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На основу члана 32, 40. и 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник Републике Србије” број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон) члана 2. и члана 8.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-125 од 20.11.2018. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 404-125/1 од 20.11.2018. године, припремељена је:
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у отвореном поступку са ци љем закључења оквирног споразума за јавну набавку – Израда
постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост)
ЈН број 404-125
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мали Зворник
Адреса: Краља Петра I бр.28, Мали Зворник
Матични број: 07170858. ПИБ: 102143328
Интернет страница: www.malizvornik.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-125 су радови – Израда постројења за пречишћавање
отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост).
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача.
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.
5. Контакт лице и служба
Лице за контакт: Зоран Бркић, Е-маил адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време
Наручиоца од 08:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног
времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена
првог наредног радног дана наручиоца.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-125 су радови:
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)
- Ознака из општег речника набавке: 45232410 – Радови на канализационој мрежи
Напомена:
Вредност оквирног споразума је:
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост) ..... 10.141.666,00 РСД;
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
И ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ПРИЛОЗИ
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)
TEHNIČKI OPIS

1.
Uvod
Osnovna uloga ovog postrojenja je dovođenje i prečišćavanje upotrebljene sanitarno fekalne otpadne vode iz
naselja, sa izuzetkom atmosferskih voda.
Neposredni recipijent prečišćenih otpadnih voda je reka Drina, koja spada u drugu klasu vodotoka. Zbog zahteva
za očuvanjem životne okoline, prečišćena voda, ni po jednom parametru kvaliteta, ne sme narušiti i/ili ugroziti
propisani kvalitet vode za ovu klasu vodotoka.
Lokacija budućeg postrojenja za prečišćavanje sanitarnih otpadnih voda je u uz desnu obalu reke Drine nizvodno
od naselja.
Ovim projektom tretira se izgradnja novih, kao i završetak i opremanje već izgrađenih objekata u skladu sa
faktičkim stanjem, na terenu i projektovanom tehnologijom: crpne stanice, proširenje betonskog bazena za još
dve pregrade/komore odnosno predtretmana otpadne vode koju zahteva SBR tehnologija; SBR reaktor 1 i SBR
reaktor 2, kućica za duvaljke, ultrazvučni merac protoka, priključak na gradski vodovod za sanitarnu i hidrantsku
mrezu; izrada saobraćajnice u krugu kompleksa, izrada svih cevnih veza, uređenje terena.
Prečišćene vode odvodiće se cevovodom za odvod prečišćenih voda u reku Drinu, gde
će se izlivati pomoću ispusne glave.
Iz zadnjeg postojećeg šahta ispred Postrojenja cevovodom će se prihvatiti otpadne vode i uvoditi u šaht pumpne
stanice sa rešetkom, odnosno u prvi objekat Postrojenja.
Ovim projektom nisu predviđene nikakve intervencije na postojećim kanalizacionim mrežama ispred
postrojenja.Sve gore opisano detaljno je prikazano u priloženoj dokumentaciji ovog projekta.
Za potrebe izrade ove dokumentacije izvršena je detaljna prospekcija terena, pregledana je sva raspoloživa
dokumentacija, podloge i prikupljeni brojni podaci vezani za nastajanje otpadnih voda. Projektom je predloženo
tehničko rešenje uz primenu svih mera zaštite životne sredine. Funkcionisanje postrojenja u datim uslovima i
kriterijumi za očuvanjem životne sredine bili su ključni parametri za definisanje tehnologije prečišćavanja.
Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda urađen je u skladu sa opštim planskim dokumentima i
važećom Zakonskom regulativom kojom je regulisana ova materija.
2.
Količine, karakteristike i zahtevani kvalitet otpadnih voda
Za dimenzionisanje postrojenja za tretman otpadnih voda usvojeni su podaci o količinama otpadnih voda
proistekli iz hidrotehničkih analiza.

Јавна набавка број 404-125 – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)

6
Ovom projektnom dokumentacijom obuhvaćeno postrojenja kapaciteta 2x500 ES, pumpna stanica se projektuje
za kapacitet od 1.000 ES.
2.1.

Količine-protoci



Opterećenje: 2x500 ES=1000 ES



Specifični oticaj: q=150 l/st/dan



Srednji dnevni protok: Q=75m3/d=3,125 m3/h → 2xQ=150m/d=2x3,125=6,25m3/h



Maksimalni časovni protok: Qm=7,8 m3/h=2,17L/s→ 2xQm=15,63m3/h=2x2,17=4,343l/sec

2.2.Karakteristike otpadnih voda
Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda vršiće se tretman sanitarno fekalnih otpadnih voda.
Zajedno sa otpadnim vodama na uređaj za prečišćavanje dolaziće i jedan manji deo podzemnih voda koje
dospevaju u sistem putem infiltracije, ali koje svojim količinama i kvalitetom neće bitnije narušiti izvorni kvalitet
sanitarne i fekalne otpadne vode. Atmosferske vode neće se tretirati na ovom postrojenju.
Za izradu ovog projekta usvojen je kvalitet sanitarno fekalnih, tj.komunalnih voda, u skladu sa preporukama iz
literature (prema:″WASTEWATER TREATMENT”, Planning, Desing and Operation, Syed R. Qasim, SRS
Press), što je prikazano u Tabeli 2.2.1.

Tabela 2.2.1Vrednosti parametara kvaliteta sirove komunalne vode
Parametar kvaliteta vode

Jedinica

Vrednosti koncentracija

ukupne suspendovane materije

mg/L

opseg
375-1800

prosečno
730

rastvorene materije

mg/L

250-800

500

suspendovane materije

mg/L

120-360

230

taložne materije

mg/L

5-20

10

-

6-9

8

biohemijska potrošnja kiseonika, BPK5

mg/L

110-350

190

ukupni organski ugljenik, TOC

mg/L

80-260

140

hemijska potrošnja kiseonika, HPK

mg/L

250-800

430

azot ukupni, TN (kao N)

mg/L

20-70

40

azot organski (kao N)

mg/L

8-35

20

slobodni amonijak (NH3-N), kao N

mg/L

12-50

20

nitriti (kao N)

mg/L

*

*

nitrati (kao N)

mg/L

*

*

fosfor ukupni (kao P)

mg/L

4-8

6

fosfor organski (kao P)

mg/L

1-3

2

pH vrednost
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fosfor neorganski (kao P)

mg/L

3-6

4

hloridi

mg/L

30-100

50

sulfati

mg/L

20-50

30

masti i ulja

mg/L

50-150

100

isparljiva organska jedinjenja

µg/l

<100->400

100-400

ukupne koliformne bakterije

N°/100 ml

10⁶-10¹⁰

10⁸

fekalni koliformi

N°/100 ml

10³-10⁸

10⁶

Criptosporidium oocysts

N°/100 ml

10⁻¹-10²

10⁰

Giardia lamblia cysts

N°/100 ml

10⁻¹-10³

10¹

*TN=ON+(NH3-N)+(NO2-N)+(NO3-N)
Svetske kompanije koje se bave proizvodnjom opreme za tretman otpadnih voda, verovatno radi sigurnosti,
uzimaju oštrije parametre, koji direktno utiču na dimenzionisanje biološkog tretmana (BPK 5, HPK, SM, N i P). Iz
tih razloga će se u svim daljim analizama računati sa sledećim polaznim vrednostima pokazatelja kvaliteta sirove
otpadne vode koja dolazi na tretman i to sa onim relevantnim za dimenzionisanje tehnoloških jedinica PPOV, što
je prikazano u Tabeli 2.2.2.
Tabela 2.2.2Vrednosti parametara hemijskog kvaliteta sirove komunalne vodeizračunate preko opterećenja po
ekvivalentnom stanovniku

R. br.

1.
2.

Parametar

Vrednosti
koncentracija,
mg/L

Opterećenje,
g/ES dan

800

120

400

60

Organsko opterećenje,predstavljeno
preko HPK (mgO2/L)
Organsko opterećenje, predstavljeno
preko BPK5(mgO2/L)

3.

Slobodni amonijak (N)

47

7

4.

Ukupni azot (N)

67

10

5.

Ukupni fosfor (P)

13

2

6.

Suspendovane materije (SM)

367

55

Iako u fekalno-sanitarnoj vodi obično nisu prisutni štetni sadržaji po proces prečišćavanja, u Tabeli 2.2.3 se ipak
navodi sadržaj konstituenata vode koji su toksični za proces biološke obrade.
Tabela 2.2.3 Vrednosti parametara hemijskog kvaliteta sirove komunalne vode koji su nepoželjni za
proces biološke obrade
bez efekta

inhibirajuće
dejstvo

maksimalno
dozvoljena

mg/l

mg/l

mg/l

amonijak

100

-

480

arsen

0,1

0,1

0,1

Zagađivač
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kadmijum

-

1-100

50

hrom, VI

-

1-10

-

hrom, III

-

50

-

bakar

0,2

0,1

1

cijanid

0,1

0,3-100

200

gvožđe

-

1-1000

1000

olovo

0,1

0,1

-

mangan

10

20

60

živa

-

0,1

200

nikl

-

1

20

srebro

-

9

30

sulfidi

-

20

-

10

0,1

-

cink

Navedeni parametri u tabelama kao što je već rečeno odnose se na parametre iz zvanične literature i iskustava
vodećih kompanija koji primenjuju ovu SBR tehnologiju prečišćavanja u europi i svetu.
Iz hemiskih analiza otpadnih voda koje se sada bez tretmana ispuštaju u recipijent a koje su nam dostavljene od
naručioca i izrađene za potrebe ovog projekta vidi se da su ključni parametri za trtman otpadnih voda niži od
projektovanih za ovu tehnologiju. Na osnovu ovog zaključuje se da je izabrana adekvatna tehnologija koja može
prečistii i opterećenije otpadne vode ukoliko iz bilo kog razloga dospiju u kanalizaciju.

Tabela 2.2.4Vrednosti parametara hemijskog kvaliteta sirove komunalne vodeiz postojećih analiza
Vrednosti
R. br.
Parametar
koncentracija,
Datum analizre
mg/L
1.
2.

Organsko opterećenje,predstavljeno
preko HPK (mgO2/L)
Organsko opterećenje, predstavljeno
preko BPK5(mgO2/L)

352

29.04.2013.

183

29.04.2013.

3.
4.
5.

Slobodni amonijak (N)
Ukupni azot (N)
Ukupni fosfor (P)

26
29
2.6

29.04.2013.
29.04.2013.
29.04.2013.

6.

Suspendovane materije (SM)

26

29.04.2013.

2.3. Zahtevani kvalitet efluenta
Zbog očuvanja izvornog ambijenta neophodno je da prečišćena voda (efluent) bude visokog kvaliteta, odnosno
takvog kvaliteta kojim se neće narušiti kvalitet vode vodoprijemnika (recipijenta) nakon mešanja ovih voda.
Kvalitet prečišćene vode nakon tretmana na postrojenju treba da zadovolji zahteve za sledeći kvalitet prečišćene
otpadne vode:
•
•
•

BPK5
HPK
SM

≤
≤
≤

25 mg/l
125 mg/l
35 mg/l
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Evropska regulativa za naseljena mesta ispod 10000 ES ne definiše sadržaj ukupnog azota i fosfora i kada je reč o
oblastima posebne zaštite. Aktuelni evropski standardi („Okvirna direktiva o vodama“ i „direktiva evropskog
saveta“ koja reguliše pitanje otpadnih voda) na sledeći način normiraju zahtevani kvalitet efluenta iz postrojenja za
prečišćavanje gradskih otpadnih voda.
Tabela 2.3.1 Zahtevi za izlive iz gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadne vode
Najmanji procenat
Parametar
Koncentracija
smanjenja (1)
BPK5 na 20 °C
bez nitrifikacije(2)
HPK
Ukupne suspendovane
materije

25 mgO2/L

70-90 %

125 mgO2/L
35 mg/L(3)
(više od 10000 ES)

75%
90 % (3)
(više od 10000 ES)

60 mg/L
(2000-10000 ES)

70 %
(2000-10000 ES)

1) smanjenje u odnosu na opterećenje ulazne vode
2) parametar može biti zamenjen nekim drugim: ukupan organski
ugljenik (TOC) ili ukupna potrošnja kiseonika (TOD) ako se može
uspostavitizavisnost između BPK5 i ovih parametara
3) suspendovane materije nisu obavezan parametar

