоцу 3 достави  банкарску гаранцију за добро извршење
посла која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ако се за време
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро  извршење  посла  мора  да  се  продужи.  Наручилац  1  ће  уновчити  банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају  да понуђач не буде извршавао своје
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  Банкарску гаранцију за
отклањање  грешака  у  гарантном  року, изабрани  понуђач  доставља  у  тренутку
примопредаје  предмета  јавне  набавке, која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловна  и
платива на први позив.  Наручилац 1 ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање
грешака  у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања
квара  који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном
року. Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење
посла и банкарске гаранције за  отлањање грешака у гарантном року је обавезујућег
карактера за банку.
Напомена: Понуђач који у понуди не тражи аванс, не мора доставити изјаву банке у
вези банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

3.26.  Обавештење  о  роковима  и  начину   подношења  захтева  за  заштиту
права са упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  односно  свако
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  наручиоцу  непосредно,  електронско
поштом  на  e-mail:  javne.nabavke@direkcijakv.net,  факсом  на  број  036/312-061  или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико овим
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 и на интернет страници www.direkcijakv.net
и  www.kraljevo.org , најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  захтев  ће  се   сматрати
благовременим уколико је  примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре
истека  рока  за  подношење  понуда  без  обзира  на  начин  достављања  и  уколико  је
подносилац  захтева  у  складу са  чланом 63.став  2.овог  закона  указао  наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Након  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.108  ЗЈН  или  одлуке  о  обустави
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поступка јавне набавке из чл.109.ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека 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.

Захтв за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН

Захтев за заштиту права мора да садржи:
 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
 назив и адресу наручиоца
 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
 чињенице и доказе којима се повреде доказују
 потврду о уплати таксе из чл.156.ЗЈН
 потпис подносиоца

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење  захтева  за  заштиту  права  Републичке  комисије,  објављеном  на  сајту
Републичкр комисије у смислу члана 151.став 1.тач.6) ЗЈН је:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.ЗЈН  која садржи следеће
елементе: 

 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши
увид  у  одговарајући  извод  евиденционог  рачуна  достављеног  од  стране
Министарства  финансија  –  Управе  за  трезор  и  на  тај  начин  додатно  провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован

 износ таксе из чл.156.ЗЈН чија се уплата врши на износ од 120.000,00 динара
 број рачуна: 840-30678845-06
 шифра плаћања 153 или 253
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права
 сврха: ЗЗП (навести назив наручиоца), јавна набавка (навести редни број јавне

набавке)
 корисник: буџет Републике Србије
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе
потпис овлашћеног лица банке, или

2) Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елоементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1), или 

3)  Потврда издата од стране Републике Србије,  Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних  да буде издата од стране банке и да
садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке, за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава  организација  за  обавезно  социјално  осигурање  и  други  корисници  јавних
средстава), 
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4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној  уплати таксе из тачке 1),  за подносиоце захтева за заштиту
права ( банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу ЗЈН и другим прописом.
          Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-166.ЗЈН

3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац 3 је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу 3 у року од 5 дана од
дана пријема.

У случају да је поднета само једна понуда  Наручилац  3  може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом  112. став
2.  тачка 5) Закона.

          3.28. Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка

5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење
без претходне писане сагласности Наручиоца 3.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац 3 ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца 3.

По прихватању прегледа вишкова и  мањкова радова од стране наручиоца,  са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама.  Стручни надзор је  обавезан да провери основаност истог,  описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 3
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.
Извођење   вишка  радова  до  10%  вредности  од  уговорених  количина  радова  неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

3.29. Додатни радови (непредвиђени радови)             
У  случају да се  појави потреба за  извођење додатних (непредвиђених радова

члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама),  стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Извођач  се  обавезује  да  додатне  (непредвиђене  радове)  изведе  уз  претходну
писану сагласност  Наручиоца 3.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити  уговор о извођењу ових радова.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
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детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане

сагласности Наручиоца 3 неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач доставља
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена 
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и  уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова).

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1.
тачка 5., члана 36. став 2.  Закона о јавним набавкама.

3.30. Повећање обима предмета набавке
У  случају  да  се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,

Наручилац 3  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.

        3.31. Увид у пројектну документацију и обилазак локације
Нaручилaц ћe oбeзбeдити увид у пројектну документацију и локацију на основу које ће
потенцијални понуђач изводитни радове. 

У  вeзи  сa  вршeњeм  увида  у  поменуту  документацију  и  обилазак  локације,
прeдстaвник  пoнуђaчa ћe сe  приjaвити кoд Нaручиoцa нa aдрeсу eлeктрoнскe пoштe
javne.nabavke@direkcijakv.net, тe у дoгoвoру сa њим зaкaзaти тaчaн тeрмин увида.

Увид сe мoрa oбaвити нajкaсниje  20 (двадесет) дaнa прe истека  рoкa зa прeдajу
пoнудe.  Дoгoвoрeнoм  увиду ћe присуствoвaти прeдстaвник  Нaручиoцa и прeдстaвник
Пoнуђaчa.

Увид ћe бити мoгућ у врeмeну oд 7:00 дo 14:30 чaсoвa. Пoнуђaчи кojи изврше увид
у пројектну документацију и локацију у зaкaзaнoм тeрмину дoбићe пoтврду o oбилaску
лoкaциje (Oбрaзaц 13), пoтписaну и oвeрeну oд стрaнe прeдстaвникa Нaручиoцa кojу су
oбaвeзни дa прилoжe у пoнуди.
Нaручилaц ћe o
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           4.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за отворени поступак јавне набавке радова -   Санација и реконструкција
пасареле у железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Шифра делатности

Тип предузећа (микро, мало, средње или
велико)

e-mail

Телефон

Телефакс

Матични број 

Порески број ПИБ

Назив банке и број рачуна

Лице за контакт

Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,__________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем: заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

2. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

Напомена: 
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике
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П О Н У Д А

   
 Понуђач:

Понуда  бр.                          Од   ___________2017.год.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове –  Санација и
реконструкција  пасареле  у  железничкој  станици Краљево,  код  Спомен  парка,  број   ЈН
1.3.25 изведемо под следећим условима:

Укупна цена  (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена  (са ПДВ-ом)

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

Рок и начин плаћања
---------------------% аванс ( без аванса)
Плаћање ће се вршити највише 30% авансно а 
остатак на основу испостављених и оверених 
месечних  ситуација и окончане ситуације , у року од 
15 дана од дана пријема стуације.

Рок извођења радова
90 календарских дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде
   
  90 дана од дана отварања понуде

Гарантни рок
  
  пет година од  дана завршетка  радова

Датум:
   

Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци  који су у истом наведени.
Напомена:

 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом  оверава  овлашћени  члан  групе  који  за  то  има  писмено  овлашћење
осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.

