
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

5134

Датум
21.08.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује

Предмет јавне набавке: 

РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА      

Опис     п  редмета јавне набавке: 

РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА      

Радови:
Извођење земљаних радова на измештању главног канализационог колектора Ø200мм и
водоводних цевовода Ø63,90,160 и 225 на Копаонику (центар)
Извођење земљаних  радова  урадити  у  свему према  спецификацији која  се  налази у
прилогу овог позива.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...): 

Рок за подношење понуда је до 28.08.2020 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  28.08.2020 године
до 12:00 часова. 

НАПОМЕНА: Понуду доставити  на обрасцу који се налази у прилогу позива, или
на сопственом документу, с тим да ће се у разматрање узети само оне понуде које
садрже све назначене елементе, који стоје у обрасцу позива.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда,  то  јест 28.08.2020 год.  у  12.10  часова.  Отварање  понуда  ће  се  обавити  у
просторијама  наручиоца:  управна  зграда,  канцеларија  набавне  службе.  Отварању
понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати овлашћење које ће предати Комисији приликом отварања понуда.



Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од
три дана од дана њеног доношења.

Контакт (особа, место, време, број телефона,): 

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр.
телефона 036-736-622, у времену од 8,00 до 15,00. Контакт особа је Бобан Вујовић.

                             Директор
                                                                                                     Радомир Јаћовић      
                                                                                                   
                                                                                                    _________________



Образац  1

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПИБ
АДРЕСА

Захтев за давање понуде за извођење земљаних радова на измештању главног
фекалног канализационог колектора Ø 200мм и водоводних цевовода Ø 225,

160, 90 и 63 мм на КП 2/11, 2/13, 2/14, 2/23, 2/24, 2457/1, 2457/2  КО
КОПАОНИК

- фекална и атмосферска канализација -

Ред.
Бр. ОПИС РАДОВА

Јед.
мере

Количина Јединична
цена без

ПДВ

Јединична
цена са

ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са

ПДВ
1. Iskop izvršiti u svemu prema 

nagibima, dimenzijama i 
kotama naznačenim u projektu
ili do nivoa i dimenzija 
odobrenih od strane nadzornog
organa, odnosno tehničkim 
propisima i uputstvima 
nadzornog organa. Iskop vršiti
mašinski osim na deonicama 
gde se trasa ukršta sa 
podzemnim instalacijama, 
odnosno u završnom sloju u 
odnosu na kotu dna rova gde 
će se iskop vršiti ručno. 
Prilikom iskopa rova gde 
dubina prelazi 1,0m odmah 
treba izvršiti podgrađivanje 
rova kako bi se mogao 
nesmetano i bezbedno obaviti 
rad na iskopu, montaži i 
ispitivanju cevovoda. Prilikom
iskopa zemlju utovariti u 
kamion ili privremeno odložiti
uz rub iskopanog rova na 
takvoj udaljenosti na kojoj 
neće izazvati urušavanje rova, 
a najmanje 1,0m od ivice rova.
Pogrešan otkop izvođaču se ne
priznaje, a prekop se mora 
popuniti šljunkom i dobro 



nabiti, sve o trošku izvođača 
radova. Pozicijom su 
obuhvaćeni svi troškovi na 
iskopu materijala za rov sa 
potrebnim proširenjem iskopa 
za razupiranje rova, 
proširenjem i produbljenjem 
rova u zoni spoja cevi, 
fazonskih komada, iskopa za 
šaht.
Obračun se vrši po m3 
iskopanog materijala u 
sraslom stanju.
dubina 0-2 m   
- mašinski iskop, 80% m3 472.09
- ručni iskop, 20% m3 118.02

2. RUČNI ISKOP ZEMLjE ZA 
REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu             
revizionih silaza. Pozicija obuhvata 
ručni iskop  rova za po 60 cm šire sa
 svake strane u odnosu na 
revizioni silaz plus
 širina metalne oplate 2 x 25cm.
 Obračun je po m3 iskopanog 
 materijala u sraslom stanju.

- ručni iskop m3 191.48
Укупно без ПДВ:

ПДВ 20%:
Укупно са ПДВ:

   Датум: ....................

         Понуђач                                                                                                  

            М.П.
                                                                                 
____________________


