Република Србија- Град Чачак

ГРАД ЧАЧАК

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/14-2018-II

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Радови на реконструкцији скупштинске сале

Врста поступка набавке : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Крајњи рок за достављање понуда:
Понуде доставити на адресу :
Јавно отварање понуда, обавиће се
у просторијама Градске управе
града Чачка, ул. Жупана
Страцимира 2:

Датум и време:
17.08.2018. године до 10,00 часова
Градска управа града Чачка, Жупана Страцимира 2,
32000 Чачак
17.08.2018. године у 11,00 часова

Чачак, јул 2018. ГОДИНЕ
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404-1/14-2018-II/1, од 16.07.2018. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 404-1/14-2018-II/2 од 16.07.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова
- Радови на реконструкцији скупштинске сале 404-1/14-2018-II
Конкурсна документација садржи:
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ..................................................
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ..............................................
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА,
ОПИС РАДОВА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ
И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ....................................................................................
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ...........................
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................
6. ОБРАСЦИ .......................................................................................................
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Наручилац: Град Чачак; Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак; Матични
број: 07183046; ПИБ: 101296508; Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003; Интернет
страница: www.cacak.org.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак;
Редни број јавне набавке из плана јавних набавки: 1.3.8;
1.3. Предмет јавне набавке су: Радови на реконструкцији скупштинске сале града Чачка
1.4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци;
1.5. Лице за контакт: Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел;
032/344-169, фах: 032/346-003
1.6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна и може се
преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и са интернет странице
града Чачка www.cacak.org.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка радова на реконструкцији скупштинске сале града
Чачка
ОРН: 45400000 – Завршни грађевински радови
2.2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
При извођењу радова на реконструкцији скупштинске сале, извођач је дужан да се
придржава техничких прописа, стандарда, и норматива који регулишу ову врсту радова и
материјала који се користе приликом извођења радова:
- Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14).;
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/1405 и 91/1415);
- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС” бр. 36/2009 и 46/2015);
- Подзаконски акти који регулишу ову област.
Наручилац ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над
извођењем радова.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи,
односно према техничкој документацији по којој је издата грађевинска дозвола; контролу и
проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких
норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина изведених
радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се
уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења
детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других
питања која се појаве у току извођења радова.
Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет
изведених радова мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима
из техничке документације, на начин и у трајању који прописује: Закон о стандардизацији и
Закон о облигационим односима .
Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења
у посао.
Место извођења радова: Градска управа града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, Чачак.
Врста, опис и количина радова дати су у Обрасцу 14 – спецификацијом радова са
структуром цене који је саставни део конкурсне документације.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
4.1 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
4.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.
2.

3.

4.

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет

1.

2.

3.

1) да понуђач у претходних 6 (шест) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда,
није био неликвидан ни један дан, односно да му рачун није био блокиран;

2) да је понуђач у претходнe 3 обрачунскe годинe (2015, 2016, 2017) остварио пословни
приход, у износу: од минимум 32.000.000,00 динара без ПДВ-а.
пословни капацитет
1) да је у претходних 5 обрачунских година (2013-2017) закључно са даном
објављивања позива за подношење понуда (признаје се и 2018. година), остварио
пословни приход по основу радова који су предмет предметне јавне набавке тј.
изведених грађевинских и грађевинско-занатских и инсталатерских радова на
изградњи, санацији, реконструкцији, адаптацији, доградњи и надградњи објеката
високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски, школски, објекти
ученичког и студентског стандарда, здравствени и остали јавни објекти) у износу од
минимум 70.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један објекат минималне
вредности изведених радова од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
кадровски капацитет
1 ) да понуђач има запослених лица на неодређено или одређено време или
ангажованих лица са следећим стручним квалификацијама:
- 20 запослених/ангажованих лица;
2)

Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време или
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ангажоване по основу уговора ван радног односа одговорне извођаче радова са личним
лиценцама и то:
- 1 (једног) дипл. инж. грађ. или дипл.инж.арх. 400 или 410 или 411 -1 извршилац
- 1 (једног) дипл.инж.електро струке
450
-1 извршилац
- 1 (једног) дипл. инж. са лиценцом за пројектовање и извођење посебних система и
мера заштите од пожара
-1 извршилац

4.

Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се
против њих не води поступак.
Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној
набавци који поседују напред наведене личне лиценце.
технички капацитет
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже
следећом техничком опремом (опрема може бити у власништву, закупу или лизингу ) и
то :
- камион, до 5 t носивости................................................. ком 1
- скела, цеваста или рамовска.......................................... 500 м2
- мали кран или ауто дизалицу......................................... ком 1

4.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да
учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
4.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Број
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
1.
2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.2.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/

пословни капацитет
/

технички капацитет
/
кадровски капацитет
/
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а додатне услове
понуђач испуњава самостално.

4.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу са
чланом 81. ЗЈН, да би могао да учествује у поступку јавне набавке:
Ред.
број
1.

4.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
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;
понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
финансијски капацитет
/
пословни капацитет
/
технички капацитет
/
кадровски капацитет
/

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача,
мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

4.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
Прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од
предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

Ред.
Број
1.

4.4.1. ДОКАЗИ
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
ПРАВНО ЛИЦЕ:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
ПРЕДУЗЕТНИК:
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
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2.

регистра
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /
орган надлежан за издавање:
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике)
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган)
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
-уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког
законског заступника
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) правно лице – уверење надлежног суда
2) законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да правно лице и
његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ПРЕДУЗЕТНИК:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-за кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
Извод из казнене евиденције:
1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за:
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
-кривична дела против привреде,
-кривична дела против животне средине,
-кривично дело примања или давања мита
-кривично дело преваре
орган надлежан за издавање:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
-извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште
домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица
-извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у
Београду
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског
заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА:
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3.

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта).
ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА СЕ ПОНУЂАЧ
НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Напомена:
-не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
ПРЕДУЗЕТНИК:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
-уверење Пореске управе – Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
орган надлежан за издавање:
- Република Србија – Министарство финансија – Пореска управа Регионални центар,
Филијала/експозитура према месту седишта пореског обвезника правног лица,
односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за
утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода.
- Град, односно општина – градска, односно општинска пореска управа према месту
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког
лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног
прихода.

4.

Напомена:
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавезе из члана 75. став 2. Закона
(Документ број 8).

4.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
1.

финансијски капацитет
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2.

3.

1) Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након објављивања Позива за
подношење понуда;
2) Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре,
који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха
за претходне три обрачунске године (2015, 2016 и 2017), показатељ за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у
претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од
32.000.000,00 динара без ПДВ-а).
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по
систему простог књиговодства, доставља:
-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претходне три године (2015, 2016. и 2017. годину)
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,
(паушалац), доставља:
-потврду пословне банке о ствареном укупном промету на пословном - текућем
рачуну за претходне три обрачунске године .
пословни капацитет
1) Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских и инсталатерских радова
на изградњи, санацији, реконструкцији, адаптацији , доградњи и надградњи објеката
високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни, спортски, школски, објекти
ученичког и студентског стандарда, здравствени и остали јавни објекти) у износу од
минимум 70.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходних 5 обрачунских година 20132017. година, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда, и оверене
окончане ситуације из тог периода, док уговори могу бити и из ранијег периода –
Образац 6; уз потврде издате и потписане од стране инвеститора (наручилаца), од чега
најмање један објекат минималне вредности изведених радова од 15.000.000,00 динара
без ПДВ-а -Образац 7 (Уз овај образац обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора
са овереним окончаним ситуацијама –само корице тј. прва и последња страна за све
објекте и све инвеститоре -наручиоце):
Овим обрасцима (6 и 7) понуђач доказује да је у претходном периоду за обрачунске
године 2011- 2015. години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда
остварио реализацију за радове из предмета набавке-радови на изградњи, санацији,
реконструкцији, адаптацији , доградњи и надградњи објеката високоградње у
минималном износу од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега један објекат
минималне вредности изведених радова од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а
кадровски капацитет
1.) Фотокопија М /МА образаца пријаве на обавезно осигурање запослених или другог
одговарајућег обрасца и фотокопија радне књижице за свако запослено лице посебно,
као и уговор о раду, а за ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача,
треба поднети фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован.
2.) За лиценциране инжењере потребно је доставити копију личне лиценце издате од
Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за
носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија М/МА или другог
одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача:
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фотокопија уговора ван радног односа) Ако у уговору ван радног односа није наведено
да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију радова који су предмет ове јавне
набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише.
Напомена: Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду.
технички капацитет

4.

Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године уз обавезно обележавање
маркером опреме тражене конкурсном документацијом, а за моторна возила: читач
саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања,
важећих на дан отварања понуда.
Технички капацитет за набављену опрему у 2018. години, понуђач може доказати
достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем читача саобраћајне
дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања, важећих на дан
отварања понуда.
Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз
обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом,а за моторна
возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија полисе
осигурања, важећих на дан отварања понуда.

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.
Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако
је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач
има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача уколико на тај начин
жели да докаже испуњеност услова из члана 75.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или
Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Понуђач није дужан да доставља доказ који је јавно доступан на интернет страници надлежног
органа, и то:
1) извод из регистра надлежног органа: - извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs .
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.
Поступак се води на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику,
понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик. Део понуде који се тиче техничких спецификација (уколико
су техничком спецификацијом захтевани документи којима се доказује усаглашеност
понуђених добара са захтевима из тахничких спецификација) може бити достављен на
енглеском језику. Уколико се приликом стручне оцене понуда утврди да је неки од
докумената на енглеском језику потребно превести на српски језик, наручилац ће
позвати понуђача да у одређеном року изврши превод тог дела понуде.
5.2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача
Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу
(прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће на
захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана
Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 17.08.2018.године до 10:00 часова. Отварање
понуда обавиће се истог дана 17.08.2018. године у 11:00 часова у просторијама
Наручиоца.
Понуда мора да садржи:
● Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке (тачка 4. конкурсне документације);
● Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде без
ПДВ-а – оригинал;
● Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;
● Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора - оригинал;
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● Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (Образац 1);
● Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача о лицу овлашћеном за
састављање и потписивање понуде (Образац 2);
●
Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о ангажовању
подизвођача (Образац 3);
● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава чланова групе који подносе
заједничку понуду (Образац 4);
● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о одговорном
извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној
јавној набавци (Образац 5);
● Попуњен, потписан и печатом оверен списак изведених радова–вредност
извршених радова (Образац 6);
● Попуњена, потписана и печатом оверена потврда наручиоца (инвеститора) о
реализацији закључених уговора (Образац 7). (Потврда наручиоца не мора бити на
Обрасцу из конкурсне документације);
● Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл.
75. ст. 2. закона (Образац 8);
● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о прибављању полисе осигурања
(Образац 9);
● Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 11);
● Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац
12);
● Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 13);
● Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 14);
● Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу) да располаже са захтеваним
кадровским капацитетом
● Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу ) да располаже захтеваним
техичким капацитетом.
● Оквирни Динамички план;
● Попуњен, потписан и печатом оверен Споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона (Уколико
понуду подноси група понуђача).
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи
прихватљивост понуде.
Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде.
5.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ,
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА
Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Пожељно
је да докази и обрасци буду сложени према редоследу датом у тачки 5.2. конкурсне
документације.
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих
предвиђена празна поља, или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.
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Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и
потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.
- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан од
стране носиоца посла - представника групе понуђача.
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:
Уколико понуду подноси група понуђача:
- Списак изведених радова (Образац 6), попуњава у оноликом броју примерака колико има
радова
- Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 7), попуњава у оноликом броју
примерака колико има различитих Наручиоца којима је Понуђач испоручивао радове.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.5. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача .
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је
да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему
учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне
вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама (члан 80. Закона).
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у
поступку јавних набавки и конкурсном документацијом у складу са чланом 75. став 1.
(тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама.
5.6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин
дефинисан у тачки 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и
упутство како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују
заједно, на начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу и Инвеститору.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Радови на реконструкцији скупштинске сале
број 404-1/14-2018-II

Страна 14 од77

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.7. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ
Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира
да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.
5.8. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ
Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да
наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:
Наручилац не предвиђа авансно плаћање
- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране
стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема
оверене ситуације.
-Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.
5.10. ГАРАНТНИ РОК
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од
дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну.
За уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. Ако је за поједине радове
посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи
гарантни рок одређен тим прописом.
5.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. За оцену понуде ће се
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Уговорена цена извођења радова осим вредности рада, добара и услуга неопходних за
извршење уговора укључује и све остале зависне трошкове Извођача.
Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
5.12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
5.13. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач је обавезан да уз понуду достави :
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5% од вредности
понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која
мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор
- оригинал - у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:
a) ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци
(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем);
б) ако понуђач коме је додељен уговор у року од 15 дана од дана закључења
уговора Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције;
в) ако понуђач коме је додељен уговор у року од 15 дана од дана закључења
уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.
2. Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција
које морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на
приговор у корист: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, и то:
a) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важења 45
дана дужим од дана истека уговореног рока за комплетно извршење посла.
b) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а
и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир
укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима.
Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за добро
извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се
Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.
Посебни захтеви у вези банкарских гаранција:
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи, краће рокове од оних које одреди наручилац,
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Кредитни рејтинг предходног пасуса додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs –
ЕSМА).
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3. Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за
све време до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји
радова.
Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења
уговора Наручиоцу достави полису осигурања објекта за време извођења радова и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.
У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за
издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац
посла)– представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен
Споразумом да може у име групе понуђача дати средства обезбеђења.
5.14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди, одбије давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну
тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања
понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже
назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу,
поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена
ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени
на наведни начин.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
5.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на
број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00
часова.
Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су
стигли првог следећег радног дана Наручиоца.
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/14-2018-II.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
5.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на
следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима
сматраће се тачним.
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати
тачном, осим у износима који су дати паушално.
Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији
укључена у вредност других радова.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито
наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у
погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора
или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.
5.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
Наручилац може одбити понуду сходно чл.82 Закона уколико поседује доказ који потврђује
да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке :
1) поступао супротно забрани из чл.23 и 25. овог Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или
коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
5.20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.
5.21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач са
понуђеним краћим роком извођења радова.У случају да два или више понуђача понуде исту
цену и исти рок извођења радова, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио дужи
гарантни рок. У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења
радова и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.
Жреб подразумева следеће активности:
- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора,
наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који
су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;
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- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с
тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;
- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић
одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако
редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;
- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви
присутни овлашћени представници понуђача;
- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;
- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без
понуђача.
5.22. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у
посао. Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
Понуђач је дужан уз понуду да достави и оквирни динамички план извођења радова.
5.23. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана
Страцимира 2, 32000 Чачак, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
5.24. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним набавкама.
Наручилац може да обустави поступак јавне 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.
5.25. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац 8).
5.26. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Радови на реконструкцији скупштинске сале
број 404-1/14-2018-II

Страна 20 од77

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.27. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs
5.28.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно
удружење у њихово име.
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом
(javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом
(032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком
са повратницом..
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
 Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан
је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000
динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00
 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се
неки од следећих доказа:
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак
правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs
5.30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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6. ОБРАСЦИ
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Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Радови на
реконструкцији скупштинске сале, ЈН број 404-1/14-2018-II
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број текућег рачуна понуђача:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на реконструкцији скупштинске сале
града Чачка, ЈН број 404-1/14-2018-II

Укупна вредност радова изражена у динарима, без ПДВ-а
Словима :
ПДВ (обрачунат по стопи од 20% ) у динарима
Словима :
Укупна вредност радова изражена у динарима, са ПДВ-ом
Словима:
2. Рок завршетка радова________ ( словима:________________________________)
календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 60 календарских дана).
3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од____ (______) године, од дана
примопредаје радова (не краћи од 2 године).
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ ( словима:_____________________) дана од дана отварања
понуда ( не краћи од 90 дана ).

Потпис овлашћеног лица Понуђача
Датум:
____. ____. ________. године

МП

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку радова – Радови на реконструкцији скупштинске сале, ЈН број 404-1/14-2018II, саставио:
_________________________________________________________________
( име и презиме, звање)
у име и за рачун понуђача
________________________________________________________.

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА
(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)
_____________________________________________________
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА
М.П.

______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је
непримењив
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Образац 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова бр. 404-1/14-2018II изјављујемо да наступамо са подизвођачима и наводимо њихово учешће по вредности,
како следи:

Ред.
бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ПОЗИЦИЈА
РАДОВА
КОЈЕ ИЗВОДИ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА
У ПОНУДИ
(процентуално у односу на
укупно понуђену цену)

Потпис овлашћеног лица понуђача,
Датум:
____. ____. 2018. године

МП
МП

_____________________________

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од
четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног
броја 5. за првог подизвођача).
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Образац 4
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде:____________

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број 404-1/14-2018-II :
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално у односу на
укупно понуђену цену)

Овлашћени члан:

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

Члан групе

Потпис одговорног лица:
______________________
м.п.

и овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.
 Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од
50% од укупне вредности понуде.
Напомена:Образац копирати у довољном броју примерака( уколико има више од
четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана
(носиоца посла )–то поље оставити непопуњено)
Датум: ____. ____. 2018. године
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Образац 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ
ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР: 404-1/14-2018-II

Р.Бр.

Име и презиме

Број лиценце

Основ ангажовања

Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2018. године

МП

_____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од пет
ангажованих одговорних извођача радова, на другом примерку почети са уписивањем
редног броја 6. за првог одговорног извођача радова).
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Образац 6
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Навести радове који су предмет јавне набавке који су изведени у претходном периоду
обрачунске године 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и у 2017. години, закључно до дана
објављивања позива за подношење понуда:

Наручилац

Период
извођења
радова

Вредност
изведених
радова (без
ПДВ-а)

Врста радова

Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2018. године

МП
МП

_____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака
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Образац 7
______________________________________________
Назив и адреса Инвеститора:
________________________________
Пун назив Понуђача
________________________________
седиште Понуђача
У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) издаје се
ПОТВРДА НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА)
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и
седиште понуђача), квалитетно и у уговореном року реализовао уговоре
а) самостално;

б) као носилац посла;

в) као члан групе;

г) као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)

закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште
инвеститора) у претходном периоду обрачунске године 2012, 2013, 2014.,2015, 2016 и у 2017.
години, закључно до дана објављивања позива за подношење понуда за грађевинске радове
који су предмет јавне набавке .
Ред.
бр.

Објекат-предмет уговoра

Број и датум
уговора

Број и датум
окончане
ситуације

Износ
извршених
радова- без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
Контакт особа инвеститора________________________________телефон
_________________
Потврда се издаје на захтев понуђача: _______________________________________________
ради учествовања у поступку јавне набавке.
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОВЕРЕНОМ СИТУАЦИЈОМ
ПО ТОМ УГОВОРУ (САМО КОРИЦЕ СИТУАЦИЈЕ-ПРВУ И ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ ) ЗА СВЕ
ОБЈЕКТЕ И ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.*

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју
примерака.
Овлашћено лице инвеститора
___________________________
(Пуно име и презиме и функција)
М.П. ( Инвеститора)

________________________________
(Потпис овлашћеног лица инвеститора)
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Образац 8
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________ [навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова – Радови на реконструкцији скупштинске сале, ЈН број 404-1/142018-II, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 9

ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо,
уколико у поступку поступку јавне набавке радова – Радови на реконструкцији скупштинске
сале, ЈН број 404-1/14-2018-II, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико
приступимо закључењу уговора о извођењу радова, наручиоцу у року од 15 дана од дана
закључења уговора, доставити полису осигурања објекта за време извођења радова и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за
све време извођења радова, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о
примопредаји радова.

Потпис овлашћеног лица
Датум:
____. ____. 2018. године

МП
МП

_____________________________
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Образац 11
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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Образац 12
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У
складу
са
чланом
______________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

26.

Закона,

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова - Радови на реконструкцији скупштинске сале, ЈН број 4041/14-2018-II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 13

МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или
члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке;
- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим
да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује
сагласност са текстом уговора;
- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу
извођача или учесника у заједничкој понуди.

МОДЕЛ
УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
1. Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11,
ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић,
градоначелник града Чачка (у даљем тексту: Наручилац) и
2. ________________________________________________________________________, са
седиштем у ___________________________________, улица____________________
___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач),
ПИБ ____________________________, матични број ____________________________,
текући рачун бр.___________________________________,отворен код пословне банке
______________________________________________________, које заступа директор
_______________________________________________.
Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и
овлашћени члан групе понуђача.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
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Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.
Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:
1.______________________________________,са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
2.______________________________________, са седиштем___________________________,
ПИБ________________, матични број____________________.
Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.
Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:
- Наручилац је, у складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке број 4041/14-2018-II, за доделу уговора o извођењу радова на реконструкцији скупштинске сале града
Чачка, за који су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација, објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
- Извођач радова је, доставио самостално/заједничку/са подизвођачем понуду број
____________________ од _____________ 2018. године (попуњава Понуђач) која у
потпуности одговара захтевима Наручиоца из конкурсне документације, налази се у прилогу
Уговора и саставни је део Уговора.
Наручилац
је,
дана__________2018.
године,
донео
Одлуку
брoj
______________________ (попуњава Наручилац) о додели уговора именованом Извођачу
радова, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији скупштинске сале града
Чачка, у свему према усвојеној понуди Извођача број ______________ од ______2018.
године, која је заједно са предрачуном радова саставни део уговора.
Члан 2.
Радове из члана 1. овог Уговора Извођач је дужан да изврши на основу усвојене и
важеће пројектно-техничке документације, у складу са прописима, стандардима, укључујући
стандарде приступачности, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за
поједине врсте радова, инсталација и опреме.
Потписом овог Уговора, Извођач потврђује да је упознат са комплетном техничком
документацијом и техничким спецификацијама, потребним за извођење радова који су
предмет овог уговора и да је упознат са свим условима на терену неопходним за састављање
прихватљиве понуде, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који
би утицали на уговорену цену или продужетак рока изградње предметног објекта.
Цена
Члан 3.
Укупна цена за извођење предметних радова за уговорени објекат, исказана у понуди
Извођача
радова,
износи
____________________
(__________________________________________________________) динара, без урачунатог
ПДВ-а,
односно
__________________
(словима:
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__________________________________________________________) динара са обрачунатим
порезом на додату вредност.
Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на
додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на
дан испостављања ситуације.
Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, утврђеним количинама
из предмера и предрачуна радова усвојене понуде и применом јединичних цена из понуде
извођача радова.
Јединичне цене по позицијама из усвојене понуде извођача радова су фиксне и не
могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене (фиксне и
непроменљиве).
Коначна вредност радова из предмета овог уговора утврдиће се на основу стварно
изведених количина радова по позицијама према листовима грађевинске књиге и применом
јединичних цена из усвојене понуде добављача која је саставни део овог Уговора.
Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена цена
обухвата све трошкове извођења радова са свим потребним материјалом, опремом и др.
Ова цена обухвата вредност извођења свих радова (радне снаге, материјала, енергије,
употребљене механизације и свих осталих елемената који чине вредност радова).
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача до примопредаје радова.
Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације,
подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање
радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних
радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака,
припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за
комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током
извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима
Наручиоца.
Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу
потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да
утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.
Јединичне цене по позицијама радова у понуди добављача су без пореза на додату
вредност.
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача
бр._____________
код
_______________________________________________________
Банке, на следећи начин :
- цене по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде,
потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана од дана пријема оверене
ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене
вредности.
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Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне
вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком
пријему и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору Наручиоца који ту документацију чува
дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права приговора.
Рок извођења радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
________ (__________) календарских дана (рок не може бити дужи од 60 календарских дана),
рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.
У случају да добављач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у
рад више смена, продужи смену или уведе у рад више техничког особља, без права на
повећање трошкова или посебну накнаду за то.
Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да наложи извођачу да предузме све потребне мере којима се
обезбеђује усклађивање извођења радова са динамичким планом и уговореним роком.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
- да је Наручилац предао Извођачу техничку документацију за извођење радова;
- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима
трећих лица.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и
примопредају објекта, а што стручни надзор Наручиоца констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рок може се мењати само уз сагласност Наручиоца, на начин предвиђен
конкурсном документацијом и овим уговором.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача радова;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају објективних и доказивих потешкоћа у вези са увозом неопходног
грађевинског материјала,
- у случају прекида радова из разлога „више силе“ као и због немогућности њиховог
извођења у зимским условима, чему обавезно претходи захтев Извођача радова и сагласност
Надзорног органа и одговорног лица Наручиоца,
- у случају измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да
обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) превазилази обим
уговорених радова.
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Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које
онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о
настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.
Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног
органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су
радови обустављени.
Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и
оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и једино у том случају не
утиче на уговорени рок извођења радова.
Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси
Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 7 дана пре истека
рока за завршетак радова.
Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење
уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе
постигну писмени споразум, у складу са одредабама члана 115. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % 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.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне
казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Обавезе Извођача
Члан 8.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинскозанатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење
радова који су предмет овог уговора.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционотехничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, изведене радове
преда Наручиоцу.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Извођач има обавезу:
- да пре почетка радова потпише пројекат за грађевинску дозволу и Наручиоцу
достави решење о именовању одговорног извођача радова ;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима
за ту врсту посла и у уговореном року ;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
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- да 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 ;
- да обезбеди 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 кориснику и Наручиоцу ;
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду ;
- да обезбеђује објекат у случају прекида радова;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту ;
-да приликом уградње асфалтне масе дозволи овлашћеном представнику наручиоца –
стручном надзору да изврши контролу температуре асфалтне масе која се уграђује
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
- врши мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног 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 материјалаили убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова ;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио
радове и да је спреман за њихов пријем ;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да 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 писменог позива од стране Наручиоца.
Члан 9.
Извођач се обавезује да о свом трошку изведе потребна геодетска обележавања, као и
да обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, у складу са важећим прописима.
Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има
обавезу:
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове.
Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор Наручиоца над извршењем
уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора Наручиоца,
Наручилац ће писано обавестити Извођача.
Средства финансијског обезбеђења
Члан 11.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговора без ПДВ-а и са роком важења 45 дана дужим од коначног рока за комплетно
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завршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права
на приговор, 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, о свом трошку, 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 10% од вредности уговора
без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, 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
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и
недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове који
су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање
објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију,
са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења
радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду,
као и противпожарне заштите.
Гарантни рок
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи _________године (не краћи од две године)
године рачунајући од дана примопредаје радова.
Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од
уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.
За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и
упутства за руковање.
Члан 14.
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,
уграђених материјала и опреме, 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
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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,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре
уградње и постављања исте, благовремено обавести надзорни орган о потреби увида и
контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних
важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.
Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају
стандардима и техничким прописима, он их одбија 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 и
контролу квалитета опреме. 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
искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 16.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам
извео.
Вишкови и мањкови радова
Члан 17.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан
да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио
без сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност,
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним
количинама изведених радова.
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане
од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не
прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе
гарантоване карактеристике објекта као целине.
Утврђени вишкови радова представљају основ за измену Уговора.
Накнадни радови
Члан 18.
У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без
спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог
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уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000,00
динара без ПДВ-а.
Члан 19.
Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење
овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у
складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.
Обављени-изведени накнадни радови, без сагласности наручиоца и писано закљученог
уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.
Примопредаја изведених радова
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца, и по један
представник стручног надзора Наручиоца и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну
документацију потребну за вршење техничког прегледа, са свим неопходним атестима,
гарантним листовима уграђеног материјала и опреме, записнике и извештаје, као и пројекте
изведеног објекта (у потребном броју примерака).
Раскид уговора
Члан 21.
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем
покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи
Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми или:
- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави банкарске
гаранције, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције
за озбиљност понуде;
- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције
за озбиљност понуде ;
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора Наручиоца у примереном року у складу са Законом о
планирању и изградњи;
- уколико дође до смањења буџетских средства расположивих у тренутку закључења
овог уговора.
Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених разлога у
овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од Наручиоца.
Члан 22.
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,
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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. Изјава мора да садржи основ за
раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која
је одговорна за раскид уговор.
Завршне одредбе
Члан 23.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси
о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области, у делу који није
супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама и прописима којима се
уређује Буџет и буџетско пословање.
Члан 24.
Саставни део овог Уговора су:
1. понуда Извођача радова број _____________ од ____. _____. 2018. године.
2. конкурсна документација за јавну набавку број 404-1/14-2018-II
Члан 25.
Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби
уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа
које је Извођач радова доставио уз своју понуду.
Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати
Привредни суд у Чачку.
Члан 26.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 27.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

за Извођача
Директор

за Наручиоца
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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Образац 14

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Предмер радова на реконструкцији скупштинске сале
НАПОМЕНА:
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка,
израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним
радњама који су наведени у предмеру радова и техничком извештају који је саставни део
конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора
бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и
опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером
наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају,
техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену
документацију и да на време упозори на евентуална одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени
предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу
овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима за извођење радова за ову
врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући
смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно
обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења радова је у обавези инвеститора и не
урачунава се у цену.

PREDMER I PREDRA^UN
Gra|evinskih i gra|evinsko - zanatskih radova
OP[TI TEHNI^KI USLOVI ZA IZVO\EWE SVIH RADOVA PREDVI\ENIH OVIM PREDRA^UNOM
Sve odredbe ovih tehni~kih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predra~una.
Predvi|ene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinih stavki ovog predra~una, opisa za pojedine grupe
radova,
tehni~kom
opisu
i
drugom.
Jedini~nom cenom svake pozicije tro{kova obuhvatiti sve potrebne elemente za weno formirawe, tako da
one u pogodbenom predra~unu budu kona~ne i to:
Materijal
Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomo}nog, veznog materijala i sli~no zajedno sa
tro{kovima nabavke, cenom spoqweg i unutra{weg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je
upotrebqeno, sa svim potrebnim prate}im tro{kovima, utovarom, istovarom, skladi{tewem i ~uvawem na
gradili{tu od kvarewa i propadawa, sa potrebnom manipulacijom, davawem potrebnih uzoraka na
ispitivawe itd.

Rad
Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomo}ni rad svih potrebnih operacija bilo
koje
pozicije predra~una, sav rad na unutra{wem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad
oko za{tite izvedenih kostrukcija od {tetnih uticaja za vreme gra|ewa.

Pomo}ne konstrukcije
"Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jedini~nu cenu posla za koje su potrebne, da ne bi
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ometale normalan tok radova, a u ceni se tako|e ra~unaju demonta`a skela na gradili{tu. Jedini~na cena
obuhvata obavezne ograde, za{titne nadstre{nice, prilaze, razupirawe kod zemqanih radova, platforme
za potrebna prebacivawa zemqe kod ve}ih dubina i sl. Odgovaraju}a pozicija radova cenom obuhvata
prilaze i platforme za betonirawe konstrukcija, patose me{alica, amortizaciju skele i pomo}nih
konstrukcija za predpostavqeno vreme itd.
Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jedini~nu cenu posla za koji je potrebna i ne napla}uje
se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebnna podupirawa i ukru}ewa, demonta`a, ~i{}ewe i
slagawe. Ujedno u cenu neke pozicije betonirawa ulazi i kva{ewe oplate pre betonirana,odnosno negovawe
betona kva{ewem i za{titom od atmosferilija. Po zavr{etku betonirawa, posle potrebnog vremena sva
oplata se ima skinuti, o~istiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradili{ta posle
zavr{etka radova."
Ostali tro{kovi i da`bine
Na jedini~nu cenu radne snage izvo|a~ radova zara~unava svoj faktor koji se formira na bazi postoje}ih
propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim na~inom privre|ivawa izvo|a~a radova (razni porezi,
kamate, taksa, osigurawe, zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i td). Pored toga faktorom izvo|a~
obuhvata slede}e radove koji mu se ne}e posebno pla}ati bilo kao predra~unske stavke ili naknadni rad i
to:
- sve higijensko-tehni~ke za{titne mere za li~nu za{titu radnika i za{titu na objektu i okoline kao
(ograde, mostove, nadstre{nice, razne pomo}ne i sanitarne objekte i dr.),
- za{tite
postoje}eg
zelenila na gradili{tu,- tro{kove rada mehanizacije ili najamnine pozajmqene ako nije iz sopstvenog
pogona,
- sva obele`avawa pre po~etka iskopa i kasnije pri izradi objekta,
- ~i{}ewe i odr`avawe reda na objektu za vreme izvo|ewa radova, sa odvozom sme}a, {uta i otpadaka uz
napomenu da se zavr{no ~i{}ewe obra~unava kao posebna pozicija,
- sva potrebna ispitivawa materijala i pribavqawe odgovaraju}ih atesta, naro~ito za beton, cement, kre~,
opeku, pesak, {qunak, ispitivawe instalacije dimwaka, ventilacije i ispravnosti istih,
- ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta i prostora oko objekta koje je kori{}eno za gradili{te, bez ostataka
materijala, otpadaka, tragova prekpopavawa i tragova pomo}nih zgrada,
- obezbe|ewe uslova za uskladi{tewe materijal i alata kooperanata, zanatlija i instalatera,
- eventualna za{tita objekata (konzervirawe) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradwa objekta
nastavqa u toku letweg i zimskog perioda izvo|a~ je du`an objekat za{tititi od propadawa i
smrzavawa, a sve oste}ene delove od mraza i sl. da pre nastavka radova popravi i dovede u red o svom
tro{ku.
Mere i obra~un
Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat na~in obra~una radova pridr`avati se u svemu prema
propisima gra|evinarstva ili tehni~kim uslovima za izvo|ewe zavr{nih radova u gra|evinarstvu.

va`e}im

Ostalo
"Ukoliko izvo|a~ za vreme obavqawa zemqanih radova nai|e na arheoloske ostatke du`an je da se
pridr`ava propisa o ~uvawu takvih nalaza i da odmah izvesti nadzornog organa i nadle`ne institucije.
Ako se za vreme izvo|ewa zemqanih radova nai|e na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije moraju
se za{tititi od o{te}ewa i odmah izvestiti nadzorni organ i nadle`ne institucije, radi dono{ewa
odluke o wihovom uklawawu ili izme{tawu.
Sav upotrebqeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara uslovima i odredbama
JUS -a.
Svi radovi moraju biti izvedeni po va`e}im tehni~kim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno.
Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenuti reguli{u se u duhu Zakona o izgradwi investicionih
objekata i ostalih propisa koji reguli{u tu materiju, va`e}ih standarda i prose~nih normi u
gra|evinarstvu.
Posebna napomena:
Ovim predra~unom nije obuhva}eno ure|ewe terena oko objekta, `ardiwere van granica objekta, parkinga i
prilazne rampe za gara`e."
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Радови на реконструкцији Скупштинске сале
Р.бр.

Опис

Јединица
мере

количина

х

јединична цена

=Дин

1

RU[EWE I DEMONTA@A

1.1

Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и других
елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на
депонију по избору извођача. Обрачун по м1 лимарије.

1.2

m1
66
h
= Дин
Skidawe krovnog pokrivaчa od lima. Lim skinuti sa krova na bezbedan naчin. Шut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju по избору извођача..
U cenu urачунати и скидање свих лимених опшивки и лајсни. Obraчun po m2 krova.
m2

1.3

1.4

1.7

h

= Дин

m2
425
h
= Дин
Пажљива демонтажа прозора, површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре
склопити, утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача..
Обрачун по комаду прозора.
10

х

= Дин

Пажљива демонтажа прозора, површине већег 2,00 м2. Демонтиране прозоре
склопити, утоварити на камион и одвести на депонију. по избору извођача.
Обрачун по комаду прозора.
kom

1.6

425

Skidawe свих слојева са куполастог крова. Претпоставња се да се ту налази дашчана
оплата као и хидр и термо оизолација са чишћењем до бетонске конструкције Obraчun po
m2 krova.

kom
1.5

Износ

30

х

= Дин

Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине до 2,00 м2. Демонтирана
врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача.
Обрачун по комаду врата.
kom
5
h
= Дин
Пажљива демонтажа врата заједно са штоком, површине већих od 2,00 м2.
Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију по
избору извођача.Обрачун по комаду врата.
kom

2

h

= Дин

1.8
Изношење постојећег намештаја из простора који се адаптира. Намештај
депоновати на депонију по избору извођача. Обрачун по м2 површине просторије.
m2

284

h
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1.9

Скидање пода од паркета заједно са лајснама. Паркет скинути, утоварити у
камион и одвести на депонију по избору извођача. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 паркета.
m2

1.10

h

= Дин

Pa`qiva demonta`a ograde stepeni{ta од разних металних профила. Ограду
степеништа и шut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju по
избору извођача.
m1

1.11

284

9

h

= Дин

Рушење фасадних зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно
са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од
малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на депонију по избору извођача.. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по
м3 зида, отвори се одбијају.
19
h
м3
= Дин
Pa`qiva demonta`a slojeva ravnog krova iznad dela aneksa u kome su sme{teni
pristupni hodnici. Slojeve skinuti na bezbedan na~in. [ut prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na deponiju по избору извођача.

1.12

m2

1.13

1.14

= Дин

m2
60
h
= Дин
Обијање продужног малтера са спољашњих зидова. Обити малтер и кламфама
очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека као и бетона очистити
челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију по избору извођача.. Обрачун по м2 обијене
површине, отвори се одбијају.

230

h

= Дин

Обијање вештачког камена са спољашњих зидова. Обити малтер и кламфама очистити
спојнице до дубине 2 цм. Површине опека као и бетона очистити челичним четкама и
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију
по избору извођача.. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.
m2

1

h

Делимично обијање продужног малтера са унутрашњих зидова. Надзорни орган и
извођач писменим путем одредиће површине са којих се обија малтер. Обити
малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити
челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију по избору извођача.. Обрачун по м2 обијене
површине, отвори се одбијају.

m2
1.15

85

40

h

1. RU[EWE I DEMONTA@A укупно
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BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Општи опис
"Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehni~kim
propisima za beton (Sl. list SRJ br 11/87) i prema tehni~kim uslovima za izvr{ewe radova od betona i
armiranog betona i prema stati~kom prora~unu i detaqima armature.
Materijal treba da podle`e zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, JUS-a U.M1.014, B.M8.020,
U.M8.050, U.M8.052, itd."
A g r e g a t : Za spravqawe betona upotrebiti postojan i ~ist agregat prirodne me{avine ili odre|ene
granulacije, prema zahtevima marki betona, dovoqno cementa, odre|enog kvaliteta, a vode samo toliko da se
omogu}i obrada betona. Pravilno me{awe i ugra|ivawe izvodi se ma{inskim putem. Agregat nesme sadr`ati
zemqane ni organske sastojke, niti druge primese stetne za beton i armaturu. Ako muqeviti sastojci pre|u
propisanu granicu od 2% te`ine izvr{iti prawe agregata. Prirodna me{avina {qunka mo`e da se upotrebi
samo za nearmirane konstrukcije MB -10 i MB - 15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat u
frakcijama.
C e m e n t : Upotrebiti portland cement koji odgovara va`ecim propisima - sve` od priznatih doma}ih
fabrika, bez grudvica po potrebi ispitan u Institutu za ispitivawe materijala (JUS B.C1.010 i B.C1.011). na
gradili{tu ga dr`ati slo`enog na da{~anoj podlozi (iznad zemqe bar 20-30 cm). prilikom izvo|ewa
jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve razli~ite vrste cementa. Voda ne sme biti
zaga|ena gasovima, ugqenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i projektovane ~vrsto}e
strogo voditi ra~una o vodocementnom faktoru.
O p l a t a : Oplata i podupira~i moraju biti od zdrave ~amove gra|e, solidno postavqeni, ukruceni i oplata
dovoqno poduprta, da se nebi izvila ili popustila u nekom pravcu. Sva podupirawa izvesti ~vrsto i na
tvrdoj podlozi. Unutra{wa povr{ina oplate mora biti bez o{te}ewa kako bi se dobile dovoqno ravne
betonske povr{ine i o{trih ivica. Izra|enu oplatu sa podupirawem pre betonirawa mora stati~ki
kontrolisati izvo|a~ i obavezno primiti nadzorni organ. Pre po~etka betonirawa oplatu o~istiti od
iverja, pra{ine i tre{~cica, eventualne {upqine za{tititi i vodom oplatu nakvasiti.
"A r m a t u r a : Postavqena prema stati~kom ra~unu i detaљima armature mora biti o~i{}ena od slojeva
grube r|e, pravilno postavљena, savijena i me|usobno `icom povezana.
Pri spravqawu betona ma{inskim putem paziti na pravilno doziraњe agregata Betonsku masu upotrebiti
odmah posle wenog spravqawa, vode}i ra~una da prilikom transporta i sipaњa ne do|e do segregacije
betona. Nabijaњe vr{iti ma{inskim putem - elektri~nom previbratorom i pri tome voditi ra~una da se ne
poremeti pravilan raspored armature. Ve}e komade {љunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar
betonske mase, da ne ostanu {upљиne nakon skidaњa oplate. Izme|u oplate i armature staviti podmeta~e od
otpadaka gvo`|a, da armatura sadr`i predvi|eno odstojaњe od oplate. Po zavr{enom betoniraњu,
konstrukciju za{tititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od 3 dana) vetra i mraza
(krovnom lepenkom ili daskama)."
Strogo voditi ra~una da za vreme vezivaњa cementa ne do|e do potresa skele, jer tada stvorene pukotine ne
mogu se popraviti.
Skidawu oplate posvetiti naroчitu stru~nost i pa`њu da se ne o{teti konstrukcija. Skidawe se vr{i u
rokovima koji su odr|eni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, obzirom da sve to zavisi od vremenskih
uslova, raspona i vrste konstrukcije. Ukoliko se pri skidaњu oplate ipak poka`u gnezda sa krupnim {qunkom
ili armatura neza{ti}ena betonom izvo|a~ mora obavestiti nadzornog organa i uz wegovu dozvolu,a o svom
tro{ku zatvoriti cementnim malterom. Prekid i nastavљaњe betoniraњa vr{iti po tehni~kim propisima.
Betonske povr{ine na koje se nastavљa betoniraњe, moraju se bri`љivo o~istiti, pokvasiti i oprati ~istom
vodom. Delovi o{teћeni mrazom moraji se odstraniti.
Kod zidova i temeљa u slu~aju prekida betonirawa nastavљaњe vr{iti stepenasto prema uputstvima
nadzornog organa.
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Р.бр.

Опис

2

Јединица
количина х
јединична цена
мере
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

=Дин

Износ

Betonirawe sloja mr{avog betona betonske plo~e radi mewawa stepenastih
platoa na koja se montiraju sedi{ta, betonom MB-20 debљine d=16-26 cm.
2.1

2.2

Obra~un po m3 izbetonirane
м3
= Дин
32
х
povr{ine.
Израда армирано бетонских надпрозорника, марке МБ 20. Израдити оплату и
надпрозорнике армирати по детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и помоћна
скела. Обрачун по м3 надпрозорника.
Obra~un po 1 m3 д=10цм

М3

2,5

h

= Дин

2
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO

= Дин

ARMIRA^KI RADOVI
Napomena: Koli~ine armature su aproksimativne, date prema koli~inama betonskih radova. Stvarne koli~ine
}e biti date stati~kim detaqima. Detaqi armature su obaveze izvo|a~a i iste je izvo|a~ du`an da dostavi
projektantu na saglasnost.
Општи опис
"Armatura mora biti o~i{}ena od slojeva grube r|e i masno}a, pravilno savijena, postavqena i me|usobno
`icom povezana prema stati~kom prora~unu i detaqima armature.
Za armirano-betonske konstrukcije upotrebi}e se armatura od glatkog ~elika, rebrastog ~elika ili
gotova mre`a, a sve prema odredbama ""Pravilnika o tehni~kim merama i uslovima za beton i armirani
beton"" (""Slu`beni list SFRJ"", br. 11/1987 godine). Glavna armatura vezuje se za svaku uzengiju ili podeono
gvo`|e paqenom `icom d = 1,4 mm i na podmeta~ima. Nastavqawe pojedinih komada armature mora biti
propisno i ne sme se vr{iti na mestima maksimalnih momenata. Postavqena i povezana armatura mora biti
obavezno pregledana i primqena neposredno pred betonirawe od strane nadzornog organa {to }e biti
ubele`eno u gra|evinski dnevnik.
Prilikom pregleda obavezno usaglasiti i kontrolisati veli~inu profila gvo`|a, broj komada i razmak
profila, prema stati~kom prora~unu i detaqima armature kao i debqinu za{titnog sloja i stati~ku
visinu konstruktivnih elemenata (odstojawe dowe i gorwe zone armature). Prilikom ugra|ivawa betona
voditi ra~una da se ne poremeti polo`aj armature.
Obra~un vr{iti prema teorijskim te`inama i stvarnim du`inama. Cenom obuhvatiti sav rad i materijal,
spoqni i unutra{wi transport, radne skele i sli~no."
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ARMIRA^KI RADOVI

3

3.1

Nabavka, transport, ispravqawe, se~ewe, savijawe i monta`a armature u svemu prema
stati~kom ra~unu i detaqima. Na oplatu pre betonirawa postaviti plasti~ne podmeta~e
- distancere.

Obra~un po 1 kg te`ine mereno prema stvarnim du`inama i teoretskim te`inama.
MА
RA 400/500
ukupno
3

kg
kg
kg

1320
х
250
х
1570
х
ARMIRA^KI RADOVI UKUPNO

= Дин
= Дин
= Дин
= Дин

ZIDARSKI RADOVI
Општи опис
Sav materijal potreban za izvo|ewe radova doneti blagovremeno na gradili{te. Pripremqeni materijal za
zidawe mora biti kvalitetan, a izrada stru~na.
O p e k a : Opeka mora biti ma{inska, dobro pe~ena, propisanog formata sa dozvoqenim odstupawima
dimenzija, bez kre~a i {alitre, propisno porozna. Pozicijama }e se odrediti vrasta opeke-puna, {upqa, giter,
giter fasadna, puna fasadna, blokovi od gline, giter blokovi. Komplet upotrebqena opeka mora odgovarati
zahtevima jugoslovenskog standarda JUS B.D1. 011, JUS B.D1.014, B.D1.015.
P e s a k : Pesak mora biti ~ist, o{tar, bez organskih primesa i muqa, po PTP - 7 (Sl. list SFRJ br. 32/47).
K r e ~ : Kre~ mora biti pe~en, pravilno i dobro uga{en i odle`an 30 dana za zidawe, a 8 nedeqa za
malterisawe, voda ~ista i bistra bez ikakvih primesa muqa i organskih sastojaka.
"C e m e n t : Treba da odgovara propisima datim u op{tem opisu za betonske radove JUS B.C1.011 i JUS
B.C1.012.
Malter spravqen po predvi|enoj razmeri, dobro me{ati, o~istiti od grudvi a za malterisawe i sejati kroz
sito."
Z I D A W E: Zidati ~isto u horizontalnim redovima sa pravilnim vezama i sa ozidanim povr{inama i
ivicama ravnim i vertikalnim pod viskom. Spojnice moraju biti dobro zalivene malterom, a malter u
spojnicama na sme biti debqi od 1 cm. Spoqa fuge ostaviti prazne 1.5 - 2cm. za vezu maltera prilikom
malterisawa zidova. Kod zidawa na vru}ini i pri zidawu u cementnom malteru opeku i blokove kvasiti
vodom. Naro~itu pa`wu treba obratiti na zidawe zavr{etaka ivica i zidova izme|u stanova. Pri zidawu
ostaviti otvore prema zidarskim merama i voditi ra~una o uzi|ivawu pojedinih gra|evinskih elemenata. U
cenu zidawa ulazi izrada otvora i zlebova
za
instalacije vodovoda,
kanalizacije i
elektroinstalacija. Zazi|ivawe - zatvarawe ovih `qebova i otvora bilo opekom bilo rabicom ili na drugi
na~in, ne pla}a se posebno. Cenom za zidawe obuhva}ena je i nabavka i uzi|ivawe raznih paknica potrebnih
za u~vr{}ewe stolarskih otvora i za limarska op{ivawa i posebno se ne}e pla}ati. Za pregradne zidove od
1/2 opeke ispustiti vezu iz masivnih zidova u svakom ~etvrtom redu za 1/2 opeke.
Za pregradne zidove na kant, ostaviti u masivnim zidovima `qebove od 1/2 opeke u svakom drugom redu
pregradnog zida. Za pregradne zidove od 1/2 opeke ili tawe izvesti serkla`e propisanih ~vrsto}a i
armature po uslovima stabilnosti i zahteva za odgovaraju}e trusno podru~je. Element za ukru}ewe zidova
od opeke (serkla`i, stubovi) moraju biti vezani za konstrukciju i beton prema propisma. U seizmi~kim
podru~jima primeniti odredbu PTP za gra|ewe u seizmi~kim podru~jima (Sl. list SFRJ br. 39/64) koja se
odnosi na vezu pregradnih zidova od 7 i 12 cm. sa konstruktivnim zidovima. Spoj izvesti armirawem svake
druge spojnice u du`ini od 50 cm. U ovim podrucjima pregradne zidove izvoditi u produ`nom malteru.
Jedini~na cena zida obuhvata sav potreban materijal i rad izvedenih ukru}ewa.
"M A L T E R I S A W E: Malterisawe vr{iti tek kad se zidovi osu{e i zgrada slegne. Zidovi pre malterisawa
moraju biti ~isti, a fuge udubqene da se malter moze dobro primiti. Pre malterisawa zidove nakvasiti
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naro~ito kod cementnog maltera. Ukoliko na zidovima izbije {alitra, to ~etkom treba o~istiti i oprati
rastvorom sone kiseline u vodi u razmeri 1 : 10, a o tro{ku izvo|a~a. Malterisawe vr{iti u dva sloja grubo i
fino. Fini sloj maltera nanosi se kad se prvi grubi sloj dobro osu{i. Zidovi od betona malterisu se
produ`nim ili cementnim malterom s tim {to se povr{ina predhodno o~isti od maltera i pra{ine, opere
vodom i isprska cementnim mlekom. Malterisawe fasade ne sme se izvoditi pre zavr{enog i osu{enog
unutra{weg malterisawa. Omalterisane povr{ine moraju biti ravne bez talasa a sastavci precizni, o{tri i
pravi.
Izrada potrebnih skela i prilaza skelama, za{titnih ograda za skele kao i wihova demonta`a po izvr{enom
poslu ulazi u jedini~nu cenu zidawa ili malterisawa."
"O B R A ^ U N: Otvori za vrata i prozore odbijaju se sa nadvratnicima i naprozornicama, a prozorski zub i
{licevi, `qebovi ulaze u kubaturu po celoj debqini zida.
Za malterisawe obra~un vr{iti na na~in kako je to predvi|eno u gra|evinskim normama, ukoliko to nije
odnosnim pozicijama druga~ije nazna~eno. U cenu ura~unati sav potreban materijal i rad za izvo|ewe
pojedinih pozicija, izradu radne i fasadne skele ugra|ivawe svih paknica, pracni i ankera za stolariju i
bravariju, izvodewe svih otvora i {liceva za instalacije, krpqewe, rabicirawe i malterisawe svih otvora
posle prolaska instalacija, malterisawe spoja kerami~kih plo~ica sa malterom dela zida iznad, redovno
prikupqawe i izno{ewe {uta van gradili{ta u toku izvo|ewa radova."
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ZIDARSKI RADOVI

4
Malterisawe zidova

4.1

Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине
очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером
дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер
стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко
поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други
слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских
материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама.
Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања".
Обрачун по м2 малтерисане површине
Obra~un po m2
м2

4.2

560

х

= Дин

Зидање зидова сипорекс термо изолационим блоковима грађевинским лепком
по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити
водом. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем
шморцева по вертикали или помоћу алуминијумских клинова. Зидање извести
по упутству произвођача. Евентуална усецања за серклаже улазе у цену
зидања. Сви отвори се одбијају. Обрачун по м3 зидова.
4,4
м3
х
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4

= Дин
= Дин

IZOLATERSKI RADOVI
Општи опис
Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvr{ene stru~no, kvalitetno i u svemu prema opisu i
pogodbenoj dokumentaciji.
"Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stru~nom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova,
sa odgovaraju}im alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehni~kim propisima, normativima i
standardima. Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaqima izvo|a~a ukoliko ih investitor, glavni
projektant i naru~ilac prihvate kao boqe re{ewe.
Shodno datoj alternativi uslovqava se posebna obaveza specijalizovanog izvo|a~a svih izolaterskih
radova na ravnim krovovima da:
- izolaterski radovi moraju biti izvedeni u svemu prema ispravnim detaqima, u skladu sa va`e}im
propisima, upustvima i ispravnim na~inom rada,
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- svi gra|evinski ili zanatski radovi koji predhode izolaterskim radovima ili mogu svojim izvo|ewem
o{tetiti izolaciju moraju se izvr{iti pre ovih i to prema predvi|enom redosledu,
- pre po~etka izvo|ewa izolaterskih radova mora se proveriti i konstatovati ispravnost ve} izvr{enih
gra|evinsko - zanatskih radova koji bi mogliuticati na kvalitet i trajnost izolaterskih radova,
- dopremqeni materijal mora biti ispravan, bez o{te}ewa ili umawenog kvaliteta ina~e se nesme
ugraditi."
"Izvo|ewe izolaterskih radova mