POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA
Република Србија
Датум: 14.06.2013.
На основу Члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ број 124/2012)
и одлуке Директора предузећа бр. 2013-6-70/1 од 14.06.2013. Комисија за јавне
набавке, доставља:

ПОЗИВ
за подношење понуде по ЈНМВ Р-05/13/MM-741
Предмет: Реконструкција паркиралишта на северној страни улице Максима Горког
између улица Стражиловске и Сутјеске у Новом Саду (по приложеној
спецификацији и количинама наведеним у Обрасцу понуде ).

УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ:

Право учешћа по овом позиву имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове
прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број
124/2012).
Као доказ о испуњености услова Понуђач подноси сопствену оверену Изјаву дату у
прилогу овога позива.
Понуђач може доставити једну понуду по овом позиву.
Понуду; јасну и недвосмислену; читко испуњену на преузетом обрасцу понуде и
оверену потписом и печатом овлашћеног лица, доставити у запечаћеној коверти
поштом или лично.
Уз понуду обавезно доставити и податке о понуђачу и то:
•
Фотокопија извода из АПР или другог регистра о регистрацији предузећа
•
Фотокопија потврде о извешеној регистрацији за ПИБ Образац РЕГ
•
Фотокопија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ Образац ПЕПДВ
•
Број телефона и контакт особа

Комерцијални услови:

Наведени у обрасцу понуде.

Адресирати / Доставити: ЈКП "Паркинг сервис"; Бул. М. Пупина 1, 21000 Нови Сад
-са назнаком „ПОНУДА ПО ЈНМВ Р-05/13/ММ-741 НЕ ОТВАРАТИ“

Понуду запримамо најкасније: 20.06.2013. до 12:00 часова
Отварање понуда: 20.06.2013. у 12:30, у просторијима Наручиоца.
Напомена: Избор најповољнијег Понуђача биће обављен на основу критеријума
најниже понуђене цене.
Наручилац ће Одлуку о најповољнијем понуђачу донети у року до 3
дана по датуму отварања приспелих понуда.
Служба Набавке

(Ваш меморандум)

ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПОНУДА бр. ________
(ваш број)
Датум: ________________
(састављања понуде)
Сходно Вашем захтеву за понуду од 14.06.2013. по ЈВНМ Р-05/13/ММ-741 достављамо Вам
следећу понуду:
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ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Исколчавање и обележавање трасе и објекта
Одржавање саобраћаја за време извођења грађевинских радова
(постављање
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ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Ископ површинског слоја постојећег тампона оштећеног
нечистоћама,
Ископ
земљаног
дебљине
материјала
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Хумузирање
асфалтира
газећа
“острва”
површина
око стабала и садња траве
Разастирање земљаног материјала и шута на депонији
Транспорт земљаног материјала и шута

ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог материјала
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паушално

Укупно:

Укупно:

Укупно:

Постављање стандардних саобраћајних знакова
Обележавање ознака хоризонталне сигнализације
беле боје

5.

Јединична
цена [дин]

Количина

ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
60x60cm

20
21

Јед.м
ере

ДОДАТНИ РАДОВИ

Санација корења стабала која представљају сметњу за изливање
Преслагивање
постојећих ивичњака на страни ка коловозу
нових газећих слојева
саобраћајнице, бициклистичкој стази и зеленилу

Укупно:

Укупно:

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Остали, непредвиђени, радови (10% од збира претходно
исказаних радова)

Укупно:

УКУПНО [дин]

СВЕУКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ (без ПДВ-а):_______________________________дин
СВЕУКУПАН ПДВ:_____________________________________________________дин
СВЕУКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ( са ПДВ-ом): ___________________________ дин

Комерцијални услови:
Опција понуде:

Најмање 60 дана по датуму отварања понуда

Услови плаћања:

Одложено, до 45 дана по примопредаји радова и
пријему рачуна

Време и место испоруке:

До 45 дана од датума потписивања Уговора, ул.
Максима Горког, северна страна од Стражиловске до
Сутјеске улице у Новом Саду

Гаранција:

24 месеца по извршеној примопредаји радова

Напомена:

Понуђач је прочитао приложено Идејно решење
ИРПС0140 и дата понуда у потпуности задовољава
услове истог.

Понуђач
(назив)
___________________
(Име и презиме)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА________________________________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА______________________________________________
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА_______________________________________
БРОЈ:____________________________________________________________
ДАТУМ:__________________________________________________________
МЕСТО:__________________________________________________________

ИЗЈАВА
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо:
-да испуњавамо све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама РС. ( „Сл. Гласник РС“, број
124/2012).
-да нашу Понуду бр______од___________; подносимо независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Регистровани смо за обављање делатности:

Шифра делатности:___________________________________________
Лица овлашћена за заступање:__________________________________
___________________________________
___________________________________
У_____________________________
Дана:__________________________

П О Н У Ђ А Ч:
___________________________
(Име; презиме и потпис овлашћеног лица)
___________________________
(ЈМБГ овлашћеног лица)

ИРПС0140

ИДЕЈНО
РЕШЕЊЕ

Обнављање паркиралишне површине на
северној страни Улице Максима Горког,
између Стражиловске и Сутјеске улице, у
Новом Саду

Нови Сад,
мај 2012.године
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКИРАЛИШТА

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
САДРЖАЈ:

Обнављање паркиралишне површине на северној
страни Улице Максима Горког, између Стражиловске
и Сутјеске улице, у Новом Саду

ОБРАДА:

Иван Дорчић, дипл.саоб.инж.

ДАТУМ:

14.05.2012. године

АРХИВСКИ БРОЈ:

ИРПС0140

Директор Сектора

Иван Дорчић дипл.саоб.инж.

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад
На основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП
„Паркинг сервис“ Нови Сад и Процедуре развоја и пројектовања паркинг простора
(Q2.СР.1.01) доносим

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ТИМА

којим се именује тим за израду
Идејног решења за обнављање паркиралишне површине на северној страни
Улице Максима Горког, између Стражиловске и Сутјеске улице, у Новом Саду
у саставу:
Иван Дорчић, дипл.саоб.инж.
Налогодавац посла је Град Нови Сад.

Нови Сад
мај, 2012. године

Директор

Иван Ферко, дипл.економиста

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад
Филипа Вишњића 47
21000 Нови Сад

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Израдити Елаборат идејног решења за обнављање паркиралишне површине на
северној страни Улице Максима Горког, између Стражиловске и Сутјеске улице, у
Новом Саду. Потребно је:
•

Описати постојеће стање

•

Урадити предлог за обнављање паркиралишне површине

•

Утврдити оквирну висину инвестиције кроз оријентациони предрачун радова

Нови Сад
мај, 2012. године

Директор сектора за развој, инвестиције и
одржавање паркиралишта

Иван Дорчић, дипл.саоб.инж.

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД
Током експлоатације паркиралишта њихове газеће површине су изложене
константном трошењу и оштећивању, те је неопходно вршити сталне интервенције на
отклањању недостатака.
Паркиралиште на северној страни Улице Максима Горког, између Стражиловске и
Сутјеске улице, је у функцији већ дужи низ година, а Решењем о одређивању
посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада, донетим од стране Градске
управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада и објављеним у Сл.листу Града Н.Сада
бр.6/2011, исто је уврштено у ред посебних паркиралишта. Његова просторна
организација је дефинисана елаборатом техничког регулисања саобраћаја бр.ПС0109
урађеним од стране ЈКП-а „Паркинг сервис“ Нови Сад у мају месецу 2006.године.
Како је постојећа газећа површина на њему услед дуготрајне експлоатације у
релативно лошем стању, исказана је потреба за израдом овог елабората у коме су
изнете основне просторно – технолошке претпоставке за обнову застора. Елаборат
треба да послужи и као прелиминарна техничко – финансијска основа у процесу
доношења даљих одлука на плану подизања нивоа квалитета коловозног застора.

2. СТАЊЕ
Површина за паркирање возила је око 500 m2, намењена је за паркирање путничких
возила, а сама паркинг места су обележена по принципу косог паркирања, под углом
од 450 у односу на осовину коловоза.
Паркиралиште је смештено у простору ширине 4,70m (рачунајући и ширину
ивичњака), између коловоза саобраћајнице и бициклистичке стазе. Нето ширина

Страна: 1

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

застора газеће површине паркиралишта износи 4,50m. Та ширина не задовољава
захтеве стандарда СРПС У.С4.234 којим је одређено да дубина паркинг места за услове
паркирања под углом од 450 мора износити 5,00m. Међутим, обзиром да се на страни
бициклистичке стазе налази ивичњак са обореном ивицом, као и да на тој страни
постоји додатни („поплочани“) простор ширине око 40cm, обезбеђени су услови за
несметано паркирање и најгабаритнијих путничких возила.
Површина на којој се налази паркиралиште је по важећој просторно планској
документацији предвиђена за ту намену, те оно има карактер трајног објекта. На
слици 1 приказан је извод из графичког дела Плана детаљне регулације блока
“Раднички универзитет” у Новом Саду (Сл. лист Града Н.Сада бр. 36 од 05.10.2006.г.) на
коме је уцртано предметно паркиралиште.
Према подацима о просторном распореду инсталација комуналне инфраструктуре,
доступним на интернет презентацији ЈП-а „Завод за изградњу града“ Нови Сад
(адреса: http://ns.zigns.rs/gisjp), на предметном простору се налази неколико траса
подземних инсталација комуналне инфраструктуре (Слика 2). Зато је приликом
извођења радова потребно обратити посебну пажњу на њиховој заштити, а саме
радове треба изводити тако да не дође до оштећења инсталација.