 Понуђач који у понуди не тражи аванс, не мора доставити изјаву банке у вези
банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.
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            5.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
број

           Услови                                      Докази

   1

Да је регистрован код надлежног 
органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона

Правно лице: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда
Предузетник:Извод  из  регистра
Агенције за привредне регистре  
или   интернет  страници  на  којој  су
тражени подаци јавно доступни

   2 Да  понуђач  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;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење 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;
- 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
- Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да  законски 
заступник понуђача  није осуђиван за 
кривично дело  против привреде, 
кривично дела против животне средине, 
кривично дело примања или давање 
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  
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осуђиван за нека 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;
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

   3

Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима  Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
(члан 75. став 1. тачка 3) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко л. 
- уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе  и доприносе  и 
- уверење  надлежне  локалне 
самоуправе  да је измирио  доспеле 
обавезе  по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду  Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у  
поступку  приватизације 
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

4

Понуђач је дужан да при састављању
понуде  изричито наведе да је  
поштовао обавезе  које произилазе из
важећих прописа  о заштити на раду,  
запошљавању и  условима рада,  
заштити животне средине, као  и да 
му није изречена мера забране 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде  
(члан 75. став 2. Закона)

Потписан и оверен обазац изјаве. 
(Одељак  10.  конкурсне документације - 
Образац)

 

5 Додатни услов:
Понуђач је дужан да пре закључења 
уговора достави Наручиоцу Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности, у свему према 
Правилнику о условима осигурања од
професионалне одговорности број 
110-00-00058/2015-07 од 6.маја 
2015.године, донет од стране 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Доказивање:
Приликом подношења понуде доставља 
се:
- Изјава на обрасцу бр. 6, која је 
саставни део Конкурсне документације 
(страна 20/42) којом Понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да ће уколико 
му уговор о предметној јавној набавци 
буде додељен доставити Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности

 Приликом закључења уговора, 
доставља се:

 Уговор о осигурању од 
професионалне одговорности 
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(Полиса осигурања одговорности) 
са Условима за осигурање 
професионалне одговорности који
су саставни део Полисе.

6

Додатни услов:

Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом:
- да је понуђач у последње 3 
обрачунске године остварио укупан 
приход од најмање 84.000.000,00 
динара 

Доказује се:

а) Биланс успеха за претходне три 
обрачунске године

 

7

Додатни услов:
Потребно је да понуђач располаже 
неопходним кадровским капацитетом:

 да понуђач има најмање једног 
запосленог  дипломираног 
грађевинског  инжењера са 
лиценцом 410, 

 да понуђач има најмање два 
запослена атестирана вариоца 
за предметни посао

Доказује се:
 приложити фотокопију уговора  о 

раду (на неодређено или 
одређено време) или уговор о 
радном ангажовању (уговор о 
делу или уговор о привременим и 
повременим  пословима и др.) с 
тим да ови уговори морају бити 
закључени пре расписивања 
позива и морају трајати најмање 
онолико колико  траје период 
извођења радова (за инжењера и 
вариоца), као и достављање 
фотокопија тражене лиценце за 
инжењера

 важећи атест за вариоце

8.

Додатни услов:
 да је понуђач у задњих осам 

година извео радове на 
минимум две челичне 
конструкције распона већег од 
30 метара

Доказује се:
     -    потврду инвеститора да су радови 
изведени стручно, квалитетно , у року и 
кратак технички опис изведене 
конструкције

Напомена:
- У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  докази  под  тачком  од  1  -  4
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно; 
Услов из члана 75. став  1. тачка 4 дужан  је  да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено   извршење дела набавке  за који  је неопходна испуњеност тог
услова.
- У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  докази  од  1  -  3.
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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- Докази под тачкама 2. и 3.  не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
- Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77. Став 4. овог закона, наручилац је пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена
као  најповољнија  затражи  да  достави  копију  захтеваних  доказа  о  испуњености
услова,  а  може  и  да  затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или
појединих  доказа.  Наручилац  доказе  може  да  затражи  и  од  осталих  понуђача.
Наручилац  није  дужан да од  понуђача  затражи достављање свих или  појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака
јавних набавки код тог наручиоца.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенција  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,  осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља  у изворном електронском облику.
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
судокументи   којима  понуђач   доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од
стране надлежних органа те државе. 

Понуђач  је  дужан  да  без  одлагања писмено  обавести  Наручиоца  3  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.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:
- Образац понуде; 
- Образац изјаве о независној понуди;
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације;
- Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и према наручиоцу обавезују на

извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан и
оверен  од стране свих понуђача из групе понуђача;

- Образац  изјава банке у вези банкарске гаранције  за  повраћај авансног плаћања;
- Образац изјаве у вези банкарске гаранције за добро извршење посла;
- Образац изјаве  у вези банкарске гаранције за  отклањање грешака у гарантном

року;
- Образац изјаве у вези Полисе осигурања од одговорности према другој страни,

односно трећим лицима
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
- Oбрaзaц пoтврдa o увиду у пројектну документацију;
- Образац структуре понуђене цене;
- Друге  доказе које је   Наручилац 3 захтевао  конкурсном документацијом  и изјаве

понуђача.
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Докази које понуђачи не морају да доставе:
- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде

доказује  испуњеност  обавезних  услова   већ   навођења  у  понуди  интернет
странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
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            6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕМА ДРУГОЈ СТРАНИ, ОДНОСНО ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

_________________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико ми
у  отвореном поступку јавне набавке радова  –  Санација и реконструкција пасареле у
железничкој станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25, буде додељен уговор
о  предметној  набавци,  а  пре  закључења  уговора  доставити  Наручиоцу  3 Уговор  о
осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања  одговорности)  са
Условима за осигурање професионалне одговорности који чине саставни део уговора,
чиме  се  као  Понуђач  осигуравам  од  одговорности  за  штету  приликом  пружања
професионалних услуга (заштита од последица стручне грешке) коју може имати друга
страна, односно треће лице а све у складу са чланом 129а и чланом 201. став 5. тачка
12. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”бр.72/09, 81/09, исправка, 64/10-
УС,  29/11,  121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  132/14  и  145/14)  и  Правилником  о  условима
осигурања  професионалне  одговорности  од  професионалне  одговорности  бр.110-00-
00058/2015-07  од  6.маја  2015.године  које  је  донело  Министарство  грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре. 

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности)  са  Условима за  осигурање професионалне  одговорности,  морају  бити
достављени у оригиналу или овереној копији, са важношћу за читав период извршења
услуга.

Датум                                                                                          Понуђач

_____________________                           М.П.                                    ____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за  отлањање грешака у
гарантном року је обавезујућег карактера за банку.
У  случају  подношења  заједничке  понуде,  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења

21/53



             7.  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
       ЗА  ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 

 за јавну набавку Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици Краљево,
код Спомен парка

Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну  и  плативу,  на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног
плаћања у висини од 30% вредности уговора  и иста ће трајати  до коначног извршења
посла односно правдања аванса. 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.25.

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена: 
Понуђач који у понуди не тражи аванс, не мора доставити изјаву банке у вези банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања.
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8.   ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ  ЗА  ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
                                        ПОСЛА 

 за   јавну  набавку  у  отвореном  поступку -  Санација  и  реконструкција  пасареле  у
железничкој станици Краљево, код Спомен парка

Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико у  јавној набавци  - Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици

Краљево, код Спомен парка, њему буде одлуком додељен уговор издати безусловну и

плативу на „први позив“, банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5%

од вредности уговора без ПДВ-а  и иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје

радова.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.25.

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
Писма о намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење посла
је обавезујућег карактера за банку.
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача   који   је   у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења.
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    9.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за  јавну  набавку  у  отвореном  поступку  –  Санација  и  реконструкција  пасареле  у
железничкој станици Краљево, код Спомен парка

Изјављујемо
(За:   Град Краљево)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико у јавној набавци -  Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици

Краљево, код Спомен парка њему буде одлуком додељен уговор издати безусловну и

плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у

висини од 5% од  вредности уговора без ПДВ-а,  и иста ће трајати  5 дана дуже од  дана

истека гарантног рока.

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.25

Датум, Потпис

Печат

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац  потписује и оверава члан групе
понуђача  који  је  у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења.
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      10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26.  и 61.  став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач

__________________________________________________________________________ 
                                                (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам
понуду поднео независно,  без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима, за јавну набавку –  Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици
Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

_______________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,
Наручилац  3  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.
Организација  надлежна  за  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  односно
заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2 ЗЈН.
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          11.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА                           

                                              ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

 
На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), понуђач

__________________________________________________________________________ 
                                              (навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
ми  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности  која  је  на  снази  у  време
подношења понуде  (члан 75.  став  2.  Закона), за јавну  набавку радова –  Санација и
реконструкција  пасареле  у  железничкој  станици  Краљево,  код  Спомен  парка, у
отвореном поступку  ЈН број 1.3.25

Датум                                                                                                Понуђач

____________________                     МП                                 _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Образац  попуњава  понуђач,  сви  подизвођачи,  а  уколико  понуду  подноси   група
понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког  понуђача из
групе понуђача и оверена печатом. 
(Образац фотокопирати)
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12.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА   
             ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

за јавну набавку радова –  Санација и реконструкција пасареле у железничкој станици
Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25

даје 

И З Ј А В У

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки  и  све  услове  наведене  у  конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не
може бити контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                             Понуђач

____________________                          МП                          _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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13.  OБРAЗAЦ ПOTВРДE O УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И 
ОБИЛАЗАК  ЛОКАЦИЈЕ

Пoтврђуjeмo  дa  je  пoнуђaч________________________  у  склaду  сa  кoнкурснoм
дoкумeтaциjoм зa jaвну набавку -  Санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици Краљево, код Спомен парка,  број  ЈН 1.3.25, дaнa _________ извршиo увид у
пројектну документацију и обишао локацију где ће бити изведени предметни радови.

Пoнуђaч je oвим увидом у пројектну документацију и локацију сагледао све 
спечифичности дате јавне набавке.
Напомена: Увид сe мoрa oбaвити нajкaсниje 20 (двадесет) дaнa прe истека рoкa зa 
прeдajу пoнудe.

 Увиду  присуствoвaли:

   _________________ MП ___________________
Прeдстaвник Нaручиoцa Прeдстaвник Пoнуђaчa
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                       14.    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова  –  Санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици Краљево, код Спомен парка, број  ЈН 1.3.25

У  овом  обрасцу  понуђач  може  да  искаже  трошкове  припреме  понуде  које  се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1

2

3

4

                                       Укупно динара:

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

Ако  поступак  јавне  набавке  буде  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, 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.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе. 

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране  овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац   трошкова,  припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП             _______________________ 
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                                 15.   МОДЕЛ УГОВОРА

 Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

Санација и рекинструкција пасареле у железничкој станици Краљево, код Спомен
парка, број  ЈН 1.3.25

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

Град Краљево, Трг Јована Сарића, ПИБ: 102675366, Матични број: 07193807 кога 
заступа др Предраг Терзић дипл. политиколог (Наручилац 1),

Јавно  предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", Улица Хајдук 
Вељкова бр. 61 (у даљем тексту: Наручилац 3), ПИБ 101258220, матични број 17001841,
које заступа в.д. директора Александар Несторовић, дипл.инж.арх., са једне стране 

и 
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични 
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем
тексту: Добављач), које заступа ___________________________, са друге стране.

и са понуђачима из групе понуђача: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Добављач наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

На  основу  прихваћене  понуде  Добављачa број  _______,  од______  дана
_______2017. године   и  Одлуке   о  додели  уговора   број  :  _______од  _______2017.
године , а након спроведеног отвореног поступка  јавне набавке број 1.3.25 по  позиву
за подношење  понуда објављеног на Порталу  јавних набавки  дана 16.05.2017. године,
уговорне стране закључују овај уговор.

Члан 1.

 Наручиоци уступају, а  Добављач радова прихвата обавезу да као најповољнији
понуђач изабран у  отвореном поступку  јавне  набавке, изведе радове  на  санацији  и
рекинструкцији пасареле у железничкој станици Краљево, код Спомен парка ,  ЈН 1.3.25.

Извођењем радова  из  става  1.  овог  члана   обухваћени су  сви  радови према
количини и опису радова, конкурсној документацији Наручиоца и понуди  Добављача.

Члан 2.

 Добављач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему према
количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе
за  уговорену  врсту  посла,  условима  из  конкурсне  документације  Наручиоца  3,
прихваћеној понуди  Добављача и условима из овог уговора.
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              Члан 3.

         Добављач ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално  без
подизвођача – са подизвођачем и то: 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Понуђачи из групе понуђача су : 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Члан 4.

  На основу прихваћене понуде Добављача уговарачи утврђују да укупна вредност
радова, са припадајућим порезом,  на  извођењу радова  –   Санација и рекинструкција
пасареле у железничкој станици Краљево, код Спомен парка, износи _______________
динара.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, као
и  други  услови  извођења радова  утврђени  су  техничком документацијом  и  понудом
добављач радова  бр.____________ од______.2017. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу
стварно  изведених  и  у  грађевинској  књизи  исказаних  количина  радова  уз  примену
фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође
до  промене  пореских  обавеза  услед  мера  прописаних  од  стране  државних  органа,
Добављача има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се закључити
посебан анекс уз овај уговор.

Члан 5.

Наручилац 1 се обавезује да:
 обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава

обавезу плаћања у складу са уговором
          Наручилац 3 се обавезује да:

 одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда
техничку документацију за извођење радова

 пре  почетка  радова  извођачу  радова  покаже  локацију  на  којој  ће  бити
извођени радови

 врши  надзор  над  извођењем  радова  из  овог  уговора  преко  овлашћених
надзорних органа

 обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички преглед
и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун

 изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Добављач се обавезује да:
        -    пре уплате аванса, достави Наручиоцу 3 банкарску гаранцију за повраћај 

    авансног плаћања у висини 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, и иста ће 
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трајати до коначног извршења посла, односно правдања аванса
 пре   пријема  прве  привремене  ситуације   достави  банкарску  гаранцију  за

добро извршење посла у висини 5 % од вредности уговора без ПДВ-а, и која
ће важити  5 дана дуже од дана примопредаје радова.

 до тренутка примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини 5 % од вредности уговора без
ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.

 поступа  по  примедбама  и  захтевима  Наручиоца 3  по  основу  извршеног
надзора  и  да  у  том  циљу  у  сваком  конкретном  случају  отклони уочене
недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца 3.

 на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
     дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције
 да  обезбеди  присуство и  учешће  својих  представника  у  раду  комисије  за

технички преглед објекта
 да отклони све  недостатке по примедбама комисије  за  технички преглед у

остављеном року
 да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова
 да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун
 о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално

потребне  инфраструктурне  прикључке,  као  и  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације 

Члан 7.

 Наручилац 1 ће плаћање изведених радова по овом уговору  извршити авансно
30%, а остатак на основу испостављених и оверених месечних ситуација и окончане
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације.

