
 
 
 
ГРАД ВРШАЦ 
Број: 404-90/2020-IV-09 
26300 В р ш а ц  
Трг победе 1 
www.vrsac.com 
Датум: 26.07.2020. 
 

П О З И В 
 

за достављање понуда за набавку геомеханичких радова 
 

У складу са чланом 39.ЗЈН Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) а у циљу извршења одредби става 2. овог члана како 
би се спречио сукоб интереса, обезбеђена је конкуренција, испоштована начела 
ефикасности и економичности, начело транспарентности као и да уговорена цена не 
буде већа од упоредиве тржишне цене позивамо да у доставите понуду: 
 
Предмет понуде: Набавку геомеханичких радова 
Рок за доставу понуде: 10.08.2020. до 10,00 часова 
Обавезни елементи понуде: Према обрасцу понуде из прилога 
Критеријум за избор најповољније 
понуде: 

Најнижа понуђена цена 

Начин достављања понуде: Emailom, Лично, или поштом на адресу 
Град Вршац Трг победе 1 Вршац 
Писарница Градске управе  

Особа за контакт: Наташа Милутиновић,  
Е-mail nmilutinovic@vrsac.org.vs 

 
Попуњен и потписан образац понуде доставити у затвореном коверту са назнаком: 
понуда по набавци бр. 404-90/2020-IV-09 – „Набавка геомеханичких радова“– не 
отварај, на адресу: Град Вршац Ул. Трг победе 1 Вршац 
 
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОНУДA БРОЈ ________________ од _______________ године 
 

ЗА НАБАВКУ РАДОВА – ГЕОМЕХАНИЧКИ РАДОВИ  
 

Назив понуђача:  

Седиште:   

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

Текући рачун  
и назив банке: 

 

Контакт особа,  
Телефон, е-mail:  

 

 
                                                                                      
 

УКУПНО:_______________________________ без ПДВ 
 
Словима: ___________________________________________________________________ 
                                                                                                           
УКУПНО:_________________________________са ПДВ 
 
Рок за извођење радова _________________________ ( понуђач треба да искаже 
примерен рок) 
Аванс није допуштен и не уговара се. Плаћање ће се извршити након изведених радова 
и предаје Елабората о резултатима геолошких истраживања Рок плаћања до 45 дана од 
дана регистровања фактуре. 
Рок важења понуде: ___________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 
30 дана) 
 
 
У ______________________ 
 
Дана: _______________                                                   потпис одговорног лица 
       ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК И 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 

 
Геомеханичка испитивања обухватају теренске истражне радове, лабораторијска 
испитивања на узетим репрезентативним узорцима тла као и анализа и интерпретација 
добијених података са израдом Елабората о резултатима истраживања. 

 
Теренске истражне радове распоредити тако да равномерно покривају истражно 
подручје и да се из њих могу добити одговарајући параметри потребни за пројектовање. 
Положај истражних радова уцртати на ситуацију у погодној размери. За сваку истражну 
бушотину исцртати  геолошки профил, а дати и најмање један уздужни профил са 
идентификацијом материјала у слојевима, дебљинама појединих слојева тла и линијом 
нивоа подземне воде. 

 
Анализом и интерпретацијом добијених податка треба да се добију услови ископа за 
потребе полагања доводника и колектора као и услови изградње објеката (црпне 
станице, шахтови и сл.) на њиховој траси. 

 
Елаборат треба израдити према Правилнику о садржини пројеката геолошких 
истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања. 
 

 
Потребно је да нам доставите понуду за израду Елабората о геотехничким условима 
изградње на следећoj локацији  

 
 
Потребно је израдити Елаборат о геотехничким условима изградње објекта за потребе 
изградње вишепородичних стамбених објеката за социјално становање у Вршцу на 
следећој локацијина К.П. 2031/1, К.О. Вршац.  
 
Елаборат о геотехничким условима изградње објекта за предметну локацију, осим 
резултата и анализа геотехничких истраживања тла, општих карактеристика тла 
(морфолошке, геолошка грађа, хидрогеолошке карактеристике...), потребно је да садржи 
следеће податке: 
 

- Предлог плитког фундирања објекта/објеката 
- Дозвољено оптерећење на тло за објекат спратности П+1+Пк 
- Предвиђено слегање тла испод објекта 
- Степен сеизмичности 
- Ниво подземне воде 
- Минималну дубину фундирања у зависности од носивости тла и климатске зоне 

локације 
- Предложену коту насипања терена уколико је то потребно због високог нивоа 

подземних вода у току године  
 
 



У прилогу дописа налази се скица са предложеним бројем и положајем истражних 
бушотина. 
 
Понуђач мора да поседује: 
 
Одговарајућу механизацију и опрему за вршење свих врста услуга по наведеним 
позицијама. 
 
Одговарајућу квалификовану радну снагу у довољном броју и стручни кадар за 
руковање неопходом механизацијом и опремом. 
 
Извођење предметних радова и увођење у посао Понуђач и овлашћено лице Наручиоца 
договарају након потписивања уговора  и то на основу подношења захтева за извођење 
радова  од стране Наручиоца. Радови се  изводе на територији града Вршца. 
 
Одгворност са аспекта мере заштите на раду приликом извођења свих предметних 
радова  у оквиру своје делатности сноси извођач. 
 
У цену радова обавезно урачунати цену материјала, ефективног рада, цену доласка  и 
одласка на место извршења услуге  као и све остале трошкове: људство, машине, 
опрема и сл. 
 
Гаранција на извршене радове је минимално 24 месеци од изведених радова. 
 
Наручилац је у обавези да достави сву неопходну техничку документацију за израду 
елабората као и да обезбеди прилаз локацији вршења радова.  
 
Обилазак терена и увид у техничку документацију Наручилац ће омогућити свим 
заинтересованим лицима која су евидентирана пре почетка обиласка, а увид у 
расположиву техничку документацију биће организован у просторијама Наручиоца. 
Захтев за обилазак терена и увид у техничку документацију може се доставити 
Наручиоцу најкасније дан пре заказаног термина, путем електронске поште на адресу 
nmilutinovic@vrsac.org.rs 
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Теренски радови 

редни 
број 

врста радова јед.мере количина јед.цена без 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1. припремни радови пауш.  
 

  

2. бушење 4 истражне 
бушотине 

m 24   

3. паковање узорака, 
картирање језгра и 
узимање узорака 

m 24   

 
Лабораторијски радови 

редни 
број 

врста радова јед.мере количина јед.цена без 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1. лабораторијска 
геомеханичка 
испитивања узорка 

ком 8 
 

  

2. Прокторов опит 
 

ком  1   

 
 
Кабинетски радови 

редни 
број 

врста радова јед.мере количина јед.цена без 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1. израда елабората ком 1 
 

  

 
 
        Одговорно лице понуђача 
 
        ________________________ 