Страна: 2

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Слика 1: Извод из графичког дела Плана детаљне регулације блока
“Раднички универзитет” у Новом Саду (Сл. лист Града Н.Сада бр. 36 од
05.10.2006.г.)

Страна: 3

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Слика 2: План комуналних инсталација преузет са
интернет презентације на адреси http://ns.zigns.rs/gisjp –
приказ на авио снимку из 2009. године

Страна: 4

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Постојећа газећа површина на паркиралишту је изведена од бетонских растер
елемената („крампон плоча“) које су у релативно лошем стању. На великом делу
паркиралишта плоче су толико дотрајале па је за претпоставити да су у претходном
периоду вршена насипања туцаничког материјала како би се санирала оштећења, а
површина довела у услове испуњења само елементарне функције паркирања возила.
Генерално, стање застора се исказује као непримерено градској зони у којој се
паркиралиште налази. На сликама у наставку илустровано је данашње стање на
паркиралишту.

Слика 3: Стање коловозног застора на паркиралишту са северне стране
Ул.М.Горког (између Стражиловске и Сутјеске ул.)

Страна: 5

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Слика 4: Стање коловозног застора на паркиралишту са северне стране
Ул.М.Горког (између Стражиловске и Сутјеске ул.)

Слика 5: Стање коловозног застора на паркиралишту са северне стране
Ул.М.Горког (између Стражиловске и Сутјеске ул.)

Страна: 6

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Слика 6: Стање коловозног застора на паркиралишту са северне стране
Ул.М.Горког (између Стражиловске и Сутјеске ул.)

Слика 7: Стање коловозног застора на паркиралишту са северне стране
Ул.М.Горког (између Стражиловске и Сутјеске ул.)

Страна: 7

ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад

Како се и на самим сликама може видети, ивичњаци који формирају заштитна
“острва” око стабала организована су у “управном” распореду док се паркирање
возила одвија по косом принципу.

3. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ РАДОВА
Интервенцијама предложеним у оквиру овог документа предвиђа се задржавање
постојећег начина паркирања (косо, под углом од 45 0), али уз интервенције на плану
промене ситуационе геометрије заштитних “острва” око стабала и уз обнову застора
газеће површине.
Пре почетка радова потребно је привременом саобраћајном сигнализацијом и
опремом обележити простор радилишта, тако да се возачи упозоре на потребу
вожње уз повећани ниво опреза и уз редуковани ниво дозвољених брзина кретања.
Обележавање радилишта за време док трају радови треба извршити у складу са
ситуационим планом привремене саобраћајне сигнализације, која је представљена у
графичким прилозима у саставу овог елабората.
Постојећа вертикална сигнализација се привремено вади и одлаже у страну, како би
била уграђена на иста места након завршетка радова. Изузетак од тога је постојећи
знак III-11 кога за време радова треба поставити на покретно постоље тако да и за
време радова возачима пружа информацију о намени саобраћајних трака на прилазу
оближњој раскрсници.
Постојећи ивичњаци, којима су ограђена “острва” око стабала, се ваде и врши се
њихова селекција – они који су у добром стању и могу се поново уградити чисте се и
остављају се са стране, а они који су неупотребљиви одлажу се на депонију. Добрим
ивичњацима ће се, уз одговарајућу количину нових, димензије 12/18, оивичити
“острва” у пројектованој ситуационој геометрији. Та геометрија је у сагласности са
примењеним косим начином паркирања возила и приказана је одговарајућим
графичким прилозима у склопу елабората. Ивичњаци се постављају са надвишењем у
односу на површину коловоза од 8,0cm.
Ивичњаци којима је површина за паркирање одвојена од коловоза саобраћајнице,
бициклистичке стазе и зеленила су у релативно добром стању те се не предвиђају
посебне интервенције над њима. Евентуално је могуће да се у току рада јави потреба
да се неки од њих “пресложе”, како би се очувао визуелни и структурни интегритет,
што треба и учинити, али уз одобрење и упутства од стране надзорног органа.
Бетонске плоче, од којих је изведена газећа површина на којој се данас врши
паркирање возила, се ваде заједно са површинским слојем туцаничког застора (са
места на којима не постоје плоче) и све заједно се уклања на депонију. Површински
слој постојећег тампона у дебљини 5,0 до 10,0cm, за који се претпоставља да је
девастиран нечистоћама, влагом и штетним атмосферским утицајима, се струже и
уклања на депонију. Површина преосталог тампонског слоја се “гребе” погодним
алатима како би се лакше повезала са новим слојем дробљеног камена 0-31,5mm.
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Корење стабала за које се утврди да представља сметњу за изливање новог застора
треба санирати уз претходну сагласност и упутства надлежних органа. Санација
корења стабала не сме ни на који начин да угрози њихову стабилност и даљи раст и
развој. Уколико би санација корења угрозила само стабло тада корен не треба дирати,
а паркиралиште уредити на простору око њега.
По потреби се врши висинско регулисање шахт поклопаца, а одлуку о таквој
интервенцији треба донети на лицу места приликом извођења самих радова.
Након извршења горе описаних припремних радњи, на “огребаном” површинском
слоју постојећег тампона насипа се нови дрбољени камен 0-31,5mm у дебљини од
10,0 до 20,0cm уз прописно планирање, ваљање и набијање. На тако припремљени
тампон излива се асфалтни застор и то у два слоја: БНС (битоносећи слој) дебљине
5,0cm и АБ (асфалтбетон) дебљине 4,0cm. Површина асфалтног застора се излива са
нагибом ка постојећем коловозу како би се обезбедили услови за ефикасну одводњу
површинских вода.
Простор у оквиру “острва” око стабала се хумузира и озелењава садњом нове траве
или сличног растиња.
По окончању радова на обнови застора врши се обележавање и постављање
одговарајуће саобраћајне сигнализације. Новину у односу на постојећу сигнализацију
представљају места намењена за паркирање мотоцикала у зони између “острва”
око стабала и коловоза, која се уређују у складу са графичким прилозима. Остали
режим на саобраћајним површинама се задржава у потпуности исти какав је био пре
интервенције.

4. ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН РАДОВА
У циљу утврђивања величине инвестиције за извршење овде предложене
интервенције формиран је оријентациони предрачун радова на уређењу
паркиралишта и дат како следи.
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Редни Број
број поз.

1.
1
2
3

4
5
6

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед.м
Количина
ере

Јединична
цена [дин]

УКУПНО [дин]

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1.01 Исколчавање и обележавање трасе и објекта
1.02 Одржавање саобраћаја за време извођења грађевинских
радова (постављање и одржавање привремене
саобраћајне сигнализације)
1.07 Ручно вађење постојећих ивичњака 12/18 око стабала –
неоштећени ивичњаци се одлажу у страну и припремају за
поновну уградњу, а они који су неупотребљиви одлажу се
на депонију удаљену до 10km
1.09 Уклањање постојећих бетонских плоча од којих је уређен
коловозни застор на паркиралишту, са одвозом на депонију
удаљену до 10km
1.14 Висинско регулисање шахт поклопаца
1.26 Израда пројекта изведеног стања

m2

474.25

m1

70.00

m2

474.25

ком
m2

1
474.25
Укупно:

2.
7
8

2.03

9
10
11
12

2.05
2.11
2.12
2.13

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ површинског слоја постојећег тампона оштећеног
нечистоћама, дебљине 5 до 10cm
Ископ земљаног материјала на простору око стабала где у
постојећем стању не постоји тампон а предвиђено је да се
асфалтира газећа површина
Набијање подтла
Хумузирање “острва” око стабала и садња траве
Разастирање земљаног материјала и шута на депонији
Транспорт земљаног материјала и шута

m3

35.00

m3

5.00

m2
m3
m3
m3

10.00
6.00
35.00
35.00
Укупно:

3.
13
14
15
16
17

ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

3.03 Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог
материјала (туцаник) 0-31.5, слој 10.0-20.0cm, са
планирањем, ваљањем и набијањем, у сабијеном стању
3.05 Израда слоја од БНС-а, д=5.0cm у сабијеном стању
3.06 Израда слоја од АБ-а, д=4.0cm у сабијеном стању
3.15 Уградња бетонских ивичњака 12/18 (у усправном
положају), претходно извађених и одложених са стране, на
простору око стабала
3.15 Набавка и уградња бетонских ивичњака 12/18 у усправном
положају

m3

80.00

m2
m2
m1

453.41
453.41
42.00

m1

47.47
Укупно:

4.

ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

18

5.02 Постављање стандардних саобраћајних знакова

19

5.05 Обележавање ознака хоризонталне сигнализације

60x60cm
беле боје

ком

1

m2

32.13
Укупно:

5.
20
21

ДОДАТНИ РАДОВИ
Санација корења стабала која представљају сметњу за
ком
изливање нових газећих слојева
Преслагивање постојећих ивичњака на страни ка коловозу m
саобраћајнице, бициклистичкој стази и зеленилу

4
15.00
Укупно:
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6.
22

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Остали, непредвиђени, радови (10% од збира претходно
исказаних радова)
Укупно:
СУМА:

СЛОВИМА:

Пројектант:

Иван Дорчић, дипл.саоб.инж.
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