Аванс  ће  се  правдати  сразмерним умањењем износа   испостављене оверене
месечне и окончане ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача
у року од 15 дана по пријему ситуације код Наручиоца 3.

Привремене  ситуације  подносе  се  Наручиоцу 3  до  5. у  месецу,  за  радове
изведене  у  претходном  месецу.  Окончану  ситуацију  извођач  подноси  по  извршеном
техничком  прегледу  и  потписаном  Записнику  о  примопредаји  радова  и  коначном
обрачуну. 

У случају да  Добављач до тренутка примопредаје радова не достави банкарску
гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року,  Наручилац  1  задржава  5  %
уговорене вредности радова од ситуације, а до достављања банкарске гаранције. 

До  коначног  обрачуна  или  окончане  ситуације,  Наручилац  1 задржава  5  %
вредности уговорених радова.

Члан 8.

Добављач се  обавезује  да  комплетне  уговорене  радове  изведе  у  року  од 90
календарских дана од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
Наручилац 3 упути посебно обавештење Добављачу што се констатује и у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Динамику извођења радова сачиниће Добављач пре почетка извођења радова, а
најкасније до испостављања прве привремене ситуације, уз сагласност Наручиоца 3.

Добављач је  дужан да  се  придржава  динамике  извођења радова,  а  у  случају
значајних  одступања  која  доводе  у  сумњу могућност  извођача  да  заврши  изградњу
објекта, Наручиоци могу раскинути овај уговор.
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Члан 9.

 Добављач има право на продужење уговореног  рока само у  случају ако  је  у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од
утицаја на извођење радова. 

У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико
времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему
ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење  радова,  Добављач нема  право  на  продужење  уговореног  рока  и  других
уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно-
технички надзор преко овлашћеног надзорног  органа одговарајуће струке и на тај начин
контролисати  извођење  радова,  рокове,  употребљен  материјал  и  опрему,  квалитет
радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном
документацијом и овим уговором.

Наручилац 3 ће писаним путем обавестити Добављача  о именовању надзорног
органа у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Добављач ће у року од 5 дана по  закључењу уговора писаним путем одредити
одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца 3.

Члан 11.

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка
5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење
без претходне писане сагласности Наручиоца 3.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова,  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац 3 ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Добављач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца 3.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца 3, са
Добављачем ће се закључити анекс овог уговора.

Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог  и достави мишљење
са  детаљним  образложењем  на  усвајање,  најкасније  у  року  од  два  дана  од  дана
пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 3
неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Добављач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
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Члан 12.

       У  случају да се  појави потреба за  извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама),  стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Добављач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност  Наручиоца 3.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Добављчем ће се закључити уговор о извођењу ових радова.

Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним
образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане
сагласности Наручиоца 3 неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  додатних  (непредвиђени  радови),  Добављач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвђених радова).

У овом случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5.члана 36. став 2.

Члан 13.

У  случају  да се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,
Наручилац  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у трајању од 5 година,
уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 15.

Добављач је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да

Наручиоцу  1 плати  уговорну  казну  у  висини  од  1‰ (један  промил)  од  вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може
да износи највише 5% од вредности уговорених радова. 

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначног  обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.
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Члан 16.

          У складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности
број  110-00-00058/2015-07  од  06.05.2015.год.  донет  од  стране  Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  Добављач је дужан да пре закључења
уговора  достави  Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (полису
осигурања одговорности) и Услове за осигурање од професионалне одговорности,који
су саставни  део  овог  уговора,  са  друштвом регистрованим за  ову врсту  осигурања,
којима  се  Добављач штити  од  последица  стручне  грешке  која  може  настати  у  току
реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од постојећих
правила  струке,  утврђених  професионалним  стандардима  односно  неизвршење  и
непоступање са пажњом доброг стручњака за коју је одговоран, а у складу са Законом о
планирању и изградњи и других закона.

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности) са Условима за осигурање професионалне одговорности који су саставни
део Полисе, мора бити достављена у оргиналу или оверена копија са важношћу  за
читав период извршења услуге.

Уколико се рок за извршење услуга продужи Добављач је обавезан да достави 
пре истека уговореног рока Полису осигурања из става 1. овог члана, са новим 
периодом осигурања.

Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на
раду, као и противпожарне заштите.

Члан 17.

Добављач је у обавези да Наручиоца  3  обавести  писаним путем о спремности
изграђеног објекта за технички преглед најкасније 30 дана пре завршетка  свих радова.
Технички преглед објекта обезбеђују Наручиоци.

Добављач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи
по свим захтевима те Комисије, а нарочито да отклони примедбе на изведене радове.
Уколико  Добављач то  не  учини,  Наручиоци ће ангажовањем трећих лица отклонити
недостатке о трошку Добављача.

Након добијеног позитивног мишљења Комисије за технички преглед, уговорне
стране  ће  без  одлагања  приступити  примопредаји  и  коначном  обрачуну  изведених
радова,  који ће спровести Комисија за примопредају и коначан обрачун.  Комисија је
састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна, уз
учешће надзорних органа.

Уколико Комисија за примопредају и коначан обрачун констатује недостатке који
се нису морали отклонити у току техничког прегледа, Добављач је у обавези да отклони
те недостатке.  Уколико у  остављеном року то не учини,  Наручоци ће те  недостатке
отклонити преко трећег лица, а на трошак Добављача.

Члан 18.
  

Наручиоци могу раскинути овај уговор у случају да Добављач не изводи радове у
складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или
ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
 

Члан 19.

Добављач може  да  раскине  овај  уговор  ако  Наручиоци не  извршавју своје
уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које  Добављач радова није могао
да предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове
обавезе.
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Члан 20.

У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених радова,
утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.

Члан 21.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора
и извођења радова.

Члан 22.

   Наручиоци  и  Добављач ће  евентуална  спорна  питања  која  настану  из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну надлежност
Привредног суда у Краљеву.

Члан 23.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
на уговорену врсту посла.

Члан 24.

Уговор је сачињен у  9 (девет) примерака истоветног текста, од којих се 3  (три)
примерка налазе код Добављач ,а 6 (шест) примерака се налазе код Наручиоца.

   ЗА ДОБАВЉАЧА                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ГРАДА КРАЉЕВА

  ________________     ______________________
                                                                                 др Предраг Терзић, дипл.политиколог
                         

                                                    ЗА НАРУЧИОЦА
          ВД   ДИРЕКТОРА 

Јавног предузећа за уређивање 
         грађевинског земљишта “Краљево”

           ___________________________
                                        Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
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16. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО
      ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку радова –   Санација и рекинструкција пасареле у железничкој станици
Краљево, код Спомен парка
Понуђач: _____________________________________________________________
у складу са чл. 61. став 4.  тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012,  14/2015 и 68/2015  ),  прилажем обрасац структуре понуђене цене  како
следи у табели

1.Трошкови материјала укупно ________________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,  
превоза и специјалистичких услуга ________________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а) ________________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а

5. Износ ПДВ-а на укупну цену ________________________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ________________ динара са ПДВ-ом

Место: ______________                         М.П.                             Потпис овлашћеног лица
Датум:_______________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач  мора да попуни, овери печатом и потпише,  
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује  једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати  и печатом  оверити  образац  
структуре цене. 
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17.   T E H N I Č K I   O P I S

uz Idejni Projekat Rekonstrukcije čelične konstrukcije pešačke pasarele
pored železničke stanice kod Spomen parka u Kraljevu

1. Uvod

U skladu  sa  specifikacijama  datim  u  okviru  javne  nabavke  broj  JN.  1.2.10  za  2016  i
Ugovorom o pružanju usluga 1963 (naš broj  131580/4-16) od 06. maja 2016. sprovedena je
analiza  stanja  postojeće  konstrukcije  pešačke  pasarele  pored  železničke  stanice  u  Kraljevu:
vizuelno-makroskopski  pregled  konstrukcije,  provera  usaglašenosti  izmerenih  geometrijskih
karakteristika svih dostupnih elemenata noseće čelične konstrukcije sa karakteristikama koje su
date u postojećem „Glavnom projektu pešačkog prelaza preko pruge Beograd – Skoplje km.
84+861,50  u  železničkoj  stanici  Kraljevo“,  br.  1705,  Kosovoprojekt  Beograd.  Takođe  je
sproveden kontrolni statički i dinamički proračun postojeće noseće konstrukcije mosta. Rezultati
analize dati su u okviru izveštaja “Stručno mišljenje o stanju noseće čelične konstrukcije pešačke
pasarele kod železničke stanice Kraljevo i mogućnostima rekonstrukcije”, (naš broj 131580/13-
16) od 21. septembra 2016. koji je dostavljen Investitoru JP Direkcija za planiranje i izgradnju
“Kraljevo”, Kraljevo. Zaključeno je da je zatečeno stanje noseće čelične konstrukcije pasarele
nezadovoljavajuće u pogledu trajnosti ali i u pogledu zadovoljenja nosivosti i stabilnosti. Takođe
je  pokazano  da  je,  prema  srpskim  propisima,  vertikalna  sopstvena  frekvencija  oscilovanja
konstrukcije u kritčnom nedozvoljnom opsegu. Analizom različitih mogućnosti  rekonstrukcije
postojeće konstrukcije zaključeno je da je optimalno rešenje demontaža kompletne konstrukcije
pasarele  i  prilaznih  stepeništa,  odnosno izrada  nove noseće  čelične  konstrukcije  koja  će  biti
montirana  na  postojećim  čeličnim  stubovima.  Na  ovaj  način  dobija  se  nova  pasarela  koja
zadovoljava sve uslove nosivosti i upotrebljivost a troškovi izgradnje su praktično slični kao za
varijantu  temeljne  rekonstrukcije  postojeće  stare  pasarele,  s  tim  da  je  vreme  potrebno  za
rekonstrukciju na licu mesta svedeno na minimum, a samim tim i period zatvora železničkog
saobraćaja. 

Donja ivica nove noseće konstrukcije pasarele je +210.543 mnm što je veće od kote donje
ivice  postojeće  konstrukcije  +210.410 mnm.  Kota  gornje  ivice  kolovozne konstrukcije  nove
pasarele  je  +210.750  mm i  odgovara  koti  gornje  ivice  AB montažnih  ploča  na  kolovoznoj
konstrukciji postojeće pasarele. Noseća čelična konstrukcija za nadstrešnicu obilaznog voda je
zadržana  na  istom  mestu  sa  istom  visinskom  kotom  gornje  ivice  slemena  krovnih  nosača
(+214.44 mnm) i istim nagibom krovnih ravni.  

 U  cilju  povećanja  sopstvenih  frekvencija  nove  noseće  konstrukcije  predviđeno  je
smanjenje sopstvene težine konstrukcije koje se ogleda u novom rešenju kolovozne konstrukcije
sa ortotropnom čeličnom pločom i završnim protivkliznim premazom na bazi elastomera (“Sika
Elastomatic  TF”  ili  sličan).  Postojeći  čelični  stubovi  se  moraju  sanirati  peskarenjem  i
nanošenjem antikorozione  zaštite.  Pre  izrade  nove  noseće  konstrukcije  mosta  neophodno  je
sprovesti  Geodetska  merenja  postojećih  stubova  u  cilju  utvrđivanja  tačnog  položaja  svih
oslonačkih tačaka nove noseće konstrukcije pasarele.  
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2. Opšte

Ovim Idejnim pojektom je obuhvaćeno tehničko rešenje rekonstrukcije postojeće noseće
konstrukcije pešačke pasarele kod železničke stanice u Kraljevu. Položaj mosta, dužina i trasa su
u svemu prema projektu postojeće konstrukcije „Glavni projekat pešačkog prelaza preko pruge
Beograd –  Skoplje  km.  84+861,50 u železničkoj  stanici  Kraljevo“,  br.  1705,  Kosovoprojekt
Beograd.

Nova konstrukcija pešačke pasarele je projektovana kao kontinualan rešetkasti nosač na
dva polja  sa  rasponima  34,73 m +  9,75  m.  Širina  mosta  odgovara  rastojanju  sistemnih  osa
postojećih  glavnih  stubova  i  iznosi  3,30  m.  Statički  sistem  konstrukcije  novih  prilaznih
stepeništa i njihova geometrija je zadržana u odnosu na prethodni projekat.   

Prilikom dimenzionisanja nove noseće čelične konstrukcije analizirana su sledeća dejstva:
sopstvena težina konstrukcije, korisno opterećenje (p=5,0 kN/m), opterećenje usled dejstva snega
(s=2,0 kN/m),  dejstvo vetra  (v=19 m/s)  i  dejstvo  temperature  (±35°C).  Statička  i  dinamička
analiza su sprovdene na prostornom modelu konstrukcije. 

Osnovni  materijal  za  sve  elemente  noseće  čelične  konstrukcije  je  S235JRG2.  Veze  se
ostvaruju  zavarivanjem,  pomoću  zavrtnjeva  klase  čvrstoće  8.8  i  10.9.  Antikoroziona  zaštita
odgovara klasi korozivnosti sredine C3 prema SRPS ISO 12944-2. Trajnost antikorozione zaštite
treba da odredi investitor (prema SRPS ISO 12944-1: kratak L, srednji M ili dug H).

Prilikom  montaže  treba  voditi  računa  da  u  svakoj  fazi  bude  obezbeđena  prostorna
stabilnost montirane čelične konstrukcije.

2. Čelična konstrukcija

Noseća  konstrukcija  pešačke  pasarele  je  projektovana  kao  kontinualni  gredni  nosač
raspona 34,730 m + 9,750 m koji se zglobno oslanja na postojeće čelične portalne stubove. Most
je zatvoren sa gornjim spregom za vetar i zatvorenim kolovozom. Statička širina mosta je 3,30
m, a statička visina 3,00 m. Konstrukciju novih prilaznih stepeništa čine stepenišni nosači na
razmaku od 3,30 m koji se zglobno oslanjaju na postojeće čelične stubove i direktno na ivične
AB temelje.  

