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ОПШТИНА ВРБАС

ВРБАС, МАЈ - ЈУЛ 2013. ГОД

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА ВРБАС
ул. Маршала Тита, бр.89, 21460 Врбас www.vrbas.net

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број
124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС" бр.
29/13), Комисија, образована од стране Општине Врбас као наручиоца, сачинила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за

јавну набавку у отвореном поступку бр.17/2013 - радови на реконструкцији и промени
намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама
(МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита бр. 126
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I
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Општина Врбас
Адреса наручиоца: Маршала Тита 89, Врбас
Интернет страница наручиоца: http://www.vrbas.net/ - javne nabavke
Врста наручиоца: Орган oпштинске управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Радови
Опис предмета набавке: радови на реконструкцији и промени намене постојећег
пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња
рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 126 (Радови на објектима или деловима
објеката високоградње и нискоградње шифра бр.45200000)
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца www.javnenabavke.vrbas.net
Услови под којима представници подносилаца понуда могу учествовати у поступку
отварања понуда: дефинисани су у Конкурсној документацији, у складу са Законом о
јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/2012).
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуде ће се отварати у малој сали на 1. спрату у Општинској управи Врбас, у року од 30
дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
односно 19.06.2013. године, са почетком у 12 часова. Отварање понуда је јавно. Понуде
се сматрају благовременим, ако стигну на писарницу или адресу Општинске управе
Врбас до 11.30 часова 19.06.2013. године.
Адреса за подношење понуда је: Општина Врбас ул. Маршала Тита 89. 21460 Врбас или
лично у писарници Наручиоца на наведеној адреси.
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II.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Наручилац
ОПШТИНА ВРБАС
ВРБАС
ПИБ 100636230 матични број 08285071
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи
следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под
којима се спроводи поступак јавне набавке:
1) Понуда се подноси на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није
на српском језику, таква понуда биће одбијена као неисправна због битних недостатака.
2) Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене прописима којима се уређује поступак јавне набавке у отвореном поступку, а
понуду припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом. У
супротном, понуда ће бити одбијена. Исправна понуда је она која садржи попуњене,
потписане и оверене обрасце из конкурсне документације и тражену документацију за
потврђивање испуњености услова за јавну набавку радова на реконструкцији и промени
намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО
) и изградња рампе за инвалидна лица.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности упознат са важећим законима
и подзаконским актима (прописима, уредбама, правилима), који на било који начин могу
утицати или се примењују на поступак уговарања и реализације предмета набавке.
Подаци које су понуђачи у обавези да унесу у обрасце морају бити јасно, читко откуцани
или написани неизбрисивим мастилом, оверени печатом понуђача и потписом овлашћеног
лица, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама
4) Подношење понуда са варијантама није дозвољено
5) Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју
понуду на тај начин што ће измену извршити писаним путем и доставити наручиоцу са
назанком „Допуна понуде за ЈН бр. 17/2013 радова на реконструкцији и промени намене
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постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и
изградња рампе за инвалидна лица“.
6) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда;
7)
У
случају
да
понуђач
делимично
извршење
набавке
поверава
подизвођачу/подизвођачима, понуда мора да садржи и проценат укупне вредности набавке
који ће бити поверен подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
који ће бити извршен преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Наручилац неће дозвољавати
преношење доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава
преко тог подизвођача.
8) У случају подношења заједничке понуде, за носиоца и све чланове групе понуђача у
заједничкој понуди доставити доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, на начин
предвиђен у делу IV конкурсне документације - Упутство како се доказује испуњеност тих
услова. Носилац и сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и којии ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. Понуђачу који ће издати рачун,
5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6. Обавезама сваког од понуђача за извршење уговора.
У случају наступа групе понуђача све обрасце попуњава, оверава печатом и потписује
овлашћено лице представника групе понуђача - носилац групе.
9) Максимални допуштени аванс у понуди је до 30 %. Плаћање преосталог износа ће се
вршити у року од 30 дана, по извршеним привременим и коначним ситуацијама, оверених
од стране овлашћеног лица. Рок извођења грађевинских радова је најкасније 60
календарских дана по потписивању уговора.
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10) Вредности у конкурсној документацији и понуди морају бити исказане у динарима,
заокружене на две децимале.
Цена јавне набавке мора се посебно исказати и то:
- цена без пореза на додату вредност,
- цена са порезом на додату вредност.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у
понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Попусти који нису наведени у понуди и
урачунати у коначну цену из понуде неће бити узети у обзир.
Цена мора да садржи све елементе који чине калкулацију цене коштања.
Цена треба да буде исказана тако да покрива све трошкове које понуђач има у
реализацији набавке.
Цена мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуђач је дужан да конкретно
нaведе на који начин ће бити извршено плаћање, нпр.: аванс, на рате и сл. Није дозвољено
навођење услова плаћања типа: по договору или томе слично.
11) Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
Меницу са меничним овлашћењем у вредности од 300.000,00 динара, којом се
гарантује да ће понуђач платити укупан износ из менице по пријему првог позива
Наручиоца у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности Наручиоца,
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од
Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,
- понуђач није успео да добије, или је одбио да достави тражене безусловне
банкарске гаранције, плативе на први позив, за повраћај аванса, добро извршење посла и
за отклањање недостатака у гарантном року (банкарска гаранција ће се сматрати
неисправном ако не садржи све наведене елементе).
Оригинале писама о намерама банке за издавање безусловних банкарских
гаранција, плативих на први позив и то:
а) за повраћај аванса, уколико понуђач тражи аванс, у висини уговореног аванса,
а највише до 30% вредности уговора, са роком важности 3 дана дужим од записничке
примопредаја изведених радова.
б) за добро извршење посла, у износу од 3 % вредности уговора и са роком
важности 10 дана дужим од записничке примопредаја изведених радова;
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в) за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% вредности
уговора и са роком важности 3 дана дужим од уговореног гарантног рока.
13) Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
за ЈН број 17/2013.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште (адреса Општинска управа Врбас, М. Тита
89. 21460 Врбас, одсек за Јавне Набавке), електронске поште (javne.nabavke@vrbas.net)
или факсом (021/705-990). Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од
стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
14) Наручилац може у складу са Законом, захтевати додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда и вршити контролу код понуђача односно његовог подизвођача.
15) Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци одбити
као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Сходно чл. 82 ЗЈН, Наручилац може да одбије понуду и уколико поседује доказ који
потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: - поступио
супротно забрани из чл.23. и 25. ЗЈН, учинио повреду конкуренције, доставио неистините
податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, као и да понуђач није испуњавао своје уговорне обавезе
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, у
виду издавања безусловне банкарске гаранције, плативих на први позив и то на укупан
износ 15% од понуђене цене;
16) Вредновање и оцењивање понуда вршиће се на основу критеријума – НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
17) Наручилац ће доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом
понуђеном ценом доделити понуђачу који је понудио краћи рок извођења радова ;
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18) Понуђачи су у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
19) Евентуалну нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси сам пoнуђaч;
20) Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи
уговор о конкретној јавној набаци (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом, препоручено са
повратницом на адресу наручиоца – Општина Врбас, ул. Маршала Тита бр.89, 21460
Врбас.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина позива или конкурсне документације
сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У овом
случају долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признању квалификације и одлуке о обустави поступка рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Уколико 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.
Копију захтева за заштиту права подносилац захтева истовремено доставља Републичкој
комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, најкасније у року од три дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ
о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843-57 ,
шифра плаћања: 153, модел: 97, позив на број: 50-016, прималац: „Буџет Републике
Србије", сврха: ,Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број јавне
набавке у отвореном поступку 17 /2013".
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21) Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149 ЗЈН-а. Понуђач је дужан да у року од 2
(два) дана од дана пријема позива Наручиоца за закључење уговора, приступи закључењу
уговора. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор
о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим понуђачем чија је
понуда најповољнија. Наручилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци
доставити на објављивање на Порталу јавних набавки и на интернет страници, најкасније
у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
22. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Понуде се могу достављати лично или
путем поште на адресу: Општина Врбас ул. Маршала Тита 89, Врбас.
Понуда се подноси у затвореној коверти, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и
контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде наручиоца, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком ,НЕ
ОТВАРАТИ".
23.Наручилац је дужан да:
1.
чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у
понуди,
2.
одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди и
3.
чува као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
Понуђач не може да означи поверљивом цене и остале податке из понуде који су од
значаја за примену критеријума за оцењивање понуде и рангирање.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном
углу великим словима имају написано ,ПОВЕРЉИВО", а испод тога потпис одговорног
лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ,
ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.
Уколико понуђач не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
24. Наручилац ће одбити понуду ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
- понуђач не докаже да испуњава додатне услове
- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења
- понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног
- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
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25. Наручилац може да обустави поступак јане набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
26. Образац понуде - се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи: Опште
податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични
број, порески идентификациони број, име особе за контакт и др)
Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити
краћи од 30 дана.
27. Модел уговора - Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери
печатом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата
све елементе уговора. Сваку страну Модела уговора потребно је да попуни, и овери
печатом овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни да сваку страну модела уговора
парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.
28. Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће
само уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне
документације. Наручилац може у писаном облику продужити рок за подношење понуда,
из разлога наведених у члану 63. ЗЈН-а, а дужан је да продужи рок уколико је мењао или
допуњавао конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за
подношење понуде.
29. Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре
истека рока за подношење понуде.
НАПОМЕНА:
Наручилац
ће
преко
званичног
сајта
Општине
Врбас
www.vrbas.net или www.javnenabavke.vrbas.net благовремено обавештавати потенцијалне
понуђаче о свим евентуалним учињеним изменама и/или допунама, као и датим
појашњењима конкурсне документације.
Потенцијални понуђачи дужни су да свакодневно прате званични сајт Општине Врбас и да
припремају понуду у складу са евентуалним изменама и/или допунама, као и датим
појашњењима конкурсне документације.

Конкурсна документација страна 11 од 76

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ из чл. 75 став 1 тач. 1-5 ЗЈН
1.

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар - (Извод из регистра надлежног органа - Агенције за привредне регистре
у Републици Србији односно извода из регистра надлежног суда).

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко кривично дело 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 - (Потврда - извод из казнене евиденције,
односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, не старије од два месеца пре
отварања понуда.)

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда - ( Потврда
Привредног и Прекршајног суда у седишту Понуђача или Потврда Агенције за
привредне регистре, не старије од два месеца пре отварања понуда). Напомена –
наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.

4.

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 - (уверење Пореске управе министарства финансија и привреде и
уверење надлежне локалне самоуправе, не старије од два месеца пре отварања
понуда).

5.

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање одговарајуће
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ из чл. 76 ЗЈН
Б. Услови у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета и то:
- да је у претходне три године (2010. 2011. и 2012. године) имао укупне
пословне приходе од обављања делатности у висини од 50.000.000,00 динара.
- да је у последњих три године (2010. 2011. и 2012. године) извео радове на
изградњи и/или адаптацији и/или реконструкцији најмање три пословна објекта,
у истој или већој вредности (за сваки појединачно).
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В. Услови у погледу довољног техничког и кадровског капацитета:
1. довољан технички капацитет је да понуђач има:
Да понуђач располаже камионом за превоз минималне носивости 5 тона
2. довољан кадровски капацитет је да понуђач има:
А. Запосленог одговорног извођача радова или у уговорном односу и да
одговорни извођач радова поседује једну од следећих лиценци:
410-одговорни извођач радова грађевиснских конструкција и грађевинко-занатских
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 Одговорни
извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на
објектима високоградње
Б. Минималан расположив кадровски капацитет за обављање предвиђених радова је па
понуђач има минимум 5 запослених радника грађевинске струке.
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III.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) Понуда бр. ___________од ____________ године, за јавну набавку радови на
реконструкцији и промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са
посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала
Тита 124, број ЈН 17/2013.
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
________________________
Адреса понуђача:
________________________
Одговорно лице (потписник уговора)
________________________
Матични број понуђача:
_________________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
____________________________________
Име особе за контакт:
_________________________________________________________
Електронска адреса понуђача (e-mail):
________________________
Телефон:
________________________________________________________
Телефакс:
________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
________________________
Особа за контакт:
________________________
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2) Понуду дајем:
заокружити и податке уписати за а), б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
Цена:
БРОЈ
1.

КРАТАК ОПИС

Износ
(са порезом)

Износ
(без пореза)

Радови на реконструкцији и промени намене
постојећег пословног простора у простор за
особе са посебним потребама ( МНРО ) и
изградња рампе за инвалидна лица у улици
Маршала Тита 89

4) Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи ____% а односи се
на део предмета набавке: ________________ ________________ ________________
5) Начин плаћања:
Аванс у износу од _____%. (макс. 30%)
Преостали износ у року од ______ дана од дана испостављања привремен, односно
окончане ситуације (мин 30).
6) Укупна вредост извршених уговора из референц листе износи ___________________
динара.
7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

Место: _________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

Датум: _________
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ услова из члана 75. и 76 Закона о јавним
набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду
Редн
и

Докази о испуњености услова

Приложено уз
понуду.

број
А - Докази за услове из члана 77. Закона о јавним
набавкама:

1.

Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.

Да

Не

Доказ: Извод из регистра надлежног органа - Агенције за
привредне регистре у Републици Србији, односно
регистра надлежног Привредног суда.
2.

Услов да понуђач и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Доказ: (извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и
надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре)

3.

Услов да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у
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Да

Не

време објављивања односно слања позива за подношење
понуда;

4.

5.

Доказ: Потврда Привредног и Прекршајног суда у седишту
Понуђача или Агенције за привредне регистре, не старије од Да
два месеца пре отварања понуда).
Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе, када има
седиште на њеној територији
Доказ: (уверење Пореске управе Министарства финансија
Републике Србије и уверење надлежне локалне самоуправе - Да
града/општине или стране државе када има седиште на њеној
територији).
Услови у погледу неопходног финансијског и пословног
капацитета и то:

Не

Не

Да

Не

Да

Не

- да је у претходне три године (2010. 2011. и 2012. године)
имао укупне приходе од обављања делатности у висини од
50.000.000,00 динара.
Доказ: Исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје
и приходима од производа, радова или услуга, на које се
уговор о јавној набавци односи за претходне три обрачунске
године.
- да је у претходних пет година извео радове на изградњи
минимум три објекта исте или веће вредности као предмет
набавке.
Доказ:Списак изведених радова са потврдама Наручилаца
или записник о квалитативном прегледу и пријему изведених
радова на објекту, или фотокопије позитивног решења
комисије за технички преглед објекта.
Услови у погледу довољног техничког и кадровског
капацитета:
1. довољан технички капацитет је да понуђач има:
Да понуђач располаже камионом минималне носивости 5
тона.
Доказ: Фотокопије књиговодствене картице за основно
средство или фотокопије дела пописне листе са стањем на
дан 31.12.2012. године или фотокопијом уговора о закупу
или лизингу за тражени технички капацитет или фотокопија
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саобраћајне дозволе.
довољан кадровски капацитет је да понуђач има:

Да

Не

Да

Не

А. Запосленог одговорног извођача радова или у уговорном
односу и да одговорни извођач радова поседује Једну од
следећих лиценци:
410-одговорни
извођач
радова
грађевиснских
конструкција и грађевинко-занатских радова на
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње
и/или 411 Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско-занатских радова на
објектима високоградње
Б. Минималан расположив кадровски капацитет за обављање
предвиђених радова је па понуђач има минимум 5
запослених радника грађевинске .
Доказ: Копије тражених лиценци 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. Понуђач је дужан да
достави и изјаву о одговорном извођачу који ће решењем
бити изабран и именован за извођење радова у предметној
јаваној набавци, са доказом о радном статусу ангажованог
одговорног извођача радова и списак запослених са
квалификационом структуром, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица или копије уговора о ангажовању
Меницу са меничним овлашћењем, у вредности од од
300.000,00 динара са валутом доспећа 90 дана од дана
отварања понуда, којом се гарантује да ће понуђач платити
укупан износ из менице по пријему првог позива Наручиоца
у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је:
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања
важности понуде, без сагласности Наручиоца,
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова
понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да
потпише уговор сходно условима из понуде,
- понуђач није успео да добије, или је одбио да достави
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тражене безусловне банкарске гаранције, плативе на први
позив, за повраћај авансa, добро извршење посла и за
отклањање недостатака у гарантном року (банкарска
гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све
наведене елементе).
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај аванса, безусловне и плативе на први
позив

Да

Не

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе
на први позив, у износу од 3% од вредности уговора

Да

Не

Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
безусловне и плативе на први позив у износу од 5% од
вредности уговора

Да

Не

Б- Докази и услови о испуњености услова из члана 80
Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки
од подизвођача

Сви докази од
1 до 5 за
понуђача и
подизвођача

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем дужан је
да за себе, а и за подизвођача у понуди достави доказе о
испуњености прописаних обавезних услова тачке од 1-5
члана 75 Закона о јавним набавкама.
Да
Уз понуду се достављају и одговарајући обрасци из
конкурсне документације.

Не

Сви докази 1-5
за сваког
члана понуде
за предметну
Уколико се подноси заједничка понуда сваки члан мора набавку
испуњавати Законом прописане обавезне услове тачке од 1-5
члана 75 Закона о јавним набавкама. Наведене услове Да
Не
доказати
на
начин
утврђен
овом
конкурсном
документацијом. Додатне услове из чл. 76 испуњавају
заједно.
В- Докази и услови о испуњености услова из члана 81
Закона о јавним набавкама које мора да испуњава сваки
од понуђача из групе понуђача
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V
ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

_________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из _______________________________ ул. ______________________________________
бр.л.к. _______________________ ПУ ___________________ овлашћује се да у име

(назив понуђача)
из ___________________ , може да учествује у поступку избора најповољније
понуде за јавну набавку у отвореном поступку бр.17/2013 Радови на реконструкција и
промени намене постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама
( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124. Пуномоћник
има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се
не може користити.
Дана, ______________. 2013.год.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________

(потпис овлашћеног лица)
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VI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач_____________________________________из_______________________ул.______
_______________________________ПИБ_________________________Матични
број_____________________ .
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима у поступку јавне набавке у отвореном поступку
бр.17/2013 радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у
простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у
улици Маршала Тита 124

У Врбасу,дана______________2013.год.

ПОНУЂАЧ
М.П. ________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач_____________________________________из_______________________ул.______
_______________________________ПИБ_________________________Матични
број_____________________ , да је у току припреме конкурсне документације за јавну
набавку у отвореном поступку бр.17/2013 радови на реконструкција и промени намене
постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и
изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124 имао следеће трошкове :
1.
_________________________________________износ______________дин.
2.
_________________________________________износ______________дин.
3.
_________________________________________износ______________дин.
4.
_________________________________________износ______________дин.
5.
_________________________________________износ______________дин.
6.
_________________________________________износ______________дин.
Укупна износ трошкова припреме понуде______________________________дин.
У ________, дана______________2013.год.