Procedura usklađivanja naših propisa sa evropskim standardima je u toku; kako se ova projektna
dokumentacija radi u vreme aktuelnih domaćih standarda za kvalitet prečišćene vode, to će se u obzir uzeti naši
važeći zakoni nadležni za kvalitet efluenta iz PPOV.
3. Tehnički opis procesno-tehnološkog dela
3.1.
UVOD
Projektovano postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sastoji se od:
preliminarnih procesa - (uklanjanje grubog i intertnog materijala i separacije ulja i masti),
mikrobiološke prerade - bioaeracijom i taloženjem (po principu SBR tehnologije),
završne dezinfekcije
OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA PREČIŠĆAVANJA
Uklanjanje grubog i intertnog materijala iz vode je prvi proces u sistemu obrade, a primenjuje se u cilju
zaštite pumpi, ventila i armature od oštećenja, zapušavanja i nesmetanog odvijanja narednih faza obrade. Tako se
ostvaruje i izvesno smanjenje ukupnog stepena zagađenosti otpadne vode.
Uloga rešetke je da se na njoj izdvoji krupan (inertni) materijal koji bi mogao da pravi smetnje proticanju
otpadne vode kroz ostale jedinice na postrojenju, odnosno, ošteti mehaničku opremu na postrojenju. Materijal
koji se izdvaja na rešetki nije podložan biološkoj razgradnji i obično je neorganskog porekla.
Količina izdvojenog materijala zavisi od veličine svetlog otvora na rešetki, brzine vode i načina čišćenja.
Sadržaj vode u izdvojenom materijalu iznosi 65-90 % u zavisnosti od izabranog tipa rešetke. Izdvojeni materijal
se sakuplja u kontejnerima i odvozi na deponiju. Nakon uklanjanja mehaničkih nečistoća, iz otpadne vode se
uklanjaju sedimentne materije, pesak, ulja, masti i ostale plivajuće materije.
Za stepen sekundarne prerade predviđa se biooksidacioni tretman i taloženje. Aeracija u bioaeracionim
bazenima se vrši vazduhom. Potrebna količina vazduha zavisi od organskog zagađenja. Izabran je sistem aeracije
difuzorima koji stvaraju veoma male vazdušne mehurove. Nakon uvođenja vazduha pod pritiskom, prenos
kiseonika se vrši difuzijom uz pomoć finih mehurića njihovim prolaskom kroz tečnost. Na efikasnost procesa
utiče veličina mehura, brzina protoka vazduha, raspored difuzora i brzina vode. Kako se radi o kombinovanoj
SBR tehnologiji, u okviru iste tehnološke jedinice (SBR bazena) odvija se i proces taloženja.
Aktivni mulj je suspenzija mikroorganizama, aktivnih i izumrlih, koji se nalaze u otpadnoj vodi sa
suspendovanim koloidnim i rastvorenim organskim i neorganskim materijama. Kada otpadna voda dospe u
3.2.
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bioaeracioni bazen, formira se mikrobiološki flok koji se hrani organskim materijama iz otpadne vode. Osim
mikrobiološkog floka, u bioaeracionim bazenima se nalaze i inertne i nebiodegradabilne materije.
Flokule aktivnog mulja sastoje se iz velikog broja, u više slojeva raspoređenih mikroorganizama koji
mogu biti obavijeni slojem sluzi. Zbog svoje velike površine i negativnog naelektrisanja, mulj ima znatnu
apsorpcionu moć i stoga sadrži puno vezane vode, i do 80%.
Mikroorganizmi se sastoje od 70-90% organske i 10-30% neorganske materije. Njihov rast i
razmnožavanje zavise od sastava otpadne vode.
Optimalna temperatura za većinu mikroorganizama je u opsegu 20-30˚C. Niske temperature smanjuju
aktivnost mikroorganizama, pa prema tome i efekat prečišćavanja. Zimi dolazi do veće proizvodnje mulja i
efluent sadrži veću količinu suspendovanih materija.
Kao konačni tretman predviđa se dezinfekcija prečišćene vode.
Za odabir tipa uređaja za biološki tretman „SBR“ tehnologijom projektant se opredelio na osnovu
višestrukih prednosti koje ima ovaj najsavremeniji postupak tretmana otpadnih voda u odnosu na ostale procese
po principu aktivnog mulja, pogotovo kada se radi o manjim kapacitetima PPOV. Predviđeni tehnološki postupak
na bazi aktivnog mulja je proces u kojem se, u okviru jedinstvenog objekta, ciklično i istovremeno odvijaju
mikrobiološka oksidacija, razgradnja i taloženje. Prednosti ovog postupka su evidentne i sastoje se u sledećem:
•
manji zahtevi za prostorom (3-4 puta u odnosu na klasična rešenja);
•
manji udeo mašinske i elektroopreme;
•
manja količina fermentisanog mulja;
•
povećan učinak prečišćavanja u pogledu azota i fosfora;
•
izuzetna fleksibilnost u pogledu variranja stepena iskorišćenja;
•
niski eksploatacioni troškovi u energiji i minimalno učešće radne snage;
•
ovi uređaji se mogu držati u pogonu sa minimalnim brojem stručnih radnika, smanjeni su
troškovi održavanja, manje delova i agregata je u pokretu (ležajevi, reduktori, motori).
Suština procesa je u tome što se u okviru radnog ciklusa kontinualno ponavljaju faze aeracije, taloženja i
dekantacije (eliminacije prečišćene vode).
3.3.
POSTUPCI U TOKU TEHNOLOŠKOG PROCESA PREČIŠĆAVANJA
3.3.1. Aeracija
Za vreme aeracije vrši se istovremeno i punjenje bazena. Kod manjeg opterećenja uređaja, moguće je,
preko centralne upravljačke jedinice smanjiti vreme dotoka, čime se postiže i ušteda energije. U zimskom periodu
kao i u početnoj fazi rada uređaja, predviđa se kraća faza po ciklusu. Kod punog opterećenja primenjuje se duža
faza.
Važno je napomenuti da u ovoj fazi proces aeracije počinje da se odvija već kada je koncentracija
kiseonika između 0,5 i 1,5 mg/L (procesi oksidacije ugljenikovih jedinjenja, a na to se nadovezuju procesi
simultane nitrifikacije, a u zavisnosti od potrebe i denitrifikacije).
3.3.2. Taloženje
U ovoj fazi, kada je u pitanju više od jednog SBR bazena, promenom softverske regulacije kombinuju se
aeracija i dotok sirove otpadne vode u bazene. U bazenu gde je završena aeracija stvaraju se povoljni uslovi
taloženja, koji omogućavaju odvajanje čvrste faze od tečne. Flokule mulja talože se i stvaraju sloj mulja koji se
ugušćuje, dok se iznad njega izdvaja sloj izbistrene vode.
Na početku ove faze vlada mala brzina taloženja, koja se potom povećava da bi se na kraju opet smanjila
zbog ugušćavanja aktivnog mulja na dnu bazena. Brzina taloženja zavisi od koncentracije aktivnog mulja za
vreme aeracije, od dubine i površine bazena i od karakteristika flokula aktivnog mulja.
3.3.3. Ispuštanje prečišćene vode (dekantacija)
Za vreme dekantacije prečišćene vode zatvoren je dotok sirove otpadne vode. Pokretan odvodni preliv
(dekanter) spušta se većom brzinom po unapred zadatoj putanji do nivoa vode koji signalizira nivo sonda. Nakon
kontakta sa površinom vode brzina se redukuje na normalnu brzinu poniranja.
Prečišćena voda tada teče slobodnim padom kroz odvodni kanal ("dekanter") u odvodnu cev. Kada je
postignut minimalni nivo vode u bazenu, odvodni kanal se vraća u svoj prvobitan položaj. Posebna konstrukcija
kanala pouzdano sprečava ispust plivajućeg mulja.
3.3.4. Faza rezervnog vremena
U praksi ispuštanje prečišćene vode najčešće traje vremenski kraće od teoretski mogućeg vremena.
Ostatak vremena, nazvan „rezervno vreme“, biće upotrebljen za punjenje bazena bez aeracije ili druge reakcije.
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Ova faza počinje približno 3 minuta nakon što se dekanter vrati u svoj prvobitni položaj (upravljan nivo
sondom), a završava se na kraju teoretski maksimalnog vremena za ispust prečišćene vode.
Mulj koji se privremeno izdvaja iz SBR-bioaeracionih bazena, prebacuje se u bazen za višak mulja u kojem se
mulj dodatno stabilizuje. Mulj iz SBR-bazena izlazi sa koncentracijom približno 1 % suve materije. U tanku za
mulj se uz proces stabilizacije obavlja i delimično ugušćivanje do nivoa koncentracije od oko 2,5 %.
Iz bazena za višak mulja, muljj se povremeno transportuje na gradsku deponiju jednom do dva puta
godišnje.Očekivana količina viška mulja koji se odvozi na deponiju je oko 40 m³ godišnje.
3.4.PROJEKTNI KRITERIJUMI TEHNOLOŠKOG PROCESA PREČIŠĆAVANJA
3.4.1. Hidrauličko opterećenje
Srednji dnevni protok Q = 75 m3/d = 3,125 m3/h→
2xQ = 150m3/d = 6,25 m3/h
Maksimalni časovni protok
Qm = 2,17L/s→ 2xQm = 4,34L/s
3.4.2. Mehanička rešetka (primarni tretman-1000 ES)
Broj komada
2
Veličina svetlog otvora, mm
40
Visina, m
0,7
Širina, m
1,4
3.4.3. Pumpna stanica prvog dizanja (primarni tretman-2x500 ES)
Broj pumpi
1+1
Izbor pumpi , dimenzionisnje pumpne stanice i potisnih cevovod je urađeno u hidrotehničkom delu ovog
projekta.
3.4.4. Egalizacioni bazen, crpilište za pumpe prema SBR bazenu (2x500 ES)
Broj komada
1
Vreme zadržavanja, čas
2,5
Zapremina, m3
4,30x6,0x3,10=79,98m3
Širina, m
4,3
Dužina, m
6,0
Dubina vode, m
3,10
3.4.5. Pumpna stanica prema SBR bazenu (500 ES)
Broj komada
2
Kapacitet jedne pumpe, L/s
2,6
Visina dizanja, m
3
Snaga motora, kW
0,75
Potisna grana, mm
DN 65
3.4.6 SBR, kombinovani uređaj za biološki tretman i taloženje (500 ES)
Tip uređaja nadzemni kontejnerski (sa ugrađenom opremom za aeraciju), dimenzija 9×2.4×2,7 m.
Osnovni parametri za bioaeracioni bazen po SBR tehnologiji su:
 hidrauličko vreme zadržavanja (T)
 zapremina (V)
 prostorno opterećenje (RVB)
 opterećenje mulja (F/M)
 sadržaj suspendovanih materija u aktivnom mulju (MLSS)
 indeks zapremina mulja (SVI)
 dubina aeracije (Ha)
 sadržaj suve materije u aktivnom mulju (SM)
 starost mulja (SA)
 ukupni potrebni kiseonik (AOR)
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standardna potreba kiseonika (SOR)
efikasnost transfera kiseonika (OTE)
stvarni transfer kiseonika (SOTE)
maksimalni radni nivo (TWL)
minimalni radni nivo (BWL)
temperatura T0C
nadmorska visina objekta

Projektni kriterijumi za SBR bazen (500 ES)
Broj bazena

1

Prostorno opterećenje, RVB

0,51 kg BPK5/m3,d

Zapremina (korisna) V

59,27 m3

Opterećenje mulja, F/M

0,1 kg BPK5/kg MLSS,d

Hidrauličko vreme zadržavanja, HRT

19h

Sadržaj suspend.mat. u akt mulju, MLSS (TWL)

4800 mg/L

Indeks zapremine mulja, SVI (30 min)

90

Recirkulacioni protok, Qr

8 m3/h

Sadržaj suve materije u mulju, SM

1%

Starost mulja, SA-MCRT

15 d

Ukupni potrebni kiseonik, AOR

102,4 kg/d

Standardna potreba kiseonika, SOR

292,5 kg/d

Efikasnost transfera kiseonika, OTE

13,78 %

Stvarni transfer kiseonika, SOTE

3,8 %

Maksimalni protok vazduha, Qmax

250 Nm3/h

Maksimalni radni nivo, TWL

2,4 m

Minimalni radni nivo, BWL

1,4 m

Dubina aeracije, Ha

2,2 m

Temperatura, T

14 0C

Nadmorska visina, NV

139 m

Geometrija SBR bazena
Dužina bazena, L

9,0 m

Širina bazena, B

2,4 m

Odnos dužina(širina), L/B

3,75

Dužina selektora (predkomore), b

1,2 m

Ukupna unutrašnja visina, Hu

2,7 m

Radni ciklusi
Ciklus
Normalni

3.4.7.Dekanter
Broj dekantera
Razvodni kolektor

Aeracija

Taloženje

Dekantacija

Ukupno

120 min

60 min

60 min

4h

n=1
ø 100 mm
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Maksimalni protok

3.4.8. Duvaljke
Broj duvaljki

Qmax = 15,5 m3/h

n=2

Kapacitet jedne duvaljkeQV = 250 Nm3/h
Pritisak
Kontejner komandi

P=0,3 bar
2,4×3,0×2,7 m

3.4.9. Projektni kriterijum tanka za višak mulja
Zapremina, m3
17
Dužina, m

1,5

Širina, m

4.2

Dubina (korisna), m

2,7

3.4.10. Dezinfekciona jedinica
Jedinica za dezinfekciju sa natrijum hipohloritom (NaOCl),
- rezervoar sa opremom za doziranje NaOCl dimenzija:
=40cm , h=60cm,
3.4.11. Merenjeprotoka
Merenjeprotokasevršipomoću ultrazvučnog merača protoka u otvorenom kanalu sa paršalovimsuženjem .
Opremasesmeštauarmiranobetonski prefabrikobani šaht Ø1000.
U šahtumeračaprotokamogućeje uzimatiiuzorkezaanalizuprečišćenevode.
PeriodičneanalizepremaPravilnikuoučestalostiuzoraka(premakapacitetupostrojenja) vršićeovlašćenai
akreditovana labaratorija.
.
4.Uticaj PPOV postrojenja na radnu i životnu sredinu
Pri razmatranju uticaja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na životnu sredinu analiziraju se sledeći
parametri:
- buka
- vibracije
- štetna zračenja
- mirisi
- aerosoli
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je u pogonu 24 h. Buka koja se emituje sa
Postrojenjamože biti od duvaljki, pumpi, motornih vozila i radnika koji rade na postrojenju.Najintenzivnija buka
sa postrojenja može se očekivati u toku dana, a nešto slabija u toku noći, ali njen intenzitet neće ugrožavati
životnu sredinu i prelaziti maksimalno dozvoljene intenzitete.
Horizontalne i vertikalne vibracije mogu da potiču od rada elektromotornih agregata, najčešćekao
posledica nepažnje pri montaži opreme, a manje kao posledica greške u izradi opreme.Ukoliko se na postrojenju
ugrađuje kvalitetna oprema i po propisima za montažu, nepoželjnodejstvo vibracija svodi se na najmanju meru,
jer konstrukciona rešenja u potpunostianulira nepoželjne vibracije. Po ovom parametru postrojenje je neškodljivo
po životnuokolinu.
Sakompletnog postrojenja i opreme za prečišćavanje otpadne vode se ne emituju štetna zračenja.
Na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda dolazi do konstantne produkcije neprijatnihmirisa.
Neprijatni mirisi dolaze sa „svežom otpadnom vodom“ a potiču od gasova koji seoslobađaju iz otpadne vode
(vodoniksulfid, merkaptani, ketoni, amini, indoli, skatoli).
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Najintenzivnija emisija neprijatnih mirisa je u letnjim mesecima, kada je i temperatura siroveotpadne vode
najveća, a najmanja zimi. Prirodna ventilacija je faktor koji utiče na smanjenje neprijatnih mirisa na otvorenom
postrojenju.
Aerosoli su sitne kapljice tečnosti čije su dimenzije < 5 μm. Čak i u ovako sitnim kapljicamamoguća je
pojava nekih mikroorganizama, ali za sada nema dokaza da je došlo do pojavebolesti kod radnika zaposlenih na
postrojenjima. Iz razloga predostrožnosti, preporučena
minimalna udaljenost radnika od mesta nastajanja aerosola je 20 m.
Moguća mesta za nastajanje aerosola (kapljice vode) na postrojenju za prečišćavanje otpadnih
voda su:
• u aeracioni bazenima
• izlazni cevovod na mestu isticanja vode u recipijent i
• na mestima isticanja vode prilikom pranja uređaja.
U aeracionim bazenima stvara se velika količina aerosola, naročito u letnjim mesecima kadaje povećana
temperatura ambijentnog vazduha. U konkretnom slučaju, mogućnost stvaranjaaerosola svedena je na minimum
zbog predloženog sistema dubinske aeracije (aeracija finimmehurovima).
Na mestu isticanja prečišćene vode u recipijent izvedena je „izlivna glava“ u skladu sapropisima sa ustaljenim
režimom tečenja, odnosno minimalnom turbulencijom. Na ovommestu nije predviđeno prisustvo zaposlenog
osoblja sa postrojenja, osim za vreme nekeintervencije.
Rešetke i ostala oprema na postrojenju povremeno se peru čistom vodom pod pritiskom. Namestima isticanja
vode iz cevovoda za pranje, odnosno gde se voda raspršava u kontaktu samaterijalom koji se pere, stvara se
velika količina aerosola. Najjednostavniji i najpraktičnijivid zaštite je upotreba ličnih sredstava za zaštitu na radu
(maske, aspiratori i sl.).

Јавна набавка број 404-125 – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)

15

4.1

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Kompaktni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda veličine 500ES

Poz

Jed
mere

Opis pozicije

okvirna
Kol.

Jedinična
cena bez PDV

Ukupno bez
PDV

I Zemljani radovi

1.

2.

Široki ručno mašinski iskop 90% mašinski i 10% ručno
gradjevinske jame zbog ugradnje uredjaja. Predvidja se da
će se iskop vršiti u terenu III kategorije. Jediničnom
cenom je obuhvaćeno izbacivanje iskopanog materjala na
udaljenost 2-3m od ruba gradjevinske jame, zbog potreba
kasnijeg zatrpavanja, eventualno podgradjivanje, odnosno
osiguranje gradjevinske jame od obrušavanja, te sav ostali
rad, materjal i grubo planiranje jame sa tačnošću od 5cm.
Obračun će se izvršiti po m3 iskopanog i od strane
nadzornog organa priznatog materjala.
mašinski

3

m

37,98

ručni

m3

4,22

Izrada tampon sloja od šljunka ispod temeljne ploče ploče
uredjaja. Obračun po m3 nabavljenog, dopremljenog i
ugradjenog šljunka.

m3

11,26

42,20

Svega zemljani radovi:

II

1.

2.

Betonski i armirano betonski radovi
Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče SBRa, kao i
(gornje ploče betinskog bazena 10,40x4,90x0,20) i zidova
uredjaja vodonepropusnim betonom marke MB30. Pre
betoniranja, prostor koji se betonira potrebno je očistiti od
svih otpadaka i nečistoća, a beton koji se spravlja mora
biti izveden tačno po recepturi i odgovarati zahtevima
JUS-a i traženog kvaliteta. U jediničnoj ceni obračunat je
sav rad, materjal i neophodna oplata. Obračun po m3
ugradjenog betona.
Betoniranje izravnavajućeg sloja betona ispod temeljne
ploče SBRa i platoa za kućicu duvaljki , betonom marke
MB10. U jediničnu cenu uračunat je sav rad i materjal.
Obračun po m3 ugradjenog betona.

m3

57,91

m3

9,80

Svega betonski i armiranobetonski radovi:

III

1.

Armirački radovi
Nabavka, čišćenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i
vezivanje betonskog čelika kvaliteta prema JUS-u, za
armiranobetonsku konstrukciju uredjaja. U jediničnoj ceni
sadržana je potrebna tanka žica za vezivanje, betonski
čelik (otpaci se posebno ne naplaćuju) i sav potreban rad
uključujući sve prenose. Obračun će se izvršiti po kg
ugradjenog čelika na osnovu teoretskih dužina iz
armaturnih planova. Upotreba debljeg profila za propisani
tanji neće se priznavati.
RA 400/500
MAG 500/560

kg
kg

793,15
4.621,82

Svega armirački radovi:

IV Bravarski radovi

1.

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima prema
specifikaciji i crtežima. Nabavka, montaža čeličnog rama
kao i nabavka i montaža poklopca od rebrastog
limad=4mm i ugaonih profila 45x45x5 u zavarenoj
izradi.Ugaoni šavovi su debljine 3mm. Obračun po
komadu poklopca. Obavezno izvršiti antikorozivnu
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zaštitu.

70 x 70 cm
100x 140 cm
95x480 cm
95x490 cm

kom
kom
kom
kom

2,00
2,00
1,00
1,00

Svega bravarski radovi:

V Oprema
SBR kontejnerski uređaj
SBR kontejner dimenzije 2400x2700x9000 mm,
podeljeno na selektorski i ostali deo, snabdeven sistemom
dovoda otpadnih voda sa, sistemom dekantiranja odvoda
prečišćene vode, sistemom za aeraciju sa difuzorima i
sistemom za odvod viška mulja. Kontejner je čelični za
nadzemnu ugradnju i postavlja se na unapred pripremljnu
1.
AB ploču. Kontejner je iznutra spolja antikorozivno
zaštićen sa premazima na bazi epoxi smola otpornim na
otpadnu vodu. kao obezbeđenje od zamrzavanja kontejner
je sa spoljne strane kontejner je termoizolovan
mineralnom vunom i fasadnim aluminijiskim limom.
Pozicija obuhvata kompletno postavljanje, cevno
povezivanje, kablovsko (energetsko, signalno upravljačko)
povezivanje. Obračun po kompletu
Komandni kontejner sa duvaljkama
centralni upravljački kontejner 1 kom, dimnezije
2400x2700x3000 mm, sa ugrađenim niskopritisnim
kompresorima-duvaljkema karajteristika: P=5.5kW, Q=
250m3/h, H= 0.3 bara 2 kom, od kojih za svaki SBR
kontejner po jedna duvaljka kao i centralno upravljački
ormar sa PLC upravljanjem i programom za SBR
tehnologiju. Specifikacija upravljačkog ormana je posebno
data u prilogu a obuhvaćena je ovom stavkom predmera.
Mastolov
Isporuka i montaža pregrada i cevovoda u okviru bazena
mastolova. Obračun po kom

kom

2,00

kom

1,00

kom

1,00

kompl

2,00

EGALIZACIONI BAZEN
Pumpe II dizanja
Isporuka i motaža pumpi drugog dizananja u egalizacioni
bazen karakteristika: Q = 5.2 l/s , H= 5.5m sa
pripadajućim potisnim cevovodom DN65, armaturom i
fitingom. Za svaki SBR kontejner se instalira po jedna
pumpa sa potisnim cevovodom sa pripadajućim fitingom,
anker postoljem, vođicama i lancem za vađenje pumpe.
Lanac, vođice i potisni cevovod su od nerđajućeg čelika
AISI 304 .Obračun po kompletu

Svega oprema:
I
II
III
IV
V

REKAPITULACIJA
Zemljani radovi
Betonski i armirački radovi
Armirački radovi
Bravarski radovi
Oprema
UKUPNO:
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4.2 CRPNA STANICA
Poz

Jed
mere

Opis pozicije

okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez
PDV

I Betonski i armirano betonski radovi
1.

Betoniranje zidova crpne stanice vodonepropusnim
betonom MB30. d= 30m Cenom je obuhvaćena i sva
potrebna oplata i skela. Obračun po m3 ugrađenog
betona.

m3

2,54

Svega betonski i armiranobetonski radovi:

II
1.

Armirački radovi
Nabavka, transport, sečenje, savijanje, postavljanje
i povezivanje armature prema planovima armature.
Jedinična cena sadrži sav potreban rad, materijal i
prenos. Obračun po kg ugrađene armature.
RA 400/500
MAG 500/560

kg
kg

95,94
154,01

Svega armirački radovi:

III Bravarski radovi
1.

2.

3

4

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima prema
specifikaciji i crtežima. Nabavka, montaža čeličnog
rama kao i nabavka i montaža poklopca od rebrastog
limad=4mm i ugaonih profila 45x45x5 u zavarenoj
izradi.Ugaoni šavovi su debljine 3mm. Obračun po
komadu poklopca. Obavezno izvršiti antikorozivnu
zaštitu.
70 x 70 cm
150 x 1400
Izrada i ugradnja u toku betoniranja penjalica od
betonskog gvožđa Ø18 mm, vidnih dimenzija
30x15cm. Obračun po komadu.
Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja grube
rešetke od glatkog betonskog gvođa Ø18mm i
čeličnih profila sa osovinskim razmakom štepova
s=80mm. Dimenzije rešetke su 1400x700mm.
Obračun po komadu.
Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja nagazne
rešetke dimenzija 1400x800x30mm i zaštitnog
naslona od cevi Ø32mm, dužine 1,5mm iznad
rešetke.Obračun po komadu.

kom
kom
kom

1,00
1,00
30,00

kom

1,00

kom

1,00

Svega bravarski radovi:

IV Oprema
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1.