Kolovozna konstrukcija mosta se sastoji od čelične ploče debljine 10 mm sa podužnim
ukrućenjima u vidu ravnog lima dimenzija 130x8 mm i poprečnih nosača POS PN za koje je
usvojen  vrućevaljan  profil  IPE  180.  Razmak  podužnih  ukrućenja  je  400  mm.  Varijanta  sa
čeličnom kolovoznom tablom je usvojena zbog smanjenja težine konstrukcije, što je veoma bitno
sa stanovišta dinamičkih svojstava konstrukcije, kao i brzine montaže. Predviđeno je da svaka
pojedinačna  tabla  ploče  bude  zavarena  sa  montažim  ugaonim  šavovima  za  gornje  nožice
susednih  poprečnih  nosača  POS  PN  i  gornje  nožice  donjih  pojasnih  elemenata  glavnih
rešetkastih nosača POS GN. Razmak poprečnih nosača je 2485 mm i 2480 mm u većem rasponu
pasarele,  odnosno  2445  mm  i  2435  mm  u  manjem  rasponu  pasarele,  u  svemu  prema
Dispozicionom rešenju konstrukcije koje je dato u okviru ovog Projekta. Poprečni nosači POS
PN  su  statičkog  sistema  proste  grede,  izuzev  u  oslonačkim  portalima,  na  mestima  glavnih
stubova gde je predviđena kruta veza poprečnih i glavnih nosača mosta. 

Glavni rešetkasti nosači POS GN su sa paralelnim pojasevima i ispunom od vertikala i
dijagonala.  Statička  visina rešetkastih  nosača  je 3,0 m,  a  njihov osovinski razmak je 3,3 m.
Razmak  čvorova  prati  razmak  poprečnih  nosača  kolovozne  konstrukcije.  U  cilju  smanjenja
uticaja od temperature, koji su stvarali velike probleme kod postojeće pasarele, glavna noseća
konstrukcija  mosta  je  podužno  dilatirana  na  mestima  ivičnih  oslonačkih  stubova.   Veza  sa
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srednjim stubom je  fiksna,  dok su veze  sa  ivičnim stubovima podužno dilatirane  primenom
ovalnih rupa. 

Za poprečne preseke elemenata rešetkastih nosača usvojeni su sledeći profili:
gornji i donji pojas (POS GP) i (POS DP) – HEA 180;
oslonačke  dijagonale  u zoni  srednjeg i  krajnjeg  oslonca  na  delu  većeg raspona
(POS D1) – sandučast presek formiran od dva UPN 120 profila;
ostale dijagonale (POS D2) – šuplji hladnooblikovani profili SHS 120x120x4;
oslonačke vertikale (POS OV) – HEA180;
vertikale (POS V) – šuplji hladnooblikovani profili SHS 100x100x4 mm.

Elementi  ispune  su  direktno  zavareni  za  pojaseve  ugaonim  šavovima  po  čitavom
kontaktnom obimu. 

Na osloncima glavnih rešetkastih nosača predviđeni su poprečni portali koji su formirani
od oslonačkih poprečnih nosača  - POS OPN, oslonačkih vertikala (POS OV), gornje rigle POS
OGR  (HEA  180).  Međusobne  veze  svih  elemenata  oslonačkih  portala  su  krute.  Ovakvim
rešenjem je obezbeđena prostorna stabilnost konstrukcije pasarele i prenos horizontalnih sila sa
gornjeg horizontalnog sprega za vetar na stubove, a takođe je poboljšana poprečna i torziona
frekvencija oscilovanja.

Donji horizontalni spreg za vetar POS DHS je predviđen u ravni donjih nožica poprečnih
nosača mosta. Njegova funkcija je stabilzacije glavne noseće konstrukcije mosta u fazi montaže,
pre zavarivanja kolovozne ploče. Za dijagonale ovog sprega su usvojeni šuplji hladnooblikovani
profili SHS 60x60x4 mm. 

U nivou gornjeg pojasa rešetkastog nosača pasarele predviđen je gornji horizontalni spreg
za  vetar  (POS  GHS),  rombičnog  oblika  sa  horizontalama  i  dijagonalama  od  šupljih
hladnooblikovanih  profila  SHS  60x60x4  mm.  Gornji  spreg  za  vetar,  osim  što  obezbeđuje
prostornu stabilnost  i  smanjuje  dužinu izvijanja  gornjeg pojasa izvan ravni,  takođe značajno
pozitivno utiče na poprečne horizontalne vibracije  i  omogućava da one budu u prihvatljivim
granicama (prema Evrokodu), što nije bio slučaj kod postojeće pasarele otvorenog preseka.

Veza svih elemenata spregova za vetar sa rešetkastim glavnim nosačima su montažno-
demontažnog karaktera i ostvaruju se pomoću zavrtnjeva klase čvrstoće 8.8.

Kako je ukupna dužina mosta 44480 mm, predviđena je podela glavnih rešetkastih nosača
mosta na tri montažne jedinice, u svemu prema Dispozicionom rešenju konstrukcije koje je dato
u okviru ovog Projekta. Montažni nastavci pojasnih elemenata se ostvaruju sa podvezicama i
visokovrednim zavrtnjevima, a nastavci montažnih dijagonala su predviđeni sa čeonim pločama.

Oba prilazna stepeništa su dvokraka sa podestom. Stepeništa se u ivičnim zonama na koti
terena oslanjaju na AB temelj, u zoni podesta, na prostorni rešetkasti čelični stub, a u kontaktnoj
zoni  sa  konstrukcijom pasarele  na glavne ivične stubove mosta.  Širina stepeništa  je 3,30 m.
Glavne nosače  čine  tri  gredna nosača  u ivičnim zonama stepeništa,  statičkog sistema proste
grede. Rasponi stepenišnih nosača su redom: donji krak – 7,126 m; podest – 1,34 m; gornji krak
– 6,804 m.  Za poprečni  presek glavnih stepenišnih nosača POS ST1 i  POS ST2 je  usvojen
sandučast presek formiran direktnim zavarivanjem dva vrućevaljana profila UPN 220. Gazišta
stepeništa su čelična od rebrastog lima debljine 6 mm savijenog u nesimetričan  “Z presek”.
Oslanjaju se na stepenišne nosače posredno, preko oslonačkih elemenata od vrućevaljanih L
profila. Pošto je konstrukcija pasarele nezavisno dilatirana u odnosu na stepenišne konstrukcije
neophodno je da se omogući njeno slobodno pomeranje u podužnom pravcu na oba kraja glavne
konstrukcije mosta. Zbog toga poslednja gazišta stepeništa ne smeju da se zavaruju za oslonačke
poprečne nosače, već se samo oslanjaju na njih! U nivou glavnih stepenišnih nosača, neposredno
ispod  čeličnih  gazišta  predviđen  je  horizontalni  spreg  POS  SST.  Spreg   je  sa  ukrštenim
dijagonalama i horizontalama od šupljih hladno oblikovanih profila (SHS 60x60x4 mm). 
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Što  se  tiče  funkcionalnost  pasarele,  odnosno  kriterijuma  upotrebljivosti,  dinamičkom
analizom  konstrukcije  na  prostornom modelu  određene  su  sledeće  karakteristične  sopstvene
frekvencije konstrukcije:

prvi ton vertikalnih vibracija 4,82 Hz.
prvi ton poprečnih horizonatalnih vibracija 3,31 Hz;
prvi ton torzionih vibracija 3,70 Hz;
prvi ton podužnih vibracija 0,28 Hz;

Prvi ton vertikalnih sopstvenih vibracija je unutar krtičnog opsega (između 0,8 Hz i 5,5
Hz) prema srpskom pravilniku za saobraćajna opterećenja na drumskim mostovima, ali je blizak
gornjoj graničnoj vrednosti i drastično povoljniji u odnosu na postojeću pasarelu (2,47 Hz). Sa
druge strane, ova frekvencija oscilovanja je iznad gornje granice nedopuštene zone od 3,0 Hz
prema EN 1991-2:2003,  odnosno u zoni  između  3,0 i  5,0  Hz koja je  data  u Evrokodu EN
1990:2002 (Aneks A2) za koju se zahteva dodatna dinamička analiza i kontrola komfora na bazi
ubrzanja konstrukcije usled dinamičke pobude. Analizom varijantnih rešenja utvrđeno je da se
dodatno povećanje vertikalne frekvencije ne može ostvariti  bez značajnog povećanja količine
čelika  i  visine  pasarele  koja  bi  izašla  iz  transportnih  gabarita  i  time  dodatno  povećala
investicione  troškove  rekonstrukcije.  Budući  da  uslov  u  pogledu  frekvencije  nije  direktno
zadovoljen (prema srpskom pravilniku) sprovedena je dinamička analiza koja je prema Evrokodu
neophodna u ovakvim slučajevima kako bi se utvrdilo vertikalno ubrzanje konstrukcije pasarele i
ocenio  nivo  ostvarenog  komfora  korisnika.  Analiza  je  urađena   koristeći  set  savremenih
preporuka:

„Technical  guide  -  Footbridges  -  Assessment  of  vibrational  behaviour  of
footbridges  under  pedestrian  loading“  -  AFGC  French  association  of  civil
engineering, Paris, France, 2006.
„European Commission Research Fund for Coal and Steel - Advanced load models
for  synchronous  pedestrian  excitation  and optimized  design  guidelines  for  steel
footbridges - Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian
loading“ - RWTH, CTICM, FEUP, SBP, Luxembourg, 2008.

Prema preporukama datim u navedenoj literaturi, pešački most je prve klase, odnosno most
u naseljenim sredinama. Na osnovu rezultata sprovedene dinamičke analize koja je data u ovom
projektu  dobijena  je  vrednost  vertikalnog  ubrzanja  u  iznosu od 0,488 m/s2 što  je  manje  od
granične vrednosti od 0,5 m/s2 čime je pokazano da konstrukcija zadovoljava maksimalni novo
komfora.

Granične vrednosti horizontalnih sopstvenih frekvencija oscilovanja pešačkih mostova nisu
definisane domaćim pravilnikom, a one su takođe veoma bitne sa stanovišta komfora, u nekim
slučajevima  i  važnije  od  vertikalnih.  Evrokod  daje  ograničenja  i  u  pogledu  poprečnih
horizontalnih  i  torzionih  vibracija  koje  ne  treba  da  budu  u  opsegu  od  0,5  do  2,5  Hz.  Sve
horizontalne  i  torzione  frekvencije  nove  pasarele  zadovoljavaju  kriterijume  u  pogledu
upotrebljivosti date u Evrokodu: podužna frekvencija od 0,28 Hz je manja od donje granice, a
poprečne i torzione frekvencije od 3,31 Hz, odnosno 3,70 Hz su iznad granične vrednosti od 2,5
Hz.  U  projektu  je  pokazano  da  prema  dobijenim  sopstvenim  frekvencijama  oscilovanja  za
horizontalne  (poprečne  i  podužne)  i  torzione  vibracije,  shodno  navedenim  preporukama,
konstrukcije takođe obezbeđuje maksimalni nivo komfora. Takođe se napominje da postojeća
pasarela nije zadovoljavala kriterijume u pogledu horizontalnih vibracija (1,98 Hz).

3. Temelji
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U okviru projekta izvršena je kontrola napona u temeljnim spojnicama postojećih temelja.
Pokazano  je  da  su  maksimalni  naponi  za  novoprojektovano  stanje  konstrukcije  manji  od
maksimalnih  napona  u  temeljnoj  spojnici  koji  su  navedeni  u  postojećem Glavnom projektu
postojeće konstrukcije (Kosovoprojekt Beograd). 

Beograd, novembar 2016. godine
Sastavili:

Prof. dr Zlatko Marković, dipl. građ. inž.

Doc. dr Jelena Dobrić, dipl. građ. inž. 

Ass. Nina Gluhović, master građ. inž. 

Ass. Aljoša Filipović, master građ. inž.
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Napomene naručioca: 

1. Tehničkim uslovima 13/14-365/1 predviđeno je, pored ostalog, da Investitor snosi
troškove zatvora koleseka i laganih vožnji (tačka 8) kao i troškove predviđene tačkom 18. 
Važenje ovih uslova produženo je 22.07.2016. dopisom br. 112016-2787.

Obzirom na specifičnost tehnologije svakog eventualnog ponuđača, raspoloživu 
mehanizaciju, ljudstvo, druge raspoložive resurse i ostale uticaje Investitor nije u mogućnosti da 
sačini univerzalan, precizan i merodavan dinamički plan radova. Stoga je svaki ponuđač 
obavezan da sačini detaljan dinamički plan radova sa svim elementima potrebnim da 
''Infrastruktura železnica Srbije'' a.d. sačini troškove predviđene tehničkim uslovima. Isti će biti 
definisani pozicijom predračuna i plaćeni železnici od strane izabranog ponuđača u ime i  za 
račun Investitora (Naručioca). 

Za bliže informacije i definisanje troškova potrebno je obratiti se ''Infrastrukturi železnica
Srbije'' na mejlove: 

kabinet.infrastruktura  @srbrail.rs
arsen.ristovic@srbrail.rs
(Arsen Ristović, ''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d., Rukovodalac projekta u 

Sektoru za saobraćajne poslove i pristup železničkoj infrastrukturi,  ŽAT: 491, Tel. 
064/810-6498).

Adresa je: Nemanjina 6, 11000 Beograd.
Da bi ponuđaču omogućio dovoljno vremena za pribavljanje ponude os železnice i druge 

potrebne aktivnosti vezane za železnicu rok za dostavu ponuda je 45 dana.
2. Investitor (grad Kraljevo) ustupa izabranom izvođaču demontiranu konstrukciju 

pasarele na dalje korišćenje. Izvođač je dužan da proceni vrednost demontirane konstrukcije i 
shodno toj proceni na račun te vrednosti odredi – umanji vrednost radova na demontaži 
konstrukcije.
 

3. Izvođač radova je dužan da pr početka radova na račun i u ime Investitora 
(naručioca) uradi Elaborat uzemljenja čelične konstrukcije pasarele, kako je to zahtevano 
REŠENJEM o verifikaciji projekta Br. 1/2017-424 od 26.01.2017.god.

Sve napred navedeno obuhvaćeno je predmerom radova.
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      18.   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Р.Б.
Опис позиција

Ј.М Количина 
Укупно (Evra)

1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

м2 247.50 х =

м2 13.00 х =

м2 180.00 х =

пауш. 1.00 х =

УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:

2 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА

Јединична 
цена (Evra)

Демонтажа бетонских подних плоча. 
Демонтажа бетонских плоча на пасарели  и 
прилазним степеништима. Плоче демонтирати, 
утоварити у камион и одвести на депонију удаљену 
до 7км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску депонију или другу депонију 
(депонију обезбеђује извођач радова). 
Обрачун по м2 површине плоча

Демонтажа кровног лима надстрешнице 
обилазног вода.
Демонтажа кровног лима надстрешнице обилазног 
вода. Лим демонтирати, утоварити у камион и 
одвести на депонију коју обезбеђује извођач радова 
удаљену до 7км. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску или другу депонију 
коју обезбеђује извођач радова.  
Обрачун по м2 површине лима

Демонтажа заштитне ограде на пасарели. 
Заштитну ограду демонтирати, упаковати, 
утоварити у  камион и одвести на депонију коју 
обезбеђује извођач радова.
Обрачун по м2 површине заштитне ограде.

Демонтажа челичне конструкције Демонтажа 
решеткастог главног носача, спрега против ветра, 
попречних носача, степенишних носача  и ограда и 
других елемената које треба демонтирати. 
Конструкцију пажљиво демонтирати, спустити, 
утоварити у камион и одвести на депонију коју 
обезбеђује извођач радова.  Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
обезбеђује извођач радова.
Обрачун паушално.
Напомена: Према техничкој документацији за 
реконструкцију пасареле пројектована је демонтажа 
27800кг. челичне конструкције. Извођач радова је 
дужан да сам процени тежину конструкције, 
нарочито са аспекта да се иста уступа на даље 
коришћење извођачу. Извођач је дужан да 
утврди вредност старе конструкције сходно 
својим потребама и у складу са тим да вредност 
ове позиције радова.
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м2 115.00 х =

кг 48,000.00 х =

кг 980.00 х =

Чишћење челичне конструкције од корозије и 
антикорозиона заштита. Извршити чишћење и 
антикорозиону заштиту постојеће  конструкције 
стубова и вертикалних спрегова. Конструкцију 
припремити за фарбање основним премазом 
пескарењем, отпрашивањем површине и   
одмашћивањем у свему према  IOS 8501-1,  млазом 
абразива   St3/Sa 2 ½ . Антикорозиона заштита 
одговара класи корозивности средине  C3 према  
SRPS ISO 12944-2. Трајност антикорозионе заштите 
према SRPS ISO 12944-1:  дуг H. 
-Tehnologiju zaštite, sa odgovarajućim atestom izdatim 
kod ovlašćene institucije.
-Šaržne ateste za materijale koje koristi.(izdaju se uz 
otpremnicu za premaz kao dokaz da izvodjac koristi 
ponudjeni materijal,
- Tehniče listove za premaze.
Обрачун по м2 очишћене конструкције пскарењем 
до основног материјала, као и извршена 
антикорозиона заштита.

Носећа челична конструкција пасареле. Израда 
радионичке документације, набавка материјала 
(челик S235JRG2  према SRPS EN 10025 и EN 
10219), израда конструкције, антикорозивна 
заштита, пробна монтажа, транспорт и монтажа 
челичне конструкције. Позицијом су обухваћена и 
сва спојна средства за израду и монтажу челичне 
конструкције (завртњеви, навртке, подлошке и 
електроде). Завртњеви галванизовани класе 
чврстоће 8.8. и 10.9. Антикорозиона заштита 
одговара класи корозивности средине C3  према 
SRPS ISO 12944-2. Трајност антикорозионе заштите 
према SRPS ISO 12944-1: дуг H.  
-Tehnologiju zaštite, sa odgovarajućim atestom izdatim 
kod ovlašćene institucije.
-Šaržne ateste za materijale koje koristi.(izdaju se uz 
otpremnicu za premaz kao dokaz da izvodjac koristi 
ponudjeni materijal,
- Tehniče listove za premaze.
Обрачун и плаћање се врши по кг израђене, 
антикорозивно заштићене и монтиране конструкције 

Ограде на степеништу. Израда радионичке 
документације, набавка материјала (челик 
S235JRG2  према SPRS EN 10025 и EN 10219)  
израда конструкције, антикорозивна заштита, 
пробна монтажа, транспорт и монтажа челичне 
конструкције. Позицијом су обухваћена и сва спојна 
средства за израду и монтажу челичне конструкције 
(завртњеви, навртке, подлошке и електроде).  
Завртњеви галванизовани класе чврстоће 8.8. 
Антикорозиона заштита одговара класи 
корозивности средине  C3 према  SRPS ISO 12944-
2. Трајност антикорозионе заштите према  SRPS 
ISO 12944-1: дуг H.   
-Izvodjac je u obavezi da obezbedi medjufazne kontrole 
i izrade zapisnika od strane proizvodjaca materijala.
-Tehnologiju zaštite, sa odgovarajućim atestom izdatim 
kod ovlašćene institucije.
-Šaržne ateste za materijale koje koristi.(izdaju se uz 
otpremnicu za premaz kao dokaz da izvodjac koristi 
ponudjeni materijal,
- Tehniče listove za premaze.
Обрачун и плаћање се врши по кг. израђене, 
антикорозивно заштићене и монтиране 
конструкције.
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м2 180.00 х =

3 ЛИМАРСКИ РАДОВИ

м2 20.00 х =

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:

4 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

м2 150.00 х =

4 УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

5 РАЗНИ РАДОВИ 

пауш. 1.00 х =

пауш. 1.00 х =

5 УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

Заштитна ограда на пасарели. Израда радионичке 
документације, набавка материјала, израда 
конструкције, антикорозивна  заштита, транспорт и 
монтажа заштитне ограде од истегнутог  метала 
целом дужином ограде у висини од  2м. Позицијом 
је обухваћена сва потребна подконструкција, као и 
сва спојна средства за  израду и монтажу ограде 
(завртњеви, навртке, подлошке и електроде). 
Завртњеви галванизовани класе чврстоће 8.8. 
Антикорозивна заштита одговара класи 
корозивности средине   C3 према SRPS ISO 12944-
2.Трајност антикорозионе заштите према SRPS ISO 
12944-1: дуг H.   
-Tehnologiju zaštite, sa odgovarajućim atestom izdatim 
kod ovlašćene institucije.
-Šaržne ateste za materijale koje koristi.(izdaju se uz 
otpremnicu za premaz kao dokaz da izvodjac koristi 
ponudjeni materijal,
- Tehniče listove za premaze.
Обрачун и плаћање се врши по  кг израђене, 
антикорозивно заштићене и монтиране 
конструкције.

УКУПНО РАДОВИ НА ЧЕЛИЧНОЈ 
КОНСТРУКЦИЈИ:

Кровни покривач настрешнице обилазног вода. 
Покривање равних кровних површина 
поцинкованим лимом, дебљине 0,60 мм. Све 
саставе нитовати и летвовати у свим правцима. 
Покривање извести по  пројекту, детаљима и 
упутствима  пројектанта. Овом позицојом се 
обухвата и сав потребан  аксесоар: 
подконструкција, опшивања, окапнице и олуци, са 
одговарајућим атестима, а у свему  према 
радионичким детаљима произвођача, односно 
извођача радова Обрачун по м2 покривене 
површине

Завршни противклизни  премаз на поду пасареле. 
Преко ортотропне плоче на пасарели извршити 
против клизни премаз на бази еластомера (“Sika 
Elastomatic TF” или сличан). У цену је урачуната 
набавка материјала, припрема површина и премаз 
површина. Обрачун по м2 површине

Трошкови затвора колосека, изгубљене добити, 
железничког надзора и сви други трошкови 
железнице према техничким условима 13/14-365/1 
које ће извођеч платити железници у име и за рачун 
Инвеститора (Наручиоца).
Обрачун паушално.

Израда елабората уземљења металне конструкције 
(пре почетка радова) у складу са условима 
железнице и извођење радова по истом. 
Обрачун паушално за елеборат, сагласности на 
исти и сав материјал, транспорте и рад.
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