ПОНУЂАЧ
М.П. _____________________
(потпис овлашћеног лица)
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Радови на реконструкција и промени намене постојећег пословног простора у простор
за особе са посебним потребама ( МНРО ) и изградња рампе за инвалидна лица у улици
Маршала Тита 126
PREDMER I PREDRAČUN
grejanje
Opis

1
2

3
4
5

Jed
mere

Kolici
na

Isporuka i montaža GENUS 35FF
Ariston ili sličnog

kom

1

Isporuka i montaža čeličnih panelnih
radijatora "JUGOTERM", komplet sa
nosačma, odzračnim slavinama i
kuglastim slavinama za punjenje i
pražnjenje
11 400x300
20 600x400
22 600x500
22 600x800
22 600x900
22 600x1000
22 600x1200
22 600x1800
22 900x900

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
5
1
1
4
1
1

kom

16

kom

16

kom

16

Isporuka i montaža radijatorskih
ventila R1/2"
Isporuka i montaža radijatorskih
navijaka R1/2"
Isporuka i montaža ručnih odzračnih
ventila 3/8"

Cena po
jedinici
mere
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UKUPNA
CENA

6
7

8

Isporuka i montaža crnih bešavnih
cevi po SRPS C.B5.221 Ø48,3X2,6
Isporuka i montaža Cu cevi
Ø42x1,5
Ø35x1,5
Ø28x1,5
Ø22x1
Ø18x1
Ø15x1
Isporuka i montaža slavina za punjenje
i pražnjenje 1/2"

Isporuka i montaža automatskih
odzračnih lončića R1/2"
1 Isporuka i montaža kuglastih ventila
0 za toplu vodu DN40
1 Isporuka i montaža cirkulacione
1 pumpe WILO TOP-S 40/4
1 Isporuka i montaža zatvorenog
2 memebranskog ekspanzionog suda 40
lit
1 Farbanje cevne mre`e toplootpornim
3 lakom u dva prelaza
1 Hladna proba sistema na pritisak od 6
4. bar u trajanju 24 časa uz prethodno
odzračivanje.
Pritisak
u
toku
ispitivanja na sme pasti za više od 0,2
bar.
1 Fina
regulacija
instalacije,
sa
5. hidrauličkim uravnoteženjem krugova
pri spoljnoj temperaturi od -50C ili
nižoj

m

6

m
m
m
m
m
m

10
20
2
64
90
28

kom

16

kom

2

kom

4

kom

1

kom

1

m

214

9

pau{al
no

pau{al
no
U K U P N O:
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Jed
mere
I

1

2

3

4

Kolici
na

ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Iskop zemljanog rova dimenzija
0,8x0,4 m za
polaganje kabla za napajanje
postrojenja za
povišenje pritiska vode. Zatrpavanje
vršiti
u slojevima ne debljim od 15 cm.
m1

20

m1

6

m1
m1

26
38

Cena po
jedinici
mere

Isporuka i polaganje tvrdoplastične
cevi fi 75
mm. Savijanje cevi izvesti lukom
minimalnog
prečnika 400 mm. Cev se postavlja
od objekta
do zelene površine.
Isporuka i polaganje delom na zid
ispod maltera
a delom (cca 5m) u postavljenu
cevkabla tipa:
- PP00-Y 5x10 mm2
- NHXHX – FE 180 5x6 mm2
U postojeći orman mernog mesta,
OMM, pored
postojeće, isporučiti i ugraditi i
sledeću opremu:
- komplet automatski
osigurači tipa:
3 kom.- C60N C25 A, jednopolni
Merlin Gerin
Sve kompletno isporučeno,
montirano i povezano.

pauša
l

1
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UKUPNA
CENA

5

Isporuka materijala i izrada
razvodnog ormana,
RO, od tipskog ormana, izrađenog
od dva puta
dekapiranog lima, sa vratima i
ugradnjom u zid.
U RO ugraditi i povezati sledeće
elemente:
1 kom - dovodni tropolni kompakt
prekidač
sa ručnim pogonom 660 V,
sličan tipu
NS100N 100/R40,
opremljen termičkim i elektromagnetnim
okidačem,
pomoćnim kontaktima
(2NC+NO) i
naponskim okidačem za
mogućnost
daljinskog isključenja
prekidača
- zaštitna sklopka
diferencijalne struje
1 kom.- RCCB 4P 40/4/0,5 A
Merlin Gerin
- komplet automatski
osigurači tipa:
25 kom.- C60N B 10 A, jednopolni
Merlin Gerin
1 kom.- C60N B 10 A, tropolni
Merlin Gerin
6 kom.- C60N B 10 A, jednopolni,
Merlin Gerin, rezerva
- grebenaste sklopke
1 kom.- 4G 16-51-U KONČAR
- ugradni tajmer tipa
1 kom.- IH 24h/30min 14A, 230V
AC M. Gerin
- vodovi za šemiranje i ostali sitan
materijal.
Sve kompletno isporučeno,
montirano i povezano.
kom.

1
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6

7

8

9

Isporuka i polaganje pocinkovanih
nosača kablova kompletno sa nosačima za
ugradnju na zid i
poklopcima.
- PNK 100/40 mm - 2m, sa pokl. i
držačima

kom.

10

kom.

42

kom.

34

kom.

10

Isporuka materijala i izrada
razgranate instalacije
sijaličnog mesta provodnikom tipa
N2XH 3 i 4x1,5
mm2 položenim delom na zid ispod
maltera, a delom
na prethodno postavljene PNK.
Obračun po
sijaličnom mestu prosečne dužine 10
m, kompletno
sa kutijama i ostalim sitnim
materijalom.
Sve isto kao pod 7, samo izrada
razgranate instalacije monofaznih priključnica
provodnikom tipa
N2XH 3x2,5 mm2 prosečne dužine
12 m.
Sve isto kao pod 7, samo izrada
instalacije izvoda
monofaznih priključnih mesta,
provodnikom tipa
N2XH 3x2,5 mm2 prosečne dužine
15 m.
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10

Sve isto kao pod 7, samo izrada
razgranate instalacije trofaznih priključnica
provodnikom tipa
N2XH 5x2,5 mm2 prosečne dužine
15 m.

kom.
1

11

12

Isporuka, montiranje i povezivanje
svetiljki,
kompletno sa potrebnim priborom i
izvorom
svetlosti. I to svetiljke tipa:
- fluo ugradna BFU 418 A VS
"Buck"
- zidna za spoljnu montažu ZVS-I125
- nadgradna kompakt fluo CL 28 S
“GE”
- nadgradna kompakt fluo CL 16 S
“FEP”
- svetiljka za kupatilo BFN 118 K/T
"Buck"
- protivpanična svetiljka BPN 108 P
"Buck"
- fluo nadgradna BFN 236 T "Buck"

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

29
2
3
2
1
3
2

Isporuka i montaža mikroprekidača
sa ugradnjom u zid u već postavljene
montažne kutije.
Obračun sa sitnim materijalom za
sledeće tipove:
- obični
- serijski
- naizmenični

kom.
kom.
kom.

7
5
2
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13

14

15

16

17

18

Isporuka i montaža
mikropriključnica sa ugradnjom u zid u već pripremljene
montažne kutije.
Obračun sa sitnim materijalom za
sledeće tipove:
- monofazne sa zaštitnim kontaktom
- dvostruke monofazne sa zaštitnim
kontaktom
- monofazne sa zaštitnim kontaktom
i poklopcem
- trofazne sa zaštitnim kontaktom

kom.
kom.
kom.
kom.

27
5
5
1

Isporuka i montaža OG plastičnih
pregibnih
prekidača sa montažom na zid.
Obračun sa sitnim materijalom za
sledeće tipove:
- obični

kom.

1

Isporuka i montaža OG plastičnih
priključnica
sa zaštitnim poklopcem, do pola
upuštenih u malter.
Obračun sa sitnim materijalom za
sledeće tipove:
- monofazne sa zaštitnim kontaktom

kom.

3

kom.

1

kom.

2

kom.

1

Isporuka, montaža i povezivanje
prekidačke
kutije sa indikatorima za kupatilo
(bojler,
svetlo i grejalica)
Isporuka materijala i izrada spoja
protočnog
bojlera i bojlera na izveden strujni
krug.
Isporuka, montaža i povezivanje
infra grejalice
1250 W, 230 V
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19

Isporuka i polaganje provodnika tipa
P/F-Y 4
mm2 na zid ispod maltera, za
izjednačavanje
potencijala metalnih masa u
sanitarnom čvoru.
Kompletno sa povezivanjem pomoću
obujmica
za cevi, kutijom za izjednačavanje
potencijala
i povezivanjem preko sabirnog voda
na zaštitnu
sabirnicu u RO.
kom.

20

Sitan elektroinstalaterski materijal i
radovi,
merenje otpora uzemljenja i
ispitivanje izvedene
instalacije od strane ovlaštene
organizacije sa
izdavanjem izveštaja i puštanje u rad. pausa
l
1
U K U P N O:

Jed
mere

II
1

2

3

1

Kolici
na

Cena po
jedinici
mere

GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
Isporuka i pobijanje cevastih
uzemljivača
JUS N.B4.942 3000/76,1
kom.

4

kom.

2

Isporuka materijala i izrada zemnih
uvodnika
izvedenih od trake tipa FeZn 25x4
mm, prosečne dužine 5 m.
Isporuka materijala i ugradnja
potpora, tipa:
kom.
12
- za krov, JUS N.B4.922-P
kom.
6
- za zid, JUS N.B4.925-P
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UKUPNA
CENA

4

Isporuka i montaža trake tipa FeZn
20x3 mm
na prethodno položene potpore i
spojeve.
m1

5

6

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada
tipa SRPS
N.B4.936 na spojevima traka-traka.
Isporuka materijala i izrada mernog
spoja
pomoću razdelnika SRPS N.B4.932

7

Isporuka i ugradnja štapne hvataljke
sa uređajem
za rano startovanje tipa ESLR
"SATELIT+
ESE 6000" DUVAL-MESSIEN ili
sličan sa
vremenom prednjačenja ne manjim
od 60 us.
Obračun komplet sa montažom i
isporukom
reducir-adaptera za montažu na cev
fi 2", kao i
tablice sa natpisom "OPASNOST VISOKI
NAPON".

8

Isporuka i montaža nosećeg stuba
visine 6 m od
cevi fi 2" i učvršćenje u skladu sa
statičkim proračunom. Obračun komplet sa
čišćenjem i zaštitom od korozije, kao i pribor za
pričvršćenje stuba
(šelne i sl) za krovnu konstrukciju.

9

25

kom.

2

kom.

2

kom.

1

kom.

1

kom.

20

Isporuka i ugradnja šelni i zatega za
ukrućenje stuba
za nošenje hvataljke
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10

Isporuka i montaža mehaničke
zaštite u vidu
kom.
L profila za zaštitu zemnih uvodnika.

11

Razbijanje betonskih površina i
ponovno betoniranje nakon polaganja zemnih
uvodnika i
uzemljivača.

2

12

Sitan elektroinstalaterski materijal i
radovi,
merenje otpora uzemljenja i
ispitivanje izvedene
instalacije od strane ovlašćene
organizacije sa
izdavanjem atesta i puštanje u rad.

m2

3

pausa
l

1

Jed
mere

Kolici
na

U K U P N O:

III
III.
1

1

INSTALACIJA SLABE STRUJE
TELEFONSKA INSTALACIJA
Iskop zemljanog rova dimenzija
0,8x0,4 m za
polaganje pvc cevi za naknadno
uvlačenje priključnog telefonskog kabla u izvodni
telefonski
orman. Zatrpavanje rova vršiti u
slojevima ne
deblim od 15 cm.
m1

2

Cena po
jedinici
mere

Isporuka i polaganje tvrdoplastične
cevi fi 75
mm. Savijanje cevi izvesti lukom
minimalnog
prečnika 400 mm. Cev se postavlja
od objekta
zelene površine (prema uslovima
lokacije TF

m1

6

8
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3

4

5

koncentracije izdate od strane
"Telekoma")
Isporuka i montaža u zid na mestu
određenom
crtežom (usklađeno sa saglasnošću
na TF koncentraciju) izvodnog telefonskog
ormarića ITO
napravljenog od tipskog ormarića
sličnog tipu
ITO - Č1-LA 20x2 komplet sa
sledećom opremom:
2 kom - priključne letvice VS83
desetoparične
Sve komplet sa ranžiranjem
kom

1

kom.

1

Isporuka materijala i ugradnja na zid
rek ormana
19"/9HE sa staklenim vratima,
bravom i uvodnicama kablova, sa sledećom
opremom:
- 2 kom - patch panel sa 24 modula
RJ-45 cat 5e
- 1 kom - razvodni panel 230 V sa
prekidačem
i 5 utikačkih mesta,
- 1 kom - prenaponska zaštita,
- 1 kom - polica za aktivnu opremu.
Sve komplet isporučeno, montirano i
povezano
Isporuka materijala i polaganje
plastičnih rebrastih
cevi na zid ispod maltera.
Obračun komplet sa sitnim
materijalom:
- PVC cev fi 16 mm
- PVC cev fi 23 mm
- PVC cev fi 29 mm

m1
m1
m1

50
40
15
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6

7

8

Isporuka i montaža instalacionih
kutija sa
poklopcem, i to:
- fi 70 mm
100x100 mm

kom
kom

10
5

Isporuka i uvlačenje kabla u
prethodno položene
PVC cevi, i to:
- JY(St)Y 2x2x0,6 mm
- JY(St)Y 10x2x0,6 mm

m1
m1

175
20

Isporuka, montaža i povezivanje
telefonskih
priključnica bele boje za ugradnju u
zid, koje
sadrže jedan tropolni priključak i dva
RJ11.
kom.

9

Sitan elektroinstalaterski materijal i
radovi,
merenje otpora uzemljenja i
ispitivanje izvedene
instalacije od strane ovlašćene
organizacije sa
izdavanjem atesta i puštanje u rad.

pausa
l
1
U K U P N O:

Jed
mere
III.
2

1

2

8

Kolici
na

RAČUNARSKA INSTALACIJA
Isporuka materijala i polaganje
plastičnih rebrastih
cevi na zid ispod maltera.
Obračun komplet sa sitnim
materijalom:
- PVC cev fi 16 mm
- PVC cev fi 23 mm

m1
m1

Cena po
jedinici
mere

20
40

Isporuka i montaža instalacionih
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kutija sa
poklopcem, i to:
- fi 55 mm
- fi 70 mm
100x100 mm

3

4

5

kom
kom
kom

Isporuka i uvlačenje kabla u
prethodno položene
PVC cevi, i to:
- UTP 4x2x0,5 mm Cat 5e

m1

6
6
2

150

Isporuka, montaža i povezivanje
telekomunikacione utičnice sa dva RJ-45
priključka, Cat 5e,
za montažu u zid sa odgovarajućom
instalacionom kutijom ("Panduit" ili sl.)
Sitan elektroinstalaterski materijal i
radovi,
ispitivanje izvedene od strane
ovlašćene organizacije
sa izdavanjem atesta i puštanje u rad.

kom.

6

pausa
l

1

U K U P N O:

Jed
mere
III.
3

INSTALACIJA DOJAVE
POŽARA

1

Isporuka mikroprocesorski
kontrolisane adresibilne
centrale za signalizaciju požara
slične tipu MCU304
sa 1 petljom, kapaciteta do 8
adresibilnih petlji sa
po 126 adresa. Centrala je smeštena
u metalno kućište
sa integrisanom upravljačkom
konzolom za programiranje i rukovanje sistemom,

Kolici
na

Cena po
jedinici
mere
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integrisanom napojnom
jedinicom, akumulatorima (2x12 V,
18 Ah) za
rezervno napajanje sistema minimum
72 sata u
mirnom i pola sata u alarmnom
režimu. centrala ima
kom.
mogućnost da softverski vrši izbor
osetljivosti i kriterijuma rada javljača požara, poseduje
relejni modul
za potrebe isključenja PP klapni,
el.energije, PP vrata
ventilacije i sl. u slučaju požara.
Centrala poseduje VdS atest i
softverski paket koji.
omogućava povezivanje raznih
sistema u jedan menadžment sistem objekta.
Sve komplet isporučeno.

2

3

4

1

Isporuka adresibilnog optičkog
javljača dima sa
sličnog tipu SSD 633 sa ugrađenim
izolatorom petlje
koji u slučaju kratkog spoja ili
prekida linije
omogućava nesmetan rad javljača sa
univerzalnim
podnožjem za montažu na plafon
USB633-1.
Javljač ima VdS atest.
kom.

9

kom.

2

Isporuka adresibilnog ručnog
javljača požara sličnog
tipu MCP633, sa ugrađenim
izolatorom petlje, koji
u slučaju kratkog spoja ili prekida
petlje omogućava
mnesmetani rad ostalih javljača, u
ABS kućištu za
nazidnu montažu. Javljač ima VdS
atest.
Isporuka alarmne sirene 111 dB sa
26 programibilnih
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tonova slična tipu F4461 u IP54
zaštiti.

5

6

7

8

III.
3

kom.

1

Isporuka materijala i polaganje
plastičnih ravnih
cevi na zid ispod maltera, odnosno
PVC kanalica.
Obračun komplet sa sitnim
materijalom:
- PVC cev fi 16 mm

m1

65

Isporuka i polaganje instalacionog
kabla u pvc cevi
- IH(St)H 1x2x0,8 mm
- NXHX 2x1,5 mm2 FE 180/E30

m1
m1

85
10

kom.

12

pausa
l

1

Montaža i povezivanje podnožja
automatskih i
ručnih javljača i sirena
Puštanje u rad sa pregledom
postavljene instalacije, montiranih i povezanih
podnožja, montažom centrale, ručnih javljača,
povezivanjem
sistema na mrežu i linije,
programiranje sistema,
funkcionalnom proverom, obukom
korisnika
i primopredajom sa tehničkom
dokumentacijom.
INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

REKAPITULACIJA - SLABA
STRUJA:
III.
1
III.
2
III.
3

TELEFONSKA INSTALACIJA
RAČUNARSKA INSTALACIJA
INSTALACIJA DOJAVE POŽARA
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U K U P N O:
III

I
II
III

INSTALACIJA SLABE STRUJE

ZBIRNA REKAPITULACIJA :
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
GROMOBRANSKA
INSTALACIJA
INSTALACIJA SLABE STRUJE
UKUPN

O:

PDV (20%)
U K U P N O:

Jed
mere
I

Kolicin
a

RADOVI NA RUŠENJU

Cena po
jedinici
mere

Čišćenje objekta sa utovarom šuta u
vozilo
1 i odvozom na deponiju do 5
km.Obrašun po m2.
m2

198,26

Skidanjedela postojećeg krovnog
2 pokrivača
na objektu od falcovanog crepa
zajedno
sa demontažom slemenjaka.Crep
skidati
pažljivo da bi se izbegla sva moguća
oštećenja. Crep očistiti i složiti van
objekta na udaljenost do 100 m
Pre početka radova preduzeti sve
potrebne mere
radi obezbeđenja predmetnog objekta m2

264,25
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kao i susednih
objekata od oštećenja tokom
izvodjenja radova.
Cenom obuhvaćen utovar i odvoz
šuta na
deponiju do 5,0 km.Obračun po m2
kose površine.
Demontaža krovne obloge od
pocinkovanog lima na delu
krovne konstrukcije – kupola, sa
demontažom svih opšava
I uvala.Pri demontaži voditi računa
3 da se što manje
oštete drveni elementi postojeće
krovne konstrukcije.
Obračun po m2 kose površine za
kupolu.
m2

43,21

m1

65,31

m1
m2

61,23

Demontaža postojećih horizontalnih I
vertikalnih
olučnih cevi, zajedno sa držačima i
svim ostalim
pratećim materijalom.
Demontaža prozorskih klupica od
pocinkovanog lima
Pri demontaži voditi računa da se što
manje
oštete delovi objekta sa kojih se vrši
4 demontaža.
Lim složiti van objekta na udaljenost
do 100 m.
Pre početka radova preduzeti sve
potrebne mere
radi obezbeđenja predmetnog objekta
kao i susednih
objekata od oštećenja tokom
izvodjenja radova.
Obračun po m1 za oluke
Obračun po m1 za opšave I
prozorske klupice
5 Demontaža oštećenih drvenih
elemenata krovne konstrukcije
sa pažljivim slaganjem drvenih

Конкурсна документација страна 39 од 76

elemenata na mesto koje odredi
investitor na udaljenost do 100 m.
Obračun po m2 površine.

158,55

Prosecanje betonskog poda na
dubinu do potrebne kote
radi izrade betonskog kanala za
postavljanje
6 instalacionih cevi. Kanal dimenzija
25x40 cm.
Sav šut utovariti u vozilo i odvesti na
udaljenost do 5,0 km.
Obračun po m3.
m3

3,88

m3

1,95

m3

0,00

m2

33,85

Rušenje postojećeg ulaznog
stepeništa I podesta .
U prizemnom delu objekta.Pri
rušenju voditi računa o
7 bezbednosti zidova u prizemnom
delu.
šut utovariti u vozilo i odvesti na
deponiju do 5 km.
Obračun po m3.
Rušenje postojećeg pregradnog zida
od opeke, u prizemnom delu objekta
D=40 i 25 cm. Pri rušenju voditi
računa o bezbednosti susednih
prostorija.
8 Opeku očistiti od maltera i složiti na
mesto koje odredi investitor a
šut utovariti u vozilo i odvesti na
deponiju do 5 km.
Obračun po m3.
Rušenje postojećeg pregradnog zida
d=12 cm od opeke
9 radi formiranja novih celina.Pri
rušenju voditi računa
o bezbednosti susednih
prostorija.Sav šut utovariti
u vozilo i odvesti na deponiju do 5
km.
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Obračun po m2.
Rušenje oštećenih podnih obloga parket,
keramičke pločice i laminat sa
10 čišćenjem betona od
premaza i lepka.Sav šut utovariti u
vozilo i odvesti na
deponiju do 5,0 km.Obračun po m2.
skidanje parketa
m2

16,15

m2

11,20

m2

158,52

m2

47,78

kom
kom
kom
kom

3,00
3,00
4,00
1,00

kom

3,00

skidanje podnih keramičkih pločica
čiščenje betona od lepka i premaza
Rušenje oštećenih zidnih keramičkih
pločica sa utovarom šuta u vozilo
11 i odvoz na deponiju do 5,0
km.Obračun po m2.
Demontaža postojećih drvenih vrata i
odlaganje na
mesto koje odredi investitor na
udaljenst
12 Do 100 m.Radove izvesti pažljivo
sa što manje
oštećenja vrata i zidova. Obračun po
kom.
-60/200
-90/200
-100/200
-125x250
Demontaža dotrajele sanitarne
opreme
(wc šolje i umivaonika) usanitarnim
čvorovima komplet a
13 sa dotrajalom instalacijom vodovoda
I kanalizacije.
Obračun po komadu komplet
sanitarnog čvora.

14 Obijanje blatnog maltera sa
unutrašnjih zidova
prizemnog dela objekta sa čiščenjem
spojnica.
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Sav šut utovariti u vozilo i odvesti
do 5,0 km.
Obračun po m2.

m2

634,76

m2

99,66

m2

563,83

m2

154,93

m2

154,93

m3
Završno građevinsko čišćenje objekta
20 uređenje gradilišta i odnošenje šuta
na deponiju nakon završetka
svih građevinskih i gradjevinsko
zanatskih
radova u objektu.DVORIŠTE
,OBJEKAT
m2

3,07

Obijanje maltera sa zidova I plafonau
delu ajnfora, voditi računa
voditi računa da se što manje oštete
arhitektonski elementi i
15 postojeće zidne keramičke pločice i
priprema za
ponovno malterisanje.Sav šut
utovariti u vozilo i
odvesti do 5,0 km.Obračun po m2.
Obijanje oštećene fasade -malter
obijanjem finalne
16 obrade sokle - sa čišćenjem spojnica.
Sav šut utovariti u vozilo i odvesti
do 5,0 km.
Obračun po m2.
Razbijanje postojećeg betona u
dvorišta sa utovaronm
17 Šuta u vozilo I odvozom do 5.0
km.Obračun po m2.
Razbijanje postojećeg dotrajalog
betonskog poda
uz saglasnost nadzornog organa, sa
18 utovarom
šuta u vozilo I odvozom do 5.0
km.Obračun po m2.
Ručni iskop zemlje za trakaste
temelje, odvoz ručnim kolicima
19 do 50m, utovar u vozilo i odvoz na
deponiju na
Udaljenosti do 5 km.

423,94
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U K U P N O:

Јед
мере
II

Колич
ина

Цена по
јед мере

ZIDARSKI RADOVI
Zidanje unutrašnjih zidova d=25 cm
giter opekom u produžnom
1 cementnom
malteru 1:3:9. U cenu obračunati
izradu
potrebne radne skele, ostavljanje svih
potrebnih otvora.
Obračun po m3 ozidanog zida.
m3

9,21

m2

13,79

m3

0,98

Zidanje unutrašnjih zidova d=12 cm
giter opekom u produžnom
cementnom
2 Malteru 1:3:9 sa izradom AB
serklaža u visini nadvratnika.
U cenu obračunati izradu potrebne
radne skele,
ostavljanje svih potrebnih otvora.
Obračun po m2 ozidanog zida.
Zazidjivanje otvora unutrašnjih
zidova
giter opekom u produžnom
3 cementnom
U cenu obračunati izradu potrebne
radne skele.
Obračun po m3 ozidanog zida.
4 Grubo i fino malterisanje unutrašnjih
zidova
od opeke i delimično betonskih
površina malterom Mm 0,5 d=2,5 cm
sa
prethodnim čišćenjem fuga od
nečistoća i
prskanjem cem. mlekom svih
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УКУПНА
ЦЕНА

površina. Sve
površine moraju biti potpuno ravne, a m2
ivice oštre
i prave. U cenu uračunati izradu
potrebne radne
skele i rabiciranje kod stubova.
Obračun
po m2 omalterisane površine.

642,53

Malterisanje plafona I zidova ajnfora
sa izradom
Svih detalja sika malterom.U cenu
5 uračunati izradu
radne skele. Obračun po m2
omalterisane
površine.
m2

117,68

m2

563,83

m2

3,27

m2

198,26

m2

198,26

Grubo i fino malterisanje spoljnih
fasadnih zidova
od opeke sa izradom svih elemenata
na fasadi
produžnim malterom prethodnim
čišćenjem fuga od
nečistoća i prskanjem cem. mlekom
6 svih površina. Sve
površine moraju biti potpuno ravne, a
ivice oštre
i prave. U cenu uračunati izradu
potrebne radne
skele Obračun po m2 omalterisane
površine.
Izrada horizontalne hidroizolacije
7 zidova od
kondora 4. Obračun po m2.
Izrada horizontalne hidroizolacije
8 podova od
kondora 4. Obračun po m2.
Izrada horizontalne termoizolacije
podova od
9 sloja stirodura d=5cm. Obračun po
m2.
10 Mašinsko prosecanje zidova od
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opeke i postavljanje
hidroizolacije postojećih zidova, a uz
saglasnost
nadzornog organa. Obračun po m1.
d=25 cm
d=45 cm
d=65 cm
Izrada podloge, za postavljanje
podova, od
cementnog estriha d=7 cm od
cem.maltera
11 1:3 sa postavljanjem rabic pletiva od
pocinkovane žice.Površina se
obradjuje finim
perdašenjem tako da se dobije
potpuno
ravna površina. Obračun po m2.

m1
m1
m1

23,75
77,64
10,90

m2

183,58
U K U P N O:

Jed
mere
III

Kolicin
a

BETONSKI I ARM. BET.
RADOVI

Cena po
jedinici
mere

Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje
tampon sloja šljunka
ispod podova u delu prizemlja radi
1 formiranja
instalacionog kanala, u sloju od 10
cm.
Obračun po m3.
m3

3,13

m3

29,74

Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje
tampon
2 sloja šljunka ispod podova sa
nabijanjem do potrebne zbijenosti.
Obračun po m3.
3 Nabavka dovoz nasipanje i nabijanje
tampon
sloja šljunka ispod rampe
Конкурсна документација страна 45 од 76

UKUPNA CENA

stepenišnog kraka I
dvorišnog dela sa nabijanjem do
potrebne zbijenosti.
Obračun po m3.

m3

21,01

m3

3,00

m3

0,96

m3

0,97

m3

2,50

m3

3,03

m3

2,30

Betoniranje AB trakastih temelja
4 armiranim betonom MB 25 sa
potrebnom
oplatom (8,00 m2/m3).
Betoniranje AB horizontalnih
serklaža
5 armiranim betonom MB 25 sa
potrebnom
oplatom (8,00 m2/m3).
horizontalni
Betoniranje nadvratnika betonom
6 MB 25 .
U cenu uračunati potrebnu oplatu.
Obračun po m3.
Betoniranje AB greda betonom
7 MB 25 .
U cenu uračunati potrebnu oplatu.
Obračun po m3.
Betoniranje poda podruma
betonom MB 25 .
8 Gornju površinu obraditi
perdašenjem.
Obračun po m3.
Betoniranje AB ploče,podesta I
zidova rampe za invalide
zaštićene sa spoljnih strana
ivičnjacima visine 5cm
9 Širine 10cm I opremljene sa obe
strane dvovisinskim
rukohvatima.Površina rampe mora
biti čvrsta ravna
I otporna na klizanje.Obračun po m3.
rampa sa podestom
10 Betoniranje AB stepeništa a
armiranim
betonom MB 30 u svemu prema
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statičkom proračunu
i detaljima. U cenu uračunati izradu
potrebne oplate
6,70m2/1,0m3 betona
Obračun po m3 ugrađenog betona.
stepenišni krak

m3

0,79

m2

183,58

m2

125,00

kg

350,00
U K U P N O:

Izrada podloge podova od nabijenog
betona, a preko
11 tampon sloja od nabijenog šljunka
Površina se obradjuje finim
perdašenjem tako da se dobije
potpuno
ravna površina. Obračun po m2.
Betoniranje platoa u dvorišnom delu
betonom MB 30
preko sloja tampona od tucanika.
Površinu betona obraditi finim
perdašenjem,
betoniranje vršiti u poljima.Površina
mora biti ravna.
12 Cenom obuhvaćena izrada
dilatacionih spojnica
koje se obrađuju trajno elastičnim
kitom.
Obračun po m2 za gore navedeni
opis.
lako. arm Q335, d=16,0cm.Obračun
po m2.
Čišćenje, ispravljanje, sečenje,
savijanje, prenos
13 postavljanje i vezivanje armature.
Obračun po
kg ugrađene armature.
- GA 240/360

Jed
mere

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

IV TESARSKI RADOVI
1 Izrada krovne konstrukcije od
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zdrave čamove
građe u svemu prema projektu i
statičkom
proračunu za krovnu konstrukciju.
Obračun po m2
horizontalne projekcije.

m2

264,25

m2

264,25

m2

264,25

m2

183,58

m2

16,83

Letvisanje krova za pokrivanje
falcovanim crepom
2 letvama 3x5 cm. Obračun po m2
kose površine.
Podaščavanje krova daskom d=2.5
cm
3 preko rogova zajedno sa
postavljanjem
sloja "Albita" sa gornje strane.
Nabavka materijala i izrada metalne
podkonstrukcije
(plafonskog roštilja) preko
postojećih tavanskih
greda sa nivelacijom podkonstrukcije
i
postavljanje gips ploča u celom
4 objektu.
Obračun po m2 zajedno sa svim
pomoćnim i
pričvrsnim materijalom kao i
potrebnom
radnom skelom. Cenom obuhvaćene
ukrasne
ugaone lajsne.
Nabavka materijala i opšivanje strehe
lamperijom
d=18 mm sa izradom
5 podkonstrukcije. U cenu
uračunati farbanje sadolinom dva
puta.
U K U P N O:

Конкурсна документација страна 48 од 76

Jed
mere

V

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

UKUPNA CENA

Cena po
jedinici
mere

UKUPNA CENA

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Nabavka i pokrivanje krova
falcovanim crepom
Cenom obuhvaćeno pričvršćivanje
svakog
1 drugog crepa. U cenu uračunati sav
potreban pričvrsni
materijal i pribor. Obračun po m2
kose površine.
m2

264,25

Nabavka materijala i pokrivanje
slemena
2 sa zalivanjem cem. malterom
.Obračun po m1.

VI

m1
UK
UPN
O:

13,30

Jed
mere

Kolicin
a

STOLARSKI RADOVI

Nabavka materijala i reparacija
postojećih štokova
1 vrata i krila vrata od punog
drveta.Cenom obuhvaćeno
zamena trulih i dotrajalih drvenih
elemenata,
popravka rupica i mehanizama za
zatvaranje,
popravka šarki, skidanje i paljenje
stare
boje komplet sa svim slojevima,
natapanje, čišćenje
i kitovanje, ibercigovanje, glačanje i
ponovno
kitovanje, bojenje prvi put u svetlom
tonu,
kom
1
bojeje drugi put u svetlom tonu,
kom
5
lakiranje svetlo.
kom
4
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Elementi i delovi vrata koji nedostaju
zamenjuju
se novim istim ili sličnim uz
saglasnost nadzornog
organa.Boja po izboru investitora.
Obračun po kom.
Napomena: Pre davanja ponude
išvršiti pregled vrata.
dim. 80/200
dim. 125/250
Dim. 100/200
Nabavka materijala i reparacija
postojećih štokova
prozora, krila prozora I šalukatri od
punog drveta.
Cenom obuhvaćeno zamena trulih i
dotrajalih drvenih
elemenata,popravka rupica i
mehanizama za zatvaranje,
popravka šarki, skidanje i paljenje
stare
boje komplet sa svim slojevima,
2 natapanje, čišćenje
i kitovanje, ibercigovanje, glačanje i
ponovno
kitovanje, bojenje prvi put u svetlom
tonu,
bojeje drugi put u svetlom tonu,
lakiranje svetlo.
Elementi i delovi prozora koji
nedostaju zamenjuju
se novim istim ili sličnim uz
saglasnost nadzornog
organa.Boja po izboru investitora.
Obračun po kom.
Obračun po kom.
Napomena: Pre davanja ponude
išvršiti pregled vrata.
Dim. 60/60
Dim.120/90
Dim.140/110
Dim.235/110
Dim.120/226
Dim.186/226
Dim.150/200
Dim.150/235

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
1
2
1
2
1
1
5
1
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Dim.207/230
Nabavka i ugradnja unutrašnjih
punih jednokrilnih vrata,
sastavljena od tri odvojena dela.
Slepi dovratnik je od smrečovine i
služi za pripremanje tačnog
zidnog otvora za vrata.Vidni
dovratnik se izrađuje
od punog smrečovog deveta
3 snabdeven plast. zaptivačem koji
omogućava dobro zaptivanje i
bezšumno zatvaranje.
Krilo vrata je duplošperovano,
furnirano hrastovim
furnirom,lakirano providnim
lakom,okovano sa dve
cilindrične šarke i snabdeveno
bravom sa elzet
uloškom za zaključavanje.
dim. 90/200
kom
dim. 60/200
kom
Nabavka i ugradnja drvenog prozora
od punog
čamovog drveta, zastakljen termopan
staklom
4=12=4 mm,snabdeven mehanizmom
4 za
otvaranje i komplet okovima,finalno
obrađen
i zaštićn sadolinom. Cenom
obuhvaćena prozorska
daska od punog drveta.
Dim. 125/140 cm
kom.
UKU
PNO:
Jed
mere
VI
I

3
1

2

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

LIMARSKI RADOVI

1 Izrada i montaža visećih oluka dim.
prema postojećim
olucima od pocinkovanog lima
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d=o,55 mm .U cenu
uračunati sav potreban pričvrsni
materijl.Obračun po m1.

m1

35,56

m1

29,75

m1

56,08

m1

22,91

m1

9,25

m2

56,98

Izrada i montaža vertikalnog oluka
od pocinkovanog
lima d=0,55 mm preseka prema
postojećim olucima
2 i izrada spoja sa postojećim
vertikalama.U cenu
uračunati sav potreban spojni i
pričvrsni materijal.
Obračun po m1.
Izrada i montaža opšava zabatnog
zida
3 pocinkovanim, limom d=0,55 mm,
r.š.70 cm.
Izrada i montaža prozorskih klupica
4 od
pocinkovanog lima d=0,55 mm r.š.
30 cm.
Nabavka materijala izrada i montažai
opšava krovne uvale pocinkovanim
5 Pocinkovanim limom d=0,55mm,
r.š. 65 cm.Obračun po m1.
Opšivanje krovne konstrukcije
(kupole) poc. limom.
6 U cenu uračunati sav potreban spojni
i pričvrsni materijal.
Obračun po m2.

U K U P N O:

Jed
mere

VI
II

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka materijala i izrada
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dvovisinskog rukohvata
podesnog oblika na visini od 70 cm
odnosno 90 cm,
od hop profila sa ispunom od hop
profila.
Rukohvati moraju biti neprekidni I
da se protežu
1 najmanje 30cm ispred početka I
žavršetka rampe.
Cenom obuhvaćen sav pomoćni i
pričvrsni
materijal i pribor kao i zaštita
temeljnom i
uljanom bojom dva puta, boja šipke
treba da
bude u kontrastu sa bojom pozadine.
Obračun po m1 izvedene ograde.
Nabavka, dovoz i montaža
jednokrilnih
2 protivpožarnih vrata, u svemu prema
uputstvu
proiyvodjača.Obračun po kom.
Dimenzija 99/205

m1

kom

20,7

1
UKUPN

O:

Jed
mere
IX

Kolicin
a

KERAMIČARSKI RADOVI

Cena po
jedinici
mere

Nabavka i postavljanje spoljnih
podnih protivkliznih keramičkih
pločica I klase koje se postavljaju na
1 ulaznom stepenišnom
kraku u prizemnom delu
objekta.Obračun po m2
m2

8,80

m2

47,01

Nabavka i postavljanje zidnih
2 keramičkih pločica
I klase koje se postavljaju u lepku .
3 Nabavka i postavljanje podnih
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keramičkih
pločica I klase koje se postavljaju
preko cem.košuljice

m2

37,54

Nabavka i postavljanje sokle od
4 keramičkih pločica
I klase koje se postavljaju u lepku .
51,46
UKUPN
O:

Jed
mere
X

Kolicin
a

PODOPOLAGAČKI RADOVI

Cena po
jedinici
mere

Nabavka materijala i postavljanje
poda od laminata za
poslovne prostore.Laminat pod je u
panelima koji
se postavljaju jedan u drugi ( pero i
žljeb )
i stvara čvrsta veza nepropusna za
vodu i prljavštinu.
Paneli se ne lepe i ne ukucavaju
ekserima.
Postavljaju se preko PE folije
debljine d= 0.2 mm
1 uzdužno u pravcu izvora
svetlosti.Paneli se
postavljaju plivajuće KLIK
sistemom.
Radi prigušivanja koraka koristiti
specijalnu
podlogu od talasastog papira
KAINDL-a
koji se postavljaju ispod panela.
Klasa laminata isključivo za
poslovne prostore.
Boja po izboru investitora, debljina
d=8 mm.
m2

153,69

2 Nabavka materijala i postavljanje
ugaonih
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lajsni u boji,tonu i kvalitetu u skladu
sa podnom
oblogom iz stavke 1,u svemu prema
uputstvu
proizvodjača. Obračun po m1.

m1

136,40

U K U P N O:

Jed
mere
XI

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

UKUPNA CENA

Cena po
jedinici
mere

UKUPNA CENA

MOLERSKI RADOVI

Gletovanje unutrašnjih zidova i
1 plafona polifiksom.
Obračun po m2.
906,16
Bojenje unutrašnjih zidova i plafona
poludisperzivnom
2 bojom u tonu po izboru investitora, a
prema ton karti
izvođača.
m2

906,16
U K U P N O:

Jed
mere
XI
I

Kolicin
a

FASADERSKI RADOVI

1 Obrada fasadnih zidova bavalitom
bojom u tonu
i boji po izboru investitora.Obračun
po m2.

2 Obrada sokle elbakulirom bojom u
boji po izboru investitora.
Obračun po m2.

m2

500,01

m2

63,82
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U K U P N O:

Jed
mere
XI
II

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

RAZNI RADOVI

Nabavka materijala i izrada
prozorske klupice
1 sa unutrašnje strane od veštačkog
mermera
u tonu i boji po izboru investitora.
m1

22,91

m2

536,70

Montaža i demontaža čelične fasadne
2 skele.
Nabavka i postavljanje rešetkastog
3 otirača
za noge. Obračun po komadu.

kom

1,00

Nabavka i postavljanje kokosovog
4 otirača
za noge. Obračun po kom.

kom

1,00

kom

13,00

Nabavka I montaža funkcionalnih
znakova , kojima
se daju obaveštenja o nameni
pojedinih prostorija
5 Znakove postaviti na visini 140cm
do 160cm
Iznad površine poda. Obračun po
kom.
6 Nepredviđeni i skriveni radovi 7% od
ukupnih
radova.
%
UK
UPN
O:

7,00
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REKAPITULACIJA:
I
RADOVI NA RUŠENJU
II
ZIDARSKI RADOVI
III BETONSKI RADOVI
IV TESARSKI RADOVI
V
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VI STOLARSKI RADOVI
VII LIMARSKI RADOVI
VII
I
BRAVARSKI RADOVI
IX KERAMIČARSKI RADOVI
X
PODOPOLAGAČKI RADOVI
XI MOLERSKI RADOVI
XII FASADERSKI RADOVI
XII
I
RAZNI RADOVI
U K U P N O:

vodovod,
kanalizacija i hidrantska mreža
Jed
mere
I

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

ZEMLJANI RADOVI
Lupanje postojećih betonskih
površina, sa mašinskim
prosecanjem ivica, radi iskopa rova, u
1 širini 0,6 m
i ponovno betoniranje tih površina
nakon zatrpavanja rova.
Betoniranje izvesti betonom MB 25,
d= 12 cm. Cenom
obugvaćeno izrada tampon sloja od
nabijenog šljunka
d=15 cm. Gornju površinu obraditi

m2

28,0
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perdašenjem.
Obračun po m2 za gore navedeni opis.
Iskop zemlje II i III kategorije širine
rova 0.6 m
2 sa odbacivanjem zemlje od ivice rova
na 1.0 m
udaljenosti. Obračun po m3.
m3

55,12

m3

10,40

m3

31,21

m3

29,89

Nabavka transport i ugradnja peska u
rovove sa
3 razastiranjem ispod cevi, oko cevi i
iznad cevi
debljine po 10 cm. Obračun po m3.
Zatrpavaje rova nakon polaganja i
ispitivajna
cevovoda sa razastiranjem i
4 nabijanjem zemlje
u slojevima po 20 cm debljine.
Obračun po m3.
Utovar u vozilo i odvoz viška zemlje
na udaljenost
5 do 3 km na gradsku deponiju zajedno
sa razastiranjem
i grubim planiranjem. Obračun po m3.

U K U P N O:

II

MONTAŽNI RADOVI
Jed
mere

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

A/ VODOVOD
1 Nabavka, transport i ugradnja
vodovodnih ''fluidterm''-''Peštan'' cevi za radni pritisak
do 10 bara.
Spajanje cevi vršiti varenjem i
pomoću adekvatnih
fazonskih komada. Cevi postaviti u
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zid i pričvrstiti
adekvatnim kukama, a pre zatrpavanja
izvršiti
ispitivanje na probni pritisak 1,5 puta
veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti
vizuelnu kontrolu
cevi.Obračun po m1 ugrađenih cevi sa
spojnim
materijalom uključujući potrebna
štemanja.
f 15 mm
f 20 mm

Nabavka i ugradnja "MS" propusnih
2 ventila.
Obračun po komadu.
15 mm
20 mm
Nabavka i ugradnja propusnih ventila
sa
3 hromiranom kapom. Obračun po
komadu.
15 mm
Nabavka i ugradnja slavine sa
4 holenderom.
Obračun po komadu.
20 mm
5 Nabavka i ugradnja ugaonih ventila.
Obračun po komadu.
15 mm
6 Nabavka i ugradnja povratnog ventila.
Obračun po komadu.
20 mm
Nabavka i ugradnja ventila sa
7 ispustom
20 mm

m1
m1

11,15
61,70

kom
kom

3
10

kom

3

kom

1

kom

3

kom

1

kom

1

U K U P N O:

Jed
mere

Kolicin
a

Cena po
jedinici

B/ KANALIZACIJA
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mere

Nabavka transport i ugradnja PVC
kanalizacionih
cevi i fazonskih komada sa svim
potrebnim pomoćnim
materijalom. Cevi ugraditi u rov na
1 sloju peska
d=10 cm, a u zidu pričvrstiti
obujmicama.
Obračunom je obuhvaćeno i štemaje
zida za postavljanje cevi.
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Nabavka i postavljanje ventilacionih
2 kapa na kraju
kanalizacione vertikale
150 mm
Nabavka i ugradnja podnog slivnika
prečnika
mm zajedno sa slivnom
rešetkom.
Obračun po komadu postavljenog
3 slivnika
zajedno sa popravkom hidroizolacije
oko slivnika.
zajedno sa popravkom hidroizolacije
oko slivnika.
75 mm

m1
m1
m1
m1
m1

17,20
34,80
23,70
18,40
32,00

m1

2,00

kom

3

U K U P N O:

Jed
mere
C/ SANITARNI PREDMETI I
UREĐAJI

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

1 Nabavka i ugradnja kompletnog
umivaonika sa
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šoljom od fajansa I klase,
dimenzija 60/45 cm, plast. sifonima,
pokretnom
jednoručnom baterijom za toplu i
hladnu vodu
15 mm, držačem peškira (fiksiranje
sa oba kraja za zid), držačem sapuna,
i pripadajućim materijalom za
fiksiranje za
zid. Visina postavljana 80 cm od kote
poda, a
slavina 100 cm od kote poda.
Obračun po komadu za gore navedeni
opis.

kom

3

kom

6

kom

3

Nabavka i ugradnja kompletnog
umivaonika sa
šoljom od fajansa I klase,
dimenzija 60/45 cm, plast. sifonima,
pokretnom
jednoručnom baterijom za hladnu
2 vodu
15 mm, držačem peškira (fiksiranje
sa oba kraja za zid), držačem sapuna,
i pripadajućim materijalom za
fiksiranje za
zid. Visina postavljana 80 cm od kote
poda, a
slavina 100 cm od kote poda.
Obračun po komadu za gore navedeni
opis.
Nabavka i ugradnja kompletnog wc-a
sa šoljom
od fajansa I klase , visoko
montažnim vodokotlićem za
3 ispiranje,
ispirnom plast cevi f 32 mm, ugaonim
EK ventilom, plastičnim poklopcem,
držačem
rolo papira i pričvrsnim materijalom.
Obračun po komadu za gore navedeni
opis.
4 Nabavka i montaža stojeće tuš kade
od klirita
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komplet sa tuš baterijom, držačem
sapuna
držačem peškira i odlivno prelivnom
garniturom.
Nabavka i ugradnja električnog
bojlera zajedno
sa hromiranim spojnim cevima,
produživačem
15mm, sigurnosnim ventilom, kao i
5 ostalim potrebnim spojnim zaptivnim i materijalom
za pričvršćivanjem za zid.Obračun po komadu za
gore navedeni opis.
EB 10 l
TVG 80 l

kom.

1

kom.
kom

1
1

U K U P N O:

Jed
mere

Kolicin
a

D/ MONTAŽNI RADOVI HIDRANTSKI VOD
Nabavka, transport i ugradnja PE
(okiten) vodovodnih cevi ''Peštan'', za radni pritisak
do 10 bara.
Spajanje cevi vršiti odgovarajućim
spojnim materijalim (zupčaste mesingane spojnice).
1 Cevi postaviti na sloj peska, a pre
zatrpavanja izvršiti ispitivanje na probni pritisak, 1,5
puta veći od radnog pritiska. Pre ugradnje izvršiti
vizuelnu kontrolu
cevi.
Obračun po m1 ugrađenih cevi sa
spojnim materijalom.
f 65mm
2 Nabavka, transport i ugradnja
čeličnih pocinkovanih cevi i fazonskih komada, sa

m1

Cena po
jedinici
mere

35,0
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izradom spoja na
navoj pomoću kudelje i lanenog ulja.
Cevi za zid
fiksirati kukama odgovarajućeg
prečnika.
Obračunom je obuhvaćeno i štemaje
zida za postavljanje cevi.
Obračun po m1 ugrađenih cevi sa
spojnim materijalom.
f 65mm
f 50mm
Nabavka i ugradnja livenogvozdenih
3 fazonskih
komada. Obračun po kg.
4 Nabavka i ugradnja EV zasuna
DN 65 mm
Nabavka i ugradnja ventila sa
5 ispustom
f 65mm

m1
m1

31,0
7,0

kg

480,0

kom

1

kom

1

kom

3

Nabavka i postavljanje aparata za
6 suvo gašenje
požara, tipa S9.Obračun po komadu.

Nabavka, transport i ugradnja zidnog
protivpožarnog hidranta f 52 mm. Obračunom je
obuhvaćen
metalni ormarić, priključak vode,
7 ventil za vodu,
trevira crevo (l=15m) i duga ručna
mlaznica. Visina
priključka je 1,5 m od kote poda.
Obračun po komplet ugrađenom
hidrantu.
kom.

2,0

8 Nabavka i ugradnja uređaja za
povišenje pritiska
u hidrantskoj mreži za 2 bara i protok
10l/sec. Uređaj
se sastoji od dve pumpe i komplet
automatikom
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i komandnom tablom kao i svim
potrebnim elementima
za pravilno funkcionisanje. Obračun
po komadu
sve komplet.
Nabavka i postavljanje vodomera i
ventila
9 pre i posle vodomera kao i ispusne
slavine.
Obračun po komadu.
f 25 mm
f 65 mm

kom.

kom.
kom
Jed
mere

III

1,0

1,0
1
Kolicin
a

GRAĐEVINSKI RADOVI

Cena po
jedinici
mere

Izrada vodomernog šahta od opeke u
produžnom
malteru debljine d=25 cm.
Unutrašnju stranu
zidova omalterisati cementnim
malterom 1:3 do
crnog sjaja. Dno šahta izvesti od
nabijenog betona
d=20 cm, MB 15. Gornju poklopnu
1 ploču armirati
sa fi 10/15 cm unakrsno sa ojačanjem
oko livenogvozdenog poklopca koji će se
ugraditi u gornju
poklopnu ploču fi 600 mm/60 kg.
Unutrašnje dimenzije
šahta su 150x120x100 cm.
Obračun po komadu za gorenavedeni
opis.
kom

1

2 Nabavka materijala i izrada
revizionog kanalizacionog šahta od vodonepropusnog
betona MB 25,
sa dodatkom aditiva za
vodonepropusnost ,unutra
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UKUPNA CENA

šnjih dimenzija 1,0x1,0 m.
Unutrašnju stranu
omalterisati cementnim malterom do
crnog
sjaja. Gornju poklopnu ploču armirati kom
sa f10/15cm
unakrsno sa ojačanjem oko livenogvozdenog poklopca, koji će se ugraditi u gornju
poklopnu ploču
f600mm/30 kg.
Obračun po komplet izvedenom
šahtu.

3

Nabavka materijala i izrada betonskih
ankera
za ankerisanje cevi. Ankere treba
izvesti od nearmiranog
3 betona MB 20, dimenzija 25x25x25
cm.
Obračun po komadu za gorenavedeni
opis.
kom

4

U K U P N O:
Jed
mere
IV

Kolicin
a

Cena po
jedinici
mere

OSTALI RADOVI

Hidraulička proba cevovoda na
1 pritisak 1,5 puta
veći od radnog pritiska, u trajanju od
24 sata.
Ispitivanje vršiti pre zatrpavanja
rovova i pre montaže
slavina i hidranata.
Obračun po m1.
Ispiranje i dezinfekcija cevovoda
nakon završetka
2 radova.
Obračun po m1.

m1

35,0

m1

35,0

U K U P N O:
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UKUPNA CENA

REKAPITULACIJA:
I
II

III
IV

ZEMLJANI RADOVI
MONTAŽNI RADOVI
A/ VODOVOD
B/ KANALIZACIJA
C/ SANITARNI PREDMETI I
UREĐAJI
D/ MONTAŽNI RADOVI HIDRANTSKI VOD
GRAĐEVINSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
U K U P N O bez P D V:
P D V:
U K U P N O sa P D V:

Место: _________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

Датум: _________
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________
Назив инвеститора
_____________________________________
Адреса
Заводни број: ____________________
Датум:

____________________

Овим потврђујемо да је предузеће
____________________________________________________ ,
за потребе Инвеститора
____________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извело радове на ( обавезно навести површину изграђеног
објекта) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________(навести врсту радова),
у вредности од ________________________________ динара,
а на основу уговора ____________________________ од _________________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и за друге сврхе се не може употребити.
Контакт особа Инвеститора: ______________________________, телефон: _________________

М.П.

Oбразац копирати у потребном броју примерака - за сваки уговор.
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Напомена: Уговор попунити, потписати
и оверити печатом , сваку страну

IX МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Закључен између:

1.ОПШТИНЕ ВРБАС, ул. Маршала Тита бр. 89, ПИБ 100636230, мат.бр. 08285071 коју
заступа председник Милан Станимировић (у даљем тексту: Наручилац) и
2.
матични број
банке, које заступа,

, ул.
бр.
, текући рачун бр.
(у даљем тексту: Извођач).

, PIB
,
, отворен код

Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и промени намене
постојећег пословног простора у простор за особе са посебним потребама ( МНРО ) и
изградња рампе за инвалидна лица у улици Маршала Тита 124, ближе одређен усвојеном
понудом Извођача бр.
, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком
документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно динара
без ПДВ-а, односно
динара са ПДВ-ом, а
добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр.
од . године.
Обрачун вредности изведених радова вршиће се на основу стварно изведених
количина радова и јединичних цена из понуде које су фиксне.
Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно
изведене количине радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног
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извођача радова и Надзорног органа, а на основу јединичних цена из усвојене понуде
Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин :
- ________ % вредности уговора на име аванса, најкасније у року од 30 дана од
дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за
повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив.
Плаћање преосталог износа ће се вршити по привременим и окончаној ситуацији,
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде Извођача, овереним и потписаним од стране Надзорног органа, најкасније у року
од 30 дана од дана пријема оверене ситуације.

Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у
року од _________ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према
приложеном динамичком плану.
Извођач за радове који су предмет овог уговора ангажује следеће подизвођаче
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Члан 5.
Наручилац се обавезује да, пре почетка радова обезбеди вршење стручног надзора
над извршењем уговорних обавеза Извођача.
Датум увођења у посао Надзорни орган уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
грађевинску дозволу,
да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, Наручилац може раскинути овај уговор уз релизацију
гаранције за добро извршење посла као и захтевати од извођача накнаду штете до износа
стварне штете.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
-
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Члан 6.

-

-

више

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
у случају елементарних непогода и дејства више силе;
у случају измене пројектно-техничке документације по налогу, односно уз
сагласност Наручиоца, а под условом да обим радова по измењеној пројектнотехничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора
(преко 10%);
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Настанак, трајање и престанак наведених случајева се уписује у грађевински
дневник.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати уговорну казну у висини 2 ‰ од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од
вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, стандардима, инвестиционо-техничком
документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда
Наручиоцу.

-

-

Извођач се обавезује да:
пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова и динамички план. Динамички план треба да прикаже време почетка,
трајања радова по позицијама и време завршетка, као и рокове и технолошке
поступке, ограничења и технолошке паузе;
радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској
дозволи и инвестиционо техничкој документацији;
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-

-

-

-

испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
обезбеди организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити
извођење радова које неће ометати нормално функционисање околних
простора/улица саобраћаја, безбедност свих лица на градилишту, као и
одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче
безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;
омогући вршење стручног надзора на објекту;
уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима
Републике Србије, који регулишу ову област;
поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног
стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова;
по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је
завршио радове;
гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 9.
Наручилац се обевезује да:
8 дана пре почетка извођења радова од надлежнг органа пријави почетак извођења

радова
- да пре почетка извођења радова преда извођачу радова главни пројекат грађевинску
дозволу и решење о именовању стручног надзора
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Члан 10.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а
најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 3 дана дуже од потписивања
записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у
корист Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а
најкасније по увођењу у посао, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла у износу од 3% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дуже од
потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на
први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да продужи рок важења банкарских
гаранција.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која
мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за
оверу окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писаног захтева Наручиоца.
Члан 11.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду и безбедности,
као и противпожарне заштите.
Члан 12.
Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеца рачунајући од дана
примопредаје објекта. За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи
гарантни рок у складу са условима произвођача.
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и
упутства за руковање.

Члан 13.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача,
наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, има
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 14.
За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са
пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се
захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.
Уколико Наручилац, а преко Надзорног органа, утврди да уграђени материјал,
опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија
их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене
организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који
је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не
одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 15.
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Извођач радова може извођење појединих радова поверити другом лицу
(подизвођачу), али само ако га је навео у понуди. Уступање радова трећем лицу нема
утицаја на правне односе између наручиоца и извођача односно извођач у потпуности
одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза.

Члан 16.
Уколико се током извођења радова настане вишак/мањак материјала по
појединачним позицијама предмера радова вредност наведеног одступања мора бити у
оквиру процента од 10% укупне уговорене вредности. Извођач је дужан да застане са том
врстом радова и писмено обавести Надзорни орган и Наручиоца.
По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести наведене радове.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. __
остају фиксне и непроменљиве.
Члан 17.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност Надзорног
органа извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, који се нису могли предвитети у току израде
пројектне документације, а због хитности или других оправданих разлога нема
могућности да за те радове претходно обезбеди налог Наручиоца.
Извођач и Надзорни орган су дужни да истог дана када наступе околности из става
1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца и доставе допунску понуду.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
повећана више од 10% укупне уговорене вредности, о чему је дужан да без одлагања
обавести Извођача.
Члан 18.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној
форми Наручиоца и Надзорни орган, а дан завршетка радова уписује се у грађевински
дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа и добијеног позитивног налаза
комисије надлежне за вршење техничког прегледа.
Комисију за примопредају радова образује Наручилац, а чине је по један
представник Наручиоца, Надзорног органа и Извођача. Комисија сачињава записник о
примопредаји радова.
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику градилишну
и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за
употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац, преко стручног надзора
или комисије за технички преглед у току извођења радова односно по њиховом
завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не
почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу
радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом
извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу.
Члан 19.

-

-

-

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и
ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора;
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 20.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене
радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.
Члан 21.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 22.
Саставни део овог уговора је понуда Извођача бр.

од
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Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом
Саду.
Члан 24.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку
уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ

_____________________________

_______________________

Председник
Милан Станимировић
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