Pumpa za otpadnu vodu Xylem brand Flygt NP
3085 SH 3~ 256; Q=10.11 l/s; H=8.21 m (ili slična
istih karakteristika)za potopljenu ugradnju,
karakteristike pumpe: samočišćuće, poluotvoreno
više-kanalno radno kolo od nerđajućeg čelika,
dimenzije 116 mm, Adaptivno, tako da se pomera
kako bi propustilo velike čvrste komade
nečistoće u otpadnoj vodi; dimenzija usisa 80 mm;
dimenzija potisa 80 mm, karakteristike elektro
motora: 50 Hz; 400 V; 2 pol; 3 ph; 2.4 kW; 4.7 A;
2840 o/min; sa 10 m energetskog kabla SUBCAB
4G1,5+2x1,5 mm², u svemu prema tehničkim
karakteristikama u prilogu. Fiksno postolje
dimenzija DN80/DN80. Gornji drzac vodjica 2''.
Elektroorman za unutrašnju ugradnju za upravljanje
dvema pumpama (relejna tehnika ). U cenu
uračunata isporuka 5 plovnih prekidača. Nepovratni
ventil sa kuglom DN80
Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih
fazonskih komada. Obračun po kg prema
specifikaciji materijala.
Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača
Ø80mm, za radni pritisak od 6 bara, sa točkom.
Obračun po komadu.
Nabavka, transport i montaža PVC cevi
sa
odgovarajućim kolenima ø100, za ventilaciju crpne
stanice. Obračun po m'.

2.

3.

4

kom

2,00

kg

714,00

kom

3,00

m'

10,00

Svega oprema:
REKAPITULACIJA

I Betonski i armirački radovi
II Armirački radovi
III Bravarski radovi
IV Oprema
UKUPNO:

4.3

MERAČ PROTOKA

Poz

I

Opis pozicije

Jed
mere

okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez PDV

Zemljani radovi

1.

2.

3.

Široki iskop građevinske jame u zemljištu III
kategorije. U jediničnu cenu je uračunato
izbacivanje iskopanog materijala na udaljenost 2-3
m od ruba građevinske jame, eventualno
podgrađivanje, odnosno osiguranje građevinske
jame i grubo planiranje dna jame sa tačnošću od
5cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala
Polaganje tampon sloja šljunka ispod temeljne
ploče Obračun po m3.
Zatrpavanje građevinske jame po završetku radova
koji predhode istom. Zatrpavanje izvesti probranim
materijalom iz iskopa ili obližnjeg pozajmišta uz
vlaženje i ručno nabijanje u slojevima. Obračun po
m3 izvedenog zatrpavanja.

m3

4,50

m3

0,14

m3

2,24

Svega zemljani radovi:

II Betonski i armirano betonski radovi
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1.

2

3

Nabavka, transport i ugradnja početnog armiranobetonskog prstena FI 1000/1000 za merač protoka
zajedno sa podnom pločom d=25cm u svemu prema
detaljima datim na crtežu i važećim propisima za
ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti
glatke i pravilne. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih
završnih prstenova za šahtove Æ 1000/Æ650x700 u
svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim
propisima za ovu vrstu posla. Obračun po komadu
ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za
poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu.
Obračun po komadu ugrađenog prstena.

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

Svega betonski i armiranobetonski radovi:

III Bravarski radovi

1.

2.

Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih
poklopaca za merač protoka, zajedno sa ramom za
ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez
otvora. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta
pri njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa
pločom. Poklopac ugraditi u
ravni terena.
Obavezno ugraditi poklopce sa bravom za
zaključavanje istih. Obračun po komadu ugrađenog
poklopca. za srednje opterećenje
Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih
penjalica DIN 1211 B. Obračun po komadu

kom

1,00

kom

4,00

Svega bravarski radovi:

IV Oprema
1

Isporuka i ugradnja ultrazvučnog merača protoka u
otvorenim kanalima koji se sastoji od paršalovog
suženja , ultrazvučne sonde i transmitera signala sa
displejom.Obračun po komadu.

kom

1,00

Svega oprema:
REKAPITULACIJA
I
II
III
IV

Zemljani radovi
Betonski i armirački radovi
Bravarski radovi
Oprema
UKUPNO:

4.4

CEVNE VEZE

Poz

Opis pozicije

Jed
mere

okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez PDV

I Zemljani radovi
Napomena: Zemljani radovi nisu predviđeni za ugradnju sledećeg cevovoda: veza crpne stanice sa finom rešetkom,
veza od SBRa 1 i 2 do kućice za duvaljke i od SBRa 1 i 2 do mreača protoka. Pošto se vrši naispanje postojećeg
terena predviđeno je da se cevovod polozi na projektovanu kotu u toku izrade nasipa.
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1.

2.

3

4

5
6

Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%,
ručno 20% u materijalu III kategorije na dubini do
6.5 m. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu
stvarno izvršenog iskopa prema podužnom profilu.
Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se
na jednu stranu ne bliže od 80 cm od ivice rova.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge
instalacije (PTT, elektro).U cenu iskopa uračunat je
sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala,
iskop u mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama
i korenjem i povremenim razupiranjem rova, ukoliko
to zahteva geološki sastav materijala. Obračun po m3
iskopa.
mašinski iskop 0-2m
ručni iskop 0-2m
Mašinski iskop zemlje III kategorije u kanalskom
rovu na mestu proširenja rova za reviziona okna i
kaskade.
mašinski iskop 0-2m
Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije
sa tačnošću +- 2 cm, prema projektovanim kotama,
sa prosečnim iskopom od 0.05 m3/m2 i izbacivanjem
iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m2
isplanirane površine.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do
3 mm u rov u sloju debljine DN+20 cm, i to za
posteljicu 10 cm ispod cevi, a po završenoj montaži i
ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi i sloju od
10 cm. Obračun po m3 ubačenog i razastrtog peska.
Vraćanje u rov zemlje iz iskopa, uključeno nabijanje.
Višak zemlje od iskopa deponovati na stranu i
iskoristiti za nasipanje terena. Obračun po m3
odvežene zemlje.

m3
m3

61,20
48,96
12,24

m3

8,81

m2

48,00

m3
m3

16,43
44,77

m3

16,43

Svega zemljani radovi:

II Betonski radovi - šahtovi

1.

2.

Betoniranje armiranobetonske podne ploče, (gornje
ploče vodovodnog šahta, dimenzija 1,90*1,90), kao i
vertikalnih serklaža vodonepropusnim betonom
marke MB30. Pre betoniranja, prostor koji se
betonira potrebno je očistiti od svih otpadaka i
nečistoća, a beton koji se spravlja mora biti izveden
tačno po recepturi i odgovarati zahtevima JUS-a i
traženog kvaliteta. U jediničnoj ceni obračunat je sav
rad, materjal i neophodna oplata. Obračun po m3
ugradjenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih
prstenova za šahtove u svemu prema detaljima datim
na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla.
Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po
vertikalnoj strani silaza postaviti gvozdeno-livene
penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u
celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po
komadu.
Ø1000x1000

m3

1,34

kom

1,00
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3.

4.

5

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih
završnih prstenova za šahtove Æ 1000/Æ650x700 u
svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim
propisima za ovu vrstu posla. Betonske površine
moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani
silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice ispuštene
van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na
svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog
prstena.
Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za
poklopac u svemu prema detaljima datim na crtežu.
Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Zidanje zidova vodovodnog šahta betonskim blokom
d=15cm. Unutrašnje površine zidova moraju biti
glatke (izmalterisane cem. malterom 1:3:9). Obračun
po m2

kom

1,00

kom

2,00

m2

5,80

Svega betonski radovi:

Armirački radovi
1.

Nabavka, transport, sečenje, savijanje, postavljanje i
povezivanje armature prema planovima armature.
Jedinična cena sadrži sav potreban rad, materijal i
prenos. Obračun po kg ugrađene armature.
RA 400/500
MAG 500/560

kg
kg

50,27
83,77

Svega armirački radovi:
III

1.

2

2a

2b

2c

2d

2e

3

Montažni radovi
Nabavka, transport i ugradnja korugovanih
kanalizacionih cevi prečnika (za srednje saobraćajno
opterećenje) . Cevi postaviti u projektovanom
nagibu, a posle prijema ugrađenih cevi od strane
Nadzornog organa pristupiti delimičnom zatrpavanju
i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi.
Računajući i
ND400
Nabavka trensport i ugradnja cevovoda prema
detaljima iz projekta za povezivanje objekata PPOV.
U cenu su uračunati i svi potrebni zemljani radovi.
Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do
SBR 1 DN80 materijal inox AISI 304 sa
pripadajućim fitingom.
Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do
SBR 2 DN80 materijal inox AISI 304 sa
pripadajućim fitingom.
Cevovod sirove vode od egalizacionog bazena do
SBR kontejnera 1 i 2 DN65 materijal inox AISI 304
sa pripadajućim fitingom.
Cevovod prečišćene vode od SBR kontejnera 1 i 2
do merača protoka DN65 materijal inox AISI 304 sa
pripadajućim fitingom.
Cevovod za mulj od SBR kontejnera 1 i 2 do
pripadajućih silosa za mulj DN100 materijal inox
AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih
poklopaca za šahtove, zajedno sa ramom za
ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez
otvora. Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri
njegovom izvođenju i betonira se zajedno sa pločom.
Poklopac ugraditi u ravni terena. Obavezno ugraditi
poklopce sa bravom za zaključavanje istih. Obračun
po komadu ugrađenog poklopca.

m'

12,00

m

12,70

m

3,50

m

15,50

m

25,90

m

6,30
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4

5

6

za srednje opterećenje
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih
penjalica prema JUS M. J6. 226. Penjalice postaviti u
dva reda naizmeniČno sa međusobnim razmakom 30
cm po visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice
očistiti i premazati antikorozivnom bojom. Obračun
po komadu ugrađene penjalice.
Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih
fazonskih komada za vodovodni šaht i čvor
(priključak na gradski vodovod). Obračun po kg
prema specifikaciji materijala.
Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača
zajedno sa točkom. Obračun po komadu.

kom

1,00

kom

4,00

kg

186,00

6a

Ø 80

kom

3,00

6b

Ø 100

kom

1,00

6c

Ø 200
Nabavka, transport i montaža prirubnice sistem 2000.
Obračun po komadu.

kom

2,00

7a

Ø 80/90

kom

1,00

7b

Ø 100/100
Nabavka, transport i montaža visestruke spojnice MJ
opsega 198-230 za vezu sa LG cevovodom fi 200.
Obračun po komadu.
Nabavka transport i ugradnja nadzemnog hidranta Ø
80 h=750cm. U cenu ulazi nadzemni hidrant, ventil
Ø80 sa ugradbenom garniturom i malom kapom, N
komad Ø80, FFØ80/200, kao i flanš adapteri Ø80.
Obračun po kompletu hidranta
Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 80.
Obračun po komadu.
Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 32 zajedno
ventilom i ostalim spojnim zaptivnim materijalom
pre i posle vodomera (dupli nipl, fiting, muf).
Obračun po komadu.
Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih
ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim
vodovodom. PEHD prečnika Ø100. Obračun po m
Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih
ceni za vezu podzemnog hidranta sa gradskim
vodovodom. PEHD prečnika Ø80. Obračun po m
Nabavka, transport i ugradnja ustave od inox
materijala u šahtana (K4 i K4-1) sa produžnim
vretenom do terena. Cenom je obuhvaćeno svi radovi
na montaži ustave.
Ustava na kanalizacionoj cevi ND 400

kom

2,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

m

35,00

m

10,00

kom
kom

2,00
3,00

7

8

9

10

11

12

13

14

sa produžnim vretenom ~ 4.0m'
sa produžnim vretenom ~ 6.8m'

Svega ostali radovi:

REKAPITULACIJA
I
II
III
IV

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
Armirački radovi
MONTAŽNI RADOVI
UKUPNO:
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UREĐENJE TERENA

4.5
Poz

I

Jed
mere

Opis pozicije

okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez PDV

PRIPREMNI RADOVI
1.

Krčenje šiblja, sečenje šiblja i drugog rastinja na
KP 790/1. Šiblje odvesti na deponiju. Obračun po
m2

m2

1.760,00

Ukupno pripremni radovi:

II Zemljani radovi
1.

2

3

4

Nasipanje platoa do potrebne kote
183,40.Zatrpavanje izvesti potrebnim materijalom
iz iskopa uz vlaženje i ručno nabijanje u slojevima i
uz formiranje projektovanih nagiba kosina.
Obračun po m3 izvedenog nasipa.
Nasipanje platoa do potrebne kote 183,40.
Zatrpavanje izvesti potrebnim materijalom iz
obližnjeg pozajmišta koji odredi INVESTITOR uz
vlaženje i ručno nabijanje u slojevima i uz
formiranje projektovanih nagiba kosina. Obračun
po m3 izvedenog nasipa.
Izrada kolovoza pristupnog puta za komunalno
vozilo nasipanjem tucanika u sloju od 30cm uz
propisno nabijanje. Obračun po m2 kolovoza.
Humuziranje i zatravljivanje preostalih slobodnih
površina kosina i platoa postrojenja, i sadnja
drveća. Obračun po m2 izvedenih radova.

m3

294,33

m4

602,31

m2

455,32

m2

871,31

Svega zemljani radovi:

III Betonski radovi
1.

Izrada staza za komunikacije oko objekata SBRa od
behatona debljine 10cm. Cena obuhvata pripremu
podlohe sa ugradnjom šljunka d=10cm ispod
betona. Obračun po m3.

m2

23,00

Svega betonski i armiranobetonski radovi:

V

Bravarski radovi

1.

IZRADA I MONTAŽA BRAVARSKE KOLSKE
KAPIIJE, U SVEMU PRREMA GRAFIČKOM
PRILOGU. METALNA TROKTILNA KAPIJA
600/200, KONSTRUKCIJE OD KUTJASTIH
PROFILA 50.50.3mm
ISPUNA OD PLASTIFICIRANOG ŽIČANOG
PLETIVA 2/40mm. STUBOVI ZA KAPIJU SU
ČELIČNE CEVI 100 mm. KAPIJU
SNABDEVENA POTREBNIM OKOVOM,
ŠARKAMA, KVAKOM
I CILINDER BRAVOM. POVRŠINE
ZAŠTIĆENE ANTIKOROZIVNIM PREMAZIMA
SA ZAVRŠNIM TONOM. OBRAČUN PO
KOMPLETU
komp

1,00
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2.

iZRADA OGRADE U SVEMU PREMA
GRAFIČKIM PRILOGU. OGRADU IZVEDTI
OD PREFABRIKOVANI A.B. STUBOVI
POSTAVLJENI NA MEĐURAZMAKU 2.50m.
ZA UTEZANJE ŽIČANOG PLETIVAGOREDOLE I DIJAGONALA KORIŠĆENA
PLASTIFICIRANA ŽICA 4mm. U GORNJOJ
ZONI DVA REDA POCINKOVANE
BODLJIKAVE ŽICE.. OVA POZICIJA
OBUGVATA I AB TEMELJE ZA STUBOVE.
Obračun po m' kompletno završene ograde.

m'

181,00

Svega bravarski radovi:

REKAPITULACIJA
I Pripremni radovi
II Zemljani radovi
III Betonski radovi
IV Bravarski radovi
UKUPNO:

4.6 OSTALI RADOVI
Poz

Opis pozicije

6

Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje
nultog zatečeno stanja terena i snimanje položaja
svih objekata na KP 790/1. Obračun paušalno
Uklanjanje armirano-betonskih šahta koji su
izvedene kroz prvu faz i predviđen za ugradnju. Šut
od polupanih šahti prikupiti, utovatiti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3
Nabavka, dovoz i ugradnja stirodura d=2-5cm koji se
ugrađuje za dilataciju između postojećeg
armiranobetonskog zida betonskog bazena i novog
dograđenog arniranobetonskog zida fine rešerke i
taloznika. Obračun po m2
Puštanje u probni rad
Puštanje u probni rad, obuka kadrova krajnjeg
korisnika, dokazivanje radnih parametara
postrojenja. Obračun paušalno
Izrada projektne dokumentacije hidrograđevikskog
dela projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno
Izrada projektne dokumentacije tehnološkog dela
projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno

7

Izrada projektne dokumentacije elektro dela
projekta izvedenog stanja. Obračun pausalno

8

Uzimanje potrebne analiza za dokazivanje izlaznih
parametara prečišćenog efluenta

1.

2

3

4

5

Jed
mere

okvirna
Kol.

pauš

1,00

m3

4,35

m2

24,76

pauš

1,00

pauš

1,00

pauš

1,00

pauš

1,00

pauš

1,00

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez PDV

Svega ostali radovi:
REKAPITULACIJA
I OSTALI RADOVI
UKUPNO:
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PREDMER ELEKTRO RADOVA
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda M.Zvornik Novi Most
R.b.

OPIS POZICIJE

Jed.
mere

okvirna
Kol

m

14

m
m
m
m
m
m
m
m
m

102
5
10
35
60
39
41
25
20

m
m

57
57

kom

1

kom

1

kom

7

kom
kom

1
1

kom
kom

1
1

kom

1

m

10

kom

1

m

15

m

184

Jed. cena

Ukupno

ELEKTROINSTALACIONI RADOVI
1.
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nabavka i polaganje kablova za napajanje elektromotornih
potrošača tehnološke opreme i komandno-signalnih kablova za
povezivanje merno-regulacionih uređaja. Kablovi se polažu u
PNK regalima u sapa i PVC zaštitnim cevima.
PP00-Y 5x6mm2 ( napajanje KPK- RO-SBR)
PP00-Y 4x2,5mm2 ( napajanje pumpi)
PP00-Y 3x1,5mm2 ( merača protoka)
PP00-Y 4x4mm2 ( napajanje duvaljki)
PP00-Y 3x2,5mm2 (napajanje stubova spoljne rasvete)
IY(st)Y 2x2x0.8 mm( napajanje plovaka)
IY(st)Y 3x2x0.8 mm( napajanje plovaka)
IY(st)Y 4x1.5 mm( napajanje pumpe mulja)
LiYCY 2x0,8mm (komandu sonde merača protoka )
Isporuka i ugradnja sapa cev f23 za zaštitu kablova.
Isporuka i ugradnja PNK regala 100x50mm za postavljanje
kablova.
Isporuka i ugradnja PNK poklopaca 100x50mm
Isporuka i ugradnja KPK -PVC u objektu sa osiguračima za ROSBR i osigurača za napajanje RT kontejnera.
Isporuka i ugradnja OG šuko monofazne uticnice za montazu na
zid.
Isporuka i montaža priključne kutije sa klema i uvodnicama, u
zaštiti IP65. Kompletna pozicija povezano.
Montaža i povezivanje Razvodnog Ormana SBR(razvodni orman
isporucuje isporučioc KONTEJNERA).
Montaža i povezivanje Merača protoka.
Povezivanje Pumpi (crpne stanice,egalizacuonog
bazena,dekantiranja i plovaka).
Povezivanje Duvaljki
Isporuka i ugradnja RO-PVC sa klemama za povezivanje Pumpi u
Crpnoj stanici sa stubom za RO-PVC i škaro klemama za
povezivanje.
Isporuka i ugradnja PVC kanalica za kablove.
Isporuka i montaža na zid tipske kutije sa šinom za
izjednaćenje(SIP).
Na SIP se povezuju sve metalne mase ,. Veze se izvode kablom
P/F 1x16mm2, zavrtnjima uz zupčaste podloške. Komplet sa
svim sitnim instalacionim materijalom i izradom svih veza.
Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4mm
postavljenje u temeljnu ploči sa izvodima .
Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3mm za
povezivanje sa postojećim uzemnjenjem i povezivanjem sa novim
SIP.
Isporuka i ugradnja nosača pocinkivane trake(potpore za zid).
Isporuka i ugradnja uksnih komada za spajanje pocinkovane
trake.

m

10

kom

10

kom

35
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20.
21.

Nabavka isporuka i montaža stuba ulične rasvete visine 5 metara
zajedno sa temeljom dimenzija : 800x700x700mm. Stub je
segmentni okrugli , dvostruko farbani sa priključnom pločom
sličan tipu proizvođača Loznica elektro.
Nabavka isporuka i montaža svetiljke ulične rasvete LED 70W
Puštanje u rad kompletnog postrojenja

kom
kom
kom

2
2
1

22.

Ispitivanje instalacije i izdavaje atesta.

kom

1

19.

UKUPNO :

NAPOMENA:
Dovodni kabal za postrojenje nije predmer uvog tendera, OBAVEZA
INVESTITORA.
Razvodni orman RO-SBR isporučuje, isporučioc kontejnera i u ormanu predvideti
foto ćeliju za paljenje spoljne rasvete.

ZBIRNA REKAPITULACIJA
1.

2.

Hidrograđevinski i mašinski deo
4.1

Uređaj za prečišćavanje

4.2

Crpna stanica

4.3

Merač protoka

4.4

Cevne veze

4.5

Uređenje terena

4.6

Ostali radovi

Elektro deo
UKUPNO:

-

Уколико је у пољу „ЈЕДIНIЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна
позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДIНIЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично,
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као
неприхватљива.

Оквирни споразум се закључује на износ од 10.141.666,00 динара, а уговарање, фактурисање и
наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним
радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате на основу процене
потреба. Наручилац задржава право да стварне количине по позицијама из техничке
спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према
тренутним потребама.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________
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УСЛОВI ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ IЗ ЧЛАНА 75. I 76. ЗАКОНА I
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ IЗСПУЊЕНОСТ ТIХ УСЛОВА
1. УСЛОВI ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ IЗ ЧЛАНА 75. I 76.
ЗАКОНА
1.1
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то.
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2)
Закона).
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 4) Закона).
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.
став 2. Закона).
1.2
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона, и то:
1) Пословни капацитет:
а) Да је Понуђач у протеклих осам година од дана објављивања позива за
достављање понуда уговорио и извео минимум 2 постројења за пречишћавање
отпадних вода SBR технологијом контејнерског типа , капацитета минимум 250
ЕС или већег, SBR технологија (надземна или укопана од челика и/или пластике
и/или бетона);
б) Понуђач доставља минимум два Извештаја Акредитоване лабораторије, да је
вода из пречистача у складу са важећим прописом за испуштање у реципијент.
2) Кадровски капацитет:
Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом:
- 1 дипломирани машински инжењера са одговарајућом лиценцом одговорног
извођача радова 430 и/или 432
- 1 дипломирани грађевински инжењера са лиценцом за одговорног извођача
радова 410 (и/или) 400,411,412,413,414,415
- 1 дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом за одговорног извођача
радова 450 или 453
- 1 дипломирани инжењер технологије са лиценцом одговорног извођача радова на
изградњи технолошких постројења 475
1.3

1.4

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ IСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Iзвод 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
давање мита, кривично дело преваре; 2) Iзвод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Iзвод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Iзвод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве
(Образац 7). Iзјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Пословни капацитет - Доказ: а) Понуђач је дужан да достави референц листу (назив
наручиоца, контакт особу и број телефона, опис извршених радова, који су предмет
јавне набавке) у последњих 8 година рачунајући од дана објављивања позива за
достављање понуда .Референц листа мора да буде оверена печатом и потписана од
стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц листу достави
фотокопије Потврда издате од стране Наручилаца наведених у референц листи, да је
уговорио и извео ППОВ, контејнерског типа са SBR технологијом капацитета минимум
250 ЕС или већег, SBR технологија (надземна или укопана од челика и/или пластике и/или
бетона); б) Понуђач доставља најмање два Извештаја – анализе пречишћене воде на

излазу из ППОВ, издату од акредитоване лабораторије.
2) -Копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац
лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком
Суда части издата лиценца није одузета, не старија од 12 месеци од дана објављивања
позива за подношење понуда
– Доказ : за раднике који су запослени на неодређено – одговарајући образац Пријава
(М образац) и уговор о раду. За раднике који ће бити ангажовани на предметним
пословима понуђач доставља фотокопије
уговора о обављању привременим и
повременим пословима чији је предмет ова јавна набавка или ангажовани уговором
о делу или други одговарајући уговор о радном ангажовању, а све у складу са Законом
о раду
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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.
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
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оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и
додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из
члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 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 (члан 79. став 2. Закона).
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то
захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуду саставити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.28, Мали
Зворник, са назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Израда постројења за
пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), ЈН
број 404-125 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца 21.12.2018. године до 11:00 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 21.12.2018. у 11:30 часова у просторијама Општине Мали Зворник, Краља Петра
I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора садржати:
 Образац понуде,
 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова,
место извођења радова,
 Модел оквирног споразума,
 Образац структуре цена,
 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 Образац изјаве о назависној понуди,
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 Бланко сопствена меница са меничним овлашћењем и картоном депонованих
потписа као гаранција за озбиљност понуде
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране
овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
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– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу
са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама)
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац
изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди
потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мали Зворник,
Краља Петра I бр.28, Мали Зворник, са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку радова – Израда постројења за пречишћавање
отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), ЈН број 404-125 – НЕ
ОТВАРАТИ”, или
“Допуна понуде за јавну набавку радова – Израда постројења за пречишћавање
отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), ЈН број 404-125 – НЕ
ОТВАРАТИ”, или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – Израда постројења за пречишћавање
отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), ЈН број 404-125, или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Израда постројења за
пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), ЈН број 404125 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а 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 оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између
наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања
директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и
то податке о:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ
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9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације од стране овлашћеног лица
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење радова,
при чему исти има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема
или да је уз писано образложење врати Извршиоцу.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2 Захтеви у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или појединачним
уговором.
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.
У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца,
о свом трошку, отклони све уочене неправилности.
9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5 Други захтеви
У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За озбиљност понуде
Понуђач се обавезује да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као и доказ о
регистрацији менице. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице мора бити 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду, или
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2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави наведену меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
За добро извршење посла-оквирни споразум
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног
споразума, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро
извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са
назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења меница је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни
уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз
појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног
споразума.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог
оквирног споразума
Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног
уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице
као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са
назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног
уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен
на основу овог оквирног споразума
Изабрани понуђач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као
обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора
који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.
Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном
уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном
уговору .
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Наручилац ће уновчити дате менице уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног
рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје
радова.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-125”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
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15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се
укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор
понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако 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 предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу
из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00
динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и
ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је
захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених
партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених
вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима
су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе
за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
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 наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
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корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
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 са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће, са своје стране потписан, оквирни споразум доставити понуђачу којем је
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________ од ________.2018. године, за јавну набавку број 404-125
Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
предузећа(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска пошта
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвићених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)

5.1 Укупна цена без ПДВ-а у
РСД
5.2 Укупна цена са ПДВ-ом

5.3 Рок и начин плаћања

Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације,
на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а
којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац
има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од
дана пријема или да је уз писано образложење врати
изабраном понуђачу.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

5.4 Рок извођења

Рок за извођење радова ће бити ближе
наруџбеницом или појединачним уговором

5.5 Гарантни рок

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све
извршене радове.
У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема
писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све
уочене неправилности.

5.6 Рок важења понуде

45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.

М.П.

дефинисан

Потпис овлашћеног лица понуђача:

__________________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 3

МОДЕЛ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца Општина Мали Зворник
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра И бр.28,
коју заступа Председник Зоран Јевтић,
ПИБ: 102143310; Матични број: 07170874
(у даљем тексту: Наручилац)
и
..................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
које заступа...................................................................
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
(у даљем тексту: Извођач радова).
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”124/12, 14/15 и број
68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 404-125 - Израда постројења
за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), са циљем
закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 1 (једне) године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ........... од ................., у складу са
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извођача радова;
-да је Извођач радова доставио Понуду бр............ од......................., која чини саставни део овог оквирног
споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова);
-да овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца за издавање наруџбенице ни на
закључивање уговора о јавној набавци;
-да обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци, или издавањем наруџбенице на
основу овог оквирног споразума.
Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора или издавање
наруџбеница, за јавну набавку радова – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом
Зворнику – Доње насеље (Нови мост), између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из
конкурсне документације за ЈН бр. 404-125 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом
Зворнику – Доње насеље (Нови мост), Понудом Извођача радова, одредбама овог оквирног споразума и
стварним потребама Наручиоца.
Спецификација радова и материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни
део.
Количине дате у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Извођач радова наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће
делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање наруџбеница или закључивање
више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи:
10.141.666,00 динара ( словима: десетмилионасточетрдесетједнахиљадашестошездесетшестдинара),
без урачунатог ПДВ-а.
Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а.
У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне јавне набавке.
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области и пада на терет Наручиоца.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Стране из Оквирног споразума су сагласне да се у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, без
претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета набавке из закљученог
појединачног уговора.
У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс појединачног уговора, којим ће
регулисати повећање уговорене вредности.
НАЧИН И УСЛОВИ
НАРУЏБЕНИЦА

ЗАКЉУЧИВАЊА

ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА

ИЛИ

ИЗДАВАЊА

Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за достављање понуде у циљу издавање наруџбенице или
закључивања појединачног уговора о јавној набавци, са техничком документацијом и предмером радова и
материјала.
При издавању наруџбеница или закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из
овог оквирног споразума.
Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, врсту радова и рок за извршење истих.
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 5 дана од дана упућивања Извођачу радова
позива за достављање понуде.
Позив за достављање понуде ће бити упућен на адресу Извођачу радова електронским путем, а Извођач
радова је дужан да, одмах по пријему, потврди пријем захтева за понуду.
Извођач радова је дужан да у року из става 4. овог члана, достави своју понуду на адресу Наручиоца
електронским путем.
Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из овог оквирног споразума и не може се
мењати.
Наручилац ће појединачне набавке радова реализовати издавањем наруџбенице Извођачу радова или
потписивањем појединачног уговора.
Наручилац ће доставити на потпис уговор у року од 5(пет) дана од дана усвајања понуде из става 1. овог
члана, или издати наруџбеницу уколико је иста достављена у свему у складу са овим оквирним
споразумом.Наручилац може одбити понуду у истом року уз писано образложење.
Уколико Извођач радова одбије да достави понуду, ако достави неблаговремену понуду, ако достави веће
цене у понуди за појединачни уговор у односу на цене дате у понуди из оквирног споразума, ако не
закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења
уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач закључе по основу оквирног споразума,Наручилац ће
уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла достављено уз оквирни споразум.
Члан 6.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог Оквирног споразума у погледу
предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу радова у року од 23 (двадесеттри) дана од дана овере
привремене ситуације - рачуна, на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатој
наруџбеници, које закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом.
Оверу сваке привремене ситуације вршиће надзорни орган , одређен од стране Наручиоца, и то у року од
7 дана од пријема ситуације, у сваком конкретном случају.
Уколико у року из претходног става надзорни орган утврди да нису испуњени услови за оверу ситуације,
исти ће вратити ситуацију неоверену Извођачу радова, са писменим навођењем разлога за то.
Уколико рок за извођење радова на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе
Наручилац и Извођач радова износи више од два месеца, Извођач радова ће достављати привремене
ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5.-ог у месецу за претходни месец.
Наручилац ће окончане ситуације плаћати и оверавати у роковима као и привремене.
Уз оверене ситуације-рачуне Извођач радова је дужан да достави оверене копије листова грађевинске
књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа кога одређује Наручилац.
Извођач радова је дужан да ситуације за изведене радове достави Наручиоцу на адресу: Општина Мали
Зворник, улица Краља Петра I бр.28.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или
појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим
оквирним споразумом, у зависности од обима радова у сваком конкретном случају.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 9.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту
радова.
Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу појединачног
уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и Извођач радова, или издатој
наруџбеници, у складу са овим оквирним споразумом.
Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су радови
завршени.
Овлашћено лице Наручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају изведених радова и
о томе ће сачинити записник.
Приликом примопредаје радова овлашћено лице Наручиоца је дужан да изведене радове прегледа на
уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу
радова, а Извођач радова је дужан да у присуству овлашћеног лица Наручиоца изврши испитивање
функционалности изведених радова и да овлашћеном лицу Наручиоца достави Технички извештај о
изведеним радовима.
Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица Наручиоца
и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице Наручиоца.
Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача радова без
одлагања.
У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и
да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.
У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова да отклони
недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења.
Јавна набавка број 404-125 – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље
(Нови мост)

47

ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком од __
(минимум 24 двадесетчетири месецa) месеца, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони недостатке.
на које му је указао Наручилац.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и
Извођач радова, не изведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати
Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 5% укупне цене уговорених радова.
Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 12.
Извођач радова се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда
Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за добро извршење посла, које морају бити
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач радова:
- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,
- не достави појединачну понуду,
- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач радова закључе
по основу оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 13.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног
споразума
Извођач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу оквирног
споразума, преда Наручиоцу 2(две) бланко сопствене менице као обезбеђење за добро извршење посла,
које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Менице морају бити оверене печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне
вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дате менице у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог
оквирног споразума
Извођач се обавезује да, преда Наручиоцу 2 (две) бланко сопствене менице, као обезбеђење за отклањање
евентуалних недостатака у гарантном року, које морају бити евидентиране у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.
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Менице морају бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исте
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.
Рок важења меница тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје
5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору .
Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју Извођач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити дате менице уколико Извођач у току трајања гарантног рока не отклони
недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није
већа од износа из члана 39. тач 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по
појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом.
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД СПОРАЗУМА
Члан 15.
Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних
обавеза.
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико
је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.
Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести
другу уговорну страну.
Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој
уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и
обавеза насталих пре раскида.
Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни
надокнади стварну штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу
облигационе односе.
Члан 17.
Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму
ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Овај Оквирни споразум важи
потписивања.

Члан 18.
и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног
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Члан 19.
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) припада
Наручиоцу а 2(два) Извођачу радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
____________________

НАРУЧИЛАЦ
___________________

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног
споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНI
4.1

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Kompaktni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda veličine 500ES

Poz

Opis pozicije

1

2

Jed
mere
3

Okvirna
Kol.
4

Jedinična
cena bez PDV
5

Jedinična cena
sa PDV
6

Ukupno bez
PDV
7

I Zemljani radovi

1.

2.

II

1.

2.

III
1.

Široki ručno mašinski iskop 90% mašinski i 10% ručno gradjevinske jame zbog
ugradnje uredjaja. Predvidja se da će se iskop vršiti u terenu III kategorije.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno izbacivanje iskopanog materjala na udaljenost 23m od ruba gradjevinske jame, zbog potreba kasnijeg zatrpavanja, eventualno
podgradjivanje, odnosno osiguranje gradjevinske jame od obrušavanja, te sav ostali
rad, materjal i grubo planiranje jame sa tačnošću od 5cm. Obračun će se izvršiti po
m3 iskopanog i od strane nadzornog organa priznatog materjala.
mašinski

3

m

37,98

ručni

m3

4,22

Izrada tampon sloja od šljunka ispod temeljne ploče ploče uredjaja. Obračun po m3
nabavljenog, dopremljenog i ugradjenog šljunka.

m3

11,26

m3

57,91

m3

9,80

42,20

Betonski i armirano betonski radovi
Betoniranje armiranobetonske temeljne ploče SBRa, kao i (gornje ploče betinskog
bazena 10,40x4,90x0,20) i zidova uredjaja vodonepropusnim betonom marke MB30.
Pre betoniranja, prostor koji se betonira potrebno je očistiti od svih otpadaka i
nečistoća, a beton koji se spravlja mora biti izveden tačno po recepturi i odgovarati
zahtevima JUS-a i traženog kvaliteta. U jediničnoj ceni obračunat je sav rad, materjal
i neophodna oplata. Obračun po m3 ugradjenog betona.
Betoniranje izravnavajućeg sloja betona ispod temeljne ploče SBRa i platoa za
kućicu duvaljki , betonom marke MB10. U jediničnu cenu uračunat je sav rad i
materjal. Obračun po m3 ugradjenog betona.

Armirački radovi
Nabavka, čišćenje, ispravljanje, savijanje, postavljanje i vezivanje betonskog čelika
kvaliteta prema JUS-u, za armiranobetonsku konstrukciju uredjaja. U jediničnoj ceni
sadržana je potrebna tanka žica za vezivanje, betonski čelik (otpaci se posebno ne
naplaćuju) i sav potreban rad uključujući sve prenose. Obračun će se izvršiti po kg
ugradjenog čelika na osnovu teoretskih dužina iz armaturnih planova. Upotreba
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debljeg profila za propisani tanji neće se priznavati.
RA 400/500
MAG 500/560

kg
kg

793,15
4.621,82

IV Bravarski radovi
1.

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima prema specifikaciji i crtežima. Nabavka,
montaža čeličnog rama kao i nabavka i montaža poklopca od rebrastog limad=4mm i
ugaonih profila 45x45x5 u zavarenoj izradi.Ugaoni šavovi su debljine 3mm.
Obračun po komadu poklopca. Obavezno izvršiti antikorozivnu zaštitu.
70 x 70 cm
100x 140 cm
95x480 cm
95x490 cm

kom
kom
kom
kom

2,00
2,00
1,00
1,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

1,00

V Oprema
SBR kontejnerski uređaj
SBR kontejner dimenzije 2400x2700x9000 mm, podeljeno na selektorski i ostali
deo, snabdeven sistemom dovoda otpadnih voda sa, sistemom dekantiranja odvoda
prečišćene vode, sistemom za aeraciju sa difuzorima i sistemom za odvod viška
mulja. Kontejner je čelični za nadzemnu ugradnju i postavlja se na unapred
1.
pripremljnu AB ploču. Kontejner je iznutra spolja antikorozivno zaštićen sa
premazima na bazi epoxi smola otpornim na otpadnu vodu. kao obezbeđenje od
zamrzavanja kontejner je sa spoljne strane kontejner je termoizolovan mineralnom
vunom i fasadnim aluminijiskim limom.
Pozicija obuhvata kompletno postavljanje, cevno povezivanje, kablovsko
(energetsko, signalno upravljačko) povezivanje. Obračun po kompletu
Komandni kontejner sa duvaljkama centralni upravljački kontejner 1 kom,
dimnezije 2400x2700x3000 mm, sa ugrađenim niskopritisnim kompresorimaduvaljkema karajteristika: P=5.5kW, Q= 250m3/h, H= 0.3 bara 2 kom, od kojih za
svaki SBR kontejner po jedna duvaljka kao i centralno upravljački ormar sa PLC
upravljanjem i programom za SBR tehnologiju. Specifikacija upravljačkog ormana
je posebno data u prilogu a obuhvaćena je ovom stavkom predmera.
Mastolov
Isporuka i montaža pregrada i cevovoda u okviru bazena mastolova. Obračun po
kom
EGALIZACIONI BAZEN
Pumpe II dizanja
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Isporuka i motaža pumpi drugog dizananja u egalizacioni bazen karakteristika: Q =
5.2 l/s , H= 5.5m sa pripadajućim potisnim cevovodom DN65, armaturom i fitingom.
Za svaki SBR kontejner se instalira po jedna pumpa sa potisnim cevovodom sa
pripadajućim fitingom, anker postoljem, vođicama i lancem za vađenje pumpe.
Lanac, vođice i potisni cevovod su od nerđajućeg čelika AISI 304 .Obračun po
kompletu

kompl

2,00
UKUPNO:

4.2 CRPNA STANICA
Poz

Opis pozicije

Jed
mere

Okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Jedinična
cena sa PDV

Ukupno bez
PDV

Ukupno sa
PDV

1

2

3

4

5

6

7

8

I Betonski i armirano betonski radovi
1.

II
1.

Betoniranje zidova crpne stanice vodonepropusnim betonom MB30. d= 30m
Cenom je obuhvaćena i sva potrebna oplata i skela. Obračun po m3 ugrađenog
betona.

m3

2,54

kg
kg

95,94
154,01

kom
kom
kom

1,00
1,00
30,00

kom

1,00

Armirački radovi
Nabavka, transport, sečenje, savijanje, postavljanje i povezivanje armature
prema planovima armature. Jedinična cena sadrži sav potreban rad, materijal i
prenos. Obračun po kg ugrađene armature.
RA 400/500
MAG 500/560

III Bravarski radovi
1.

2.
3

Izrada i montaža poklopca od rebratog lima prema specifikaciji i crtežima.
Nabavka, montaža čeličnog rama kao i nabavka i montaža poklopca od rebrastog
limad=4mm i ugaonih profila 45x45x5 u zavarenoj izradi.Ugaoni šavovi su
debljine 3mm. Obračun po komadu poklopca. Obavezno izvršiti antikorozivnu
zaštitu.
70 x 70 cm
150 x 1400
Izrada i ugradnja u toku betoniranja penjalica od betonskog gvožđa Ø18 mm,
vidnih dimenzija 30x15cm. Obračun po komadu.
Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja grube rešetke od glatkog betonskog
gvođa Ø18mm i čeličnih profila sa osovinskim razmakom štepova s=80mm.
Dimenzije rešetke su 1400x700mm. Obračun po komadu.

Јавна набавка број 404-125 – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост)

53
Izrada, antikoroziona zaštita i ugradnja nagazne rešetke dimenzija
1400x800x30mm i zaštitnog naslona od cevi Ø32mm, dužine 1,5mm iznad
rešetke.Obračun po komadu.

4

kom

1,00

IV Oprema
1.

Pumpa za otpadnu vodu Xylem brand Flygt NP 3085 SH 3~ 256; Q=10.11 l/s;
H=8.21 m (ili slična istih karakteristika)za potopljenu ugradnju, karakteristike
pumpe: samočišćuće, poluotvoreno više-kanalno radno kolo od nerđajućeg
čelika, dimenzije 116 mm, Adaptivno, tako da se pomera kako bi propustilo
velike čvrste komade
nečistoće u otpadnoj vodi; dimenzija usisa 80 mm; dimenzija potisa 80 mm,
karakteristike elektro motora: 50 Hz; 400 V; 2 pol; 3 ph; 2.4 kW; 4.7 A; 2840
o/min; sa 10 m energetskog kabla SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm², u svemu prema
tehničkim karakteristikama u prilogu. Fiksno postolje dimenzija DN80/DN80.
Gornji drzac vodjica 2''.
Elektroorman za unutrašnju ugradnju za upravljanje dvema pumpama (relejna
tehnika ). U cenu uračunata isporuka 5 plovnih prekidača. Nepovratni ventil sa
kuglom DN80

2.

Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih komada. Obračun po
kg prema specifikaciji materijala.
Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača Ø80mm, za radni pritisak od
6 bara, sa točkom. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i montaža PVC cevi sa odgovarajućim kolenima ø100, za
ventilaciju crpne stanice. Obračun po m'.

3.
4

kom

2,00

kg

714,00

kom

3,00

m'

10,00

UKUPNO:
4.3

MERAČ PROTOKA

Poz

Opis pozicije

1

2

I

Jed
mere
3

Okvirna
Kol.
4

Jedinična cena
bez PDV
5

Jedinična
cena sa PDV
6

Ukupno bez
PDV
7

Zemljani radovi
1.

2.

Široki iskop građevinske jame u zemljištu III kategorije. U jediničnu cenu je
uračunato izbacivanje iskopanog materijala na udaljenost 2-3 m od ruba
građevinske jame, eventualno podgrađivanje, odnosno osiguranje građevinske
jame i grubo planiranje dna jame sa tačnošću od 5cm. Obračun se vrši po m3
iskopanog materijala
Polaganje tampon sloja šljunka ispod temeljne ploče Obračun po m3.

m3

4,50

m3

0,14
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3.

Zatrpavanje građevinske jame po završetku radova koji predhode istom.
Zatrpavanje izvesti probranim materijalom iz iskopa ili obližnjeg pozajmišta uz
vlaženje i ručno nabijanje u slojevima. Obračun po m3 izvedenog zatrpavanja.

m3

2,24

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

4,00

kom

1,00

II Betonski i armirano betonski radovi
1.

2
3

Nabavka, transport i ugradnja početnog armirano-betonskog prstena FI
1000/1000 za merač protoka zajedno sa podnom pločom d=25cm u svemu
prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla.
Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Obračun po komadu.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove
Æ 1000/Æ650x700 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim
propisima za ovu vrstu posla. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za poklopac u svemu prema
detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.

III Bravarski radovi

1.

2.

Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih poklopaca za merač protoka,
zajedno sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora.
Ram poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se
zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obavezno ugraditi
poklopce sa bravom za zaključavanje istih. Obračun po komadu ugrađenog
poklopca. za srednje opterećenje
Nabavka, transport i ugradnja livenogvozdenih penjalica DIN 1211 B. Obračun
po komadu

IV Oprema
1

Isporuka i ugradnja ultrazvučnog merača protoka u otvorenim kanalima koji se
sastoji od paršalovog suženja , ultrazvučne sonde i transmitera signala sa
displejom.Obračun po komadu.

UKUPNO:
4.4

CEVNE VEZE

Poz

Opis pozicije

Jed
mere

Okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Jedinična cena
sa PDV

Ukupno bez
PDV

Ukupno sa
PDV

1

2

3

4

5

6

7

8

I Zemljani radovi
Napomena: Zemljani radovi nisu predviđeni za ugradnju sledećeg cevovoda: veza crpne stanice sa finom rešetkom, veza od SBRa 1 i 2 do
kućice za duvaljke i od SBRa 1 i 2 do mreača protoka. Pošto se vrši naispanje postojećeg terena predviđeno je da se cevovod polozi na
projektovanu kotu u toku izrade nasipa.
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1.

2.

3

4
5
6

Kombinovati iskop rova za cevovod mašinski 80%, ručno 20% u materijalu III
kategorije na dubini do 6.5 m. Obračun količina iskopa izvršiti na osnovu stvarno
izvršenog
iskopa
prema
podužnom
profilu.
Prilikom iskopa rova zemljani materijal odbacuje se na jednu stranu ne bliže od
80
cm
od
ivice
rova.
Ručni iskop je obavezan kod nailaska na druge instalacije (PTT, elektro).U cenu
iskopa uračunat je sav rad, materijal, odbacivanje iskopanog materijala, iskop u
mokrom i vlažnom zemljištu, iskop sa žilama i korenjem i povremenim
razupiranjem rova, ukoliko to zahteva geološki sastav materijala. Obračun po m3
iskopa.
mašinski iskop 0-2m
ručni iskop 0-2m
Mašinski iskop zemlje III kategorije u kanalskom rovu na mestu proširenja rova
za reviziona okna i kaskade.
mašinski iskop 0-2m

3

m
m3

61,20
48,96
12,24

m3

8,81

m2

48,00

m3
m3

16,43
44,77

m3

16,43

Betoniranje armiranobetonske podne ploče, (gornje ploče vodovodnog šahta,
dimenzija 1,90*1,90), kao i vertikalnih serklaža vodonepropusnim betonom
marke MB30. Pre betoniranja, prostor koji se betonira potrebno je očistiti od svih
otpadaka i nečistoća, a beton koji se spravlja mora biti izveden tačno po recepturi
i odgovarati zahtevima JUS-a i traženog kvaliteta. U jediničnoj ceni obračunat je
sav rad, materjal i neophodna oplata. Obračun po m3 ugradjenog betona.
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih prstenova za šahtove u svemu
prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla.
Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani silaza
postaviti gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu
debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu.

m3

1,34

Ø1000x1000

kom

1,00

Ručno planiranje dna rova u zemljištu III kategorije sa tačnošću +- 2 cm, prema
projektovanim kotama, sa prosečnim iskopom od 0.05 m3/m2 i izbacivanjem
iskopane zemlje van rova. Obračun se vrši po m2 isplanirane površine.
Nasipanje, razastiranje i ravnanje peska krupnoće do 3 mm u rov u sloju debljine
DN+20 cm, i to za posteljicu 10 cm ispod cevi, a po završenoj montaži i
ispitivanju cevovoda nasipanje iznad cevi i sloju od 10 cm. Obračun po m3
ubačenog i razastrtog peska.
Vraćanje u rov zemlje iz iskopa, uključeno nabijanje.
Višak zemlje od iskopa deponovati na stranu i iskoristiti za nasipanje terena.
Obračun po m3 odvežene zemlje.

II Betonski radovi - šahtovi

1.

2.
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3.

4.
5

Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih završnih prstenova za šahtove
Æ 1000/Æ650x700 u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima
za ovu vrstu posla. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj
strani silaza postavitit gvozdeno-livene penjalice ispuštene van zida 15 cm i
ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Obračun po komadu ugrađenog
prstena.
Nabavka, transport i ugradnja betonskog prstena za poklopac u svemu prema
detaljima datim na crtežu. Obračun po komadu ugrađenog prstena.
Zidanje zidova vodovodnog šahta betonskim blokom d=15cm. Unutrašnje
površine zidova moraju biti glatke (izmalterisane cem. malterom 1:3:9). Obračun
po m2

kom

1,00

kom

2,00

m2

5,80

kg
kg

50,27
83,77

m'

12,00

m

12,70

m

3,50

m

15,50

m

25,90

m

6,30

Armirački radovi
1.

Nabavka, transport, sečenje, savijanje, postavljanje i povezivanje armature prema
planovima armature. Jedinična cena sadrži sav potreban rad, materijal i prenos.
Obračun po kg ugrađene armature.
RA 400/500
MAG 500/560

III

1.

2
2a
2b
2c
2d
2e

3

Montažni radovi
Nabavka, transport i ugradnja korugovanih kanalizacionih cevi prečnika (za
srednje saobraćajno opterećenje) . Cevi postaviti u projektovanom nagibu, a posle
prijema ugrađenih cevi od strane Nadzornog organa pristupiti delimičnom
zatrpavanju i hidrauličkoj probi. Obračun po m' montirane cevi. Računajući i
ND400
Nabavka trensport i ugradnja cevovoda prema detaljima iz projekta za
povezivanje objekata PPOV. U cenu su uračunati i svi potrebni zemljani radovi.
Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do SBR 1 DN80 materijal inox
AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Cevovod za vazduh od komandnog kontejnera do SBR 2 DN80 materijal inox
AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Cevovod sirove vode od egalizacionog bazena do SBR kontejnera 1 i 2 DN65
materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Cevovod prečišćene vode od SBR kontejnera 1 i 2 do merača protoka DN65
materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Cevovod za mulj od SBR kontejnera 1 i 2 do pripadajućih silosa za mulj DN100
materijal inox AISI 304 sa pripadajućim fitingom.
Nabavka, transport i montaža liveno - gvozdenih poklopaca za šahtove, zajedno
sa ramom za ugradnju, kružnog otvora prečnika Ø600mm, bez otvora. Ram
poklopca se postavlja na oplatu šahta pri njegovom izvođenju i betonira se
zajedno sa pločom. Poklopac ugraditi u ravni terena. Obavezno ugraditi poklopce
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sa bravom za zaključavanje istih. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.

4

5
6

za srednje opterećenje
Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih penjalica prema JUS M. J6. 226.
Penjalice postaviti u dva reda naizmeniČno sa međusobnim razmakom 30 cm po
visini. Po završenom ugrađivanju, penjalice očistiti i premazati antikorozivnom
bojom. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
Nabavka, transport i montaža livenogvozdenih fazonskih komada za vodovodni
šaht i čvor (priključak na gradski vodovod). Obračun po kg prema specifikaciji
materijala.
Nabavka, transport i montaža pljosnatog zatvarača zajedno sa točkom. Obračun
po komadu.

kom

1,00

kom

4,00

kg

186,00

6a

Ø 80

kom

3,00

6b

Ø 100

kom

1,00

6c
7
7a

Ø 200
Nabavka, transport i montaža prirubnice sistem 2000. Obračun po komadu.

kom

2,00

Ø 80/90

kom

1,00

7b

Ø 100/100
Nabavka, transport i montaža visestruke spojnice MJ opsega 198-230 za vezu sa
LG cevovodom fi 200. Obračun po komadu.
Nabavka transport i ugradnja nadzemnog hidranta Ø 80 h=750cm. U cenu ulazi
nadzemni hidrant, ventil Ø80 sa ugradbenom garniturom i malom kapom, N
komad Ø80, FFØ80/200, kao i flanš adapteri Ø80. Obračun po kompletu hidranta
Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 80. Obračun po komadu.
Nabavka transport i ugradnja vodomera Ø 32 zajedno ventilom i ostalim spojnim
zaptivnim materijalom pre i posle vodomera (dupli nipl, fiting, muf). Obračun po
komadu.
Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog
hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø100. Obračun po m
Nabavka, transport i ugradnja PEHD vodovodnih ceni za vezu podzemnog
hidranta sa gradskim vodovodom. PEHD prečnika Ø80. Obračun po m
Nabavka, transport i ugradnja ustave od inox materijala u šahtana (K4 i K4-1) sa
produžnim vretenom do terena. Cenom je obuhvaćeno svi radovi na montaži
ustave.
Ustava na kanalizacionoj cevi ND 400

kom

2,00

kom

2,00

kom
kom

1,00
1,00

kom

1,00

m

35,00

m

10,00

kom
kom

2,00
3,00

8
9
10
11
12
13

14

sa produžnim vretenom ~ 4.0m'
sa produžnim vretenom ~ 6.8m'

UKUPNO:
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4.5
Poz

UREĐENJE TERENA
Opis pozicije

1
2
PRIPREMNI RADOVI
Krčenje šiblja, sečenje šiblja i drugog rastinja na KP 790/1. Šiblje odvesti na
1.
deponiju. Obračun po m2
II Zemljani radovi
Nasipanje platoa do potrebne kote 183,40.Zatrpavanje izvesti potrebnim
1.
materijalom iz iskopa uz vlaženje i ručno nabijanje u slojevima i uz formiranje
projektovanih nagiba kosina. Obračun po m3 izvedenog nasipa.
Nasipanje platoa do potrebne kote 183,40. Zatrpavanje izvesti potrebnim
materijalom iz obližnjeg pozajmišta koji odredi INVESTITOR uz vlaženje i ručno
2
nabijanje u slojevima i uz formiranje projektovanih nagiba kosina. Obračun po m3
izvedenog nasipa.
Izrada kolovoza pristupnog puta za komunalno vozilo nasipanjem tucanika u sloju
3
od 30cm uz propisno nabijanje. Obračun po m2 kolovoza.
Humuziranje i zatravljivanje preostalih slobodnih površina kosina i platoa
4
postrojenja, i sadnja drveća. Obračun po m2 izvedenih radova.

Jed
mere
3

Okvirna
Kol.
4

m2

1.760,00

m3

294,33

m4

602,31

m2

455,32

m2

871,31

m2

23,00

komp

1,00

Jedinična cena
bez PDV
5

Jedinična cena
sa PDV
6

Ukupno bez
PDV
7

I

III Betonski radovi
Izrada staza za komunikacije oko objekata SBRa od behatona debljine 10cm. Cena
1.
obuhvata pripremu podlohe sa ugradnjom šljunka d=10cm ispod betona. Obračun
po m3.
V Bravarski radovi

1.

IZRADA I MONTAŽA BRAVARSKE KOLSKE KAPIIJE, U SVEMU PRREMA
GRAFIČKOM PRILOGU. METALNA TROKTILNA KAPIJA 600/200,
KONSTRUKCIJE OD KUTJASTIH PROFILA 50.50.3mm
ISPUNA OD PLASTIFICIRANOG ŽIČANOG PLETIVA 2/40mm. STUBOVI
ZA KAPIJU SU
ČELIČNE CEVI 100 mm. KAPIJU SNABDEVENA POTREBNIM OKOVOM,
ŠARKAMA, KVAKOM
I CILINDER BRAVOM. POVRŠINE ZAŠTIĆENE ANTIKOROZIVNIM
PREMAZIMA SA ZAVRŠNIM TONOM. OBRAČUN PO KOMPLETU
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2.

iZRADA OGRADE U SVEMU PREMA GRAFIČKIM PRILOGU. OGRADU
IZVEDTI OD PREFABRIKOVANI A.B. STUBOVI POSTAVLJENI NA
MEĐURAZMAKU 2.50m. ZA UTEZANJE ŽIČANOG PLETIVAGORE-DOLE I
DIJAGONALA KORIŠĆENA PLASTIFICIRANA ŽICA 4mm. U GORNJOJ
ZONI DVA REDA POCINKOVANE BODLJIKAVE ŽICE.. OVA POZICIJA
OBUGVATA I AB TEMELJE ZA STUBOVE. Obračun po m' kompletno završene
ograde.

m'

181,00
UKUPNO:

4.6 OSTALI RADOVI
Poz

Opis pozicije

1

2
Pre početka izvođenja radova izvršiti snimanje nultog zatečeno stanja terena i
snimanje položaja svih objekata na KP 790/1. Obračun paušalno
Uklanjanje armirano-betonskih šahta koji su izvedene kroz prvu faz i predviđen za
ugradnju. Šut od polupanih šahti prikupiti, utovatiti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po m3
Nabavka, dovoz i ugradnja stirodura d=2-5cm koji se ugrađuje za dilataciju između
postojećeg armiranobetonskog zida betonskog bazena i novog dograđenog
arniranobetonskog zida fine rešerke i taloznika. Obračun po m2
Puštanje u probni rad, obuka kadrova krajnjeg korisnika, dokazivanje radnih
parametara postrojenja. Obračun paušalno
Izrada projektne dokumentacije hidrograđevikskog dela projekta izvedenog stanja.
Obračun pausalno
Izrada projektne dokumentacije tehnološkog dela
projekta izvedenog stanja.
Obračun pausalno
Izrada projektne dokumentacije elektro dela projekta izvedenog stanja. Obračun
pausalno
Uzimanje potrebne analiza za dokazivanje izlaznih parametara prečišćenog efluenta

1.
2

3
4
5
6
7
8

Jed
mere
3

Okvirna
Kol.
4

pauš

1,00

m3

4,35

m2

24,76

pauš

1,00

pauš

1,00

pauš

1,00

pauš
pauš

1,00
1,00

Jedinična cena
bez PDV
5

Jedinična cena
sa PDV
6

Ukupno bez
PDV
7

UKUPNO:
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PREDMER ELEKTRO RADOVA
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda M.Zvornik Novi Most
Poz
1

Opis pozicije

Jed
mere

Okvirna
Kol.

Jedinična cena
bez PDV

Jedinična cena
sa PDV

Ukupno bez
PDV

Ukupno sa
PDV

2

3

4

5

6

7

8

m

14

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

102
5
10
35
60
39
41
25
20
57
57

kom
kom

1
1

kom

7

kom
kom
kom
kom

1
1
1
1

kom

1

ELEKTROINSTALACIONI RADOVI
1.
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.

Nabavka i polaganje kablova za napajanje elektromotornih potrošača tehnološke
opreme i komandno-signalnih kablova za povezivanje merno-regulacionih uređaja.
Kablovi se polažu u PNK regalima u sapa i PVC zaštitnim cevima.
PP00-Y 5x6mm2 ( napajanje KPK- RO-SBR)
PP00-Y 4x2,5mm2 ( napajanje pumpi)
PP00-Y 3x1,5mm2 ( merača protoka)
PP00-Y 4x4mm2 ( napajanje duvaljki)
PP00-Y 3x2,5mm2 (napajanje stubova spoljne rasvete)
IY(st)Y 2x2x0.8 mm( napajanje plovaka)
IY(st)Y 3x2x0.8 mm( napajanje plovaka)
IY(st)Y 4x1.5 mm( napajanje pumpe mulja)
LiYCY 2x0,8mm (komandu sonde merača protoka )
Isporuka i ugradnja sapa cev f23 za zaštitu kablova.
Isporuka i ugradnja PNK regala 100x50mm za postavljanje kablova.
Isporuka i ugradnja PNK poklopaca 100x50mm
Isporuka i ugradnja KPK -PVC u objektu sa osiguračima za RO-SBR i osigurača za
napajanje RT kontejnera.
Isporuka i ugradnja OG šuko monofazne uticnice za montazu na zid.
Isporuka i montaža priključne kutije sa klema i uvodnicama, u zaštiti IP65.
Kompletna pozicija povezano.
Montaža i povezivanje Razvodnog Ormana SBR(razvodni orman isporucuje
isporučioc KONTEJNERA).
Montaža i povezivanje Merača protoka.
Povezivanje Pumpi (crpne stanice,egalizacuonog bazena,dekantiranja i plovaka).
Povezivanje Duvaljki
Isporuka i ugradnja RO-PVC sa klemama za povezivanje Pumpi u Crpnoj stanici sa
stubom za RO-PVC i škaro klemama za povezivanje.
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12.

Isporuka i ugradnja PVC kanalica za kablove.
Isporuka i montaža na zid tipske kutije sa šinom za izjednaćenje(SIP).
Na SIP se povezuju sve metalne mase ,. Veze se izvode kablom P/F 1x16mm2,
zavrtnjima uz zupčaste podloške. Komplet sa svim sitnim instalacionim materijalom
i izradom svih veza.
Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 25x4mm postavljenje u temeljnu ploči
sa izvodima .
Isporuka i ugradnja pocinkovane trake FeZn 20x3mm za povezivanje sa postojećim
uzemnjenjem i povezivanjem sa novim SIP.
Isporuka i ugradnja nosača pocinkivane trake(potpore za zid).

m
kom

10
1

m

15

m

184

m

10

kom

10

kom

35

20.
21.

Isporuka i ugradnja uksnih komada za spajanje pocinkovane trake.
Nabavka isporuka i montaža stuba ulične rasvete visine 5 metara zajedno sa
temeljom dimenzija : 800x700x700mm. Stub je segmentni okrugli , dvostruko
farbani sa priključnom pločom sličan tipu proizvođača Loznica elektro.
Nabavka isporuka i montaža svetiljke ulične rasvete LED 70W
Puštanje u rad kompletnog postrojenja

kom
kom
kom

2
2
1

22.

Ispitivanje instalacije i izdavaje atesta.

kom

1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

UKUPNO :
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО без
ПДВ

ПДВ

УКУПНО са
ПДВ

1. ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ И МАШИНСКИ ДЕО
4.1 УРЕЂАЈ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
4.2 ЦРПНА СТАНИЦА
4.3 МЕРАЧ ПРОТОКА
4.4 ЦЕВНЕ ВЕЗЕ
4.5 УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА
4.6 ОСТАЛИ РАДОВИ
2. ЕЛЕКТРО ДЕО
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
•
У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
•
У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
укупно;
•
У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и
укупно;
•
Крајњи збир позиција дати у делу "Рекапитулација" исказати укупну цену у динарима без
ПДВ-а, вредност ПДВ-а, цену са ПДВ-ом понуде. Укупна цена без ПДВ-а мора бити једнака
цени унетој у Обрасцу понуде.
Напомена:
-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција
понуђена без надокнаде (бесплатна);
-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично,
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као
неприхватљива.

Датум:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
структуре цене.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________
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ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње
насеље (Нови мост), број 404-125, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација
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 слмислу 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.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у постпку јавне
набавке – Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње
насеље (Нови мост), број 404-125, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Број јавног позива: 404-125
(референц листу доставити за претходних 8 година )
назив корисника
адреса
контакт особа
р.бр

број и предмет уговора
број телефона

Број уговора на
изградњи постројења
са SBR технологијом
контејнерског типа ,
капацитета минимум
250 ЕС или већег,
SBR технологија
(надземна или
укопана од челика
и/или пластике и/или
бетона)

период
реализације
уговора

Овај Образац копирати у потребан број примерака!

Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда, издате од стране
Наручилаца наведених у референц листи
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, дана
__________2018. године, обишао је терен где ће се изводити Израда постројења за
пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику – Доње насеље (Нови мост), број 404-125
детаљно је прегледао локацију, извршио увид у пројектну документацију и добио све неопходне
информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим
условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни
обиму радова.

Овлашћено лице понуђача
_______________________

Датум:

_____________

Овлашћено лице наручиоца
М.П.

______________________________

Напомена: Обилазак објекта није обавезан, него препорука Наручиоца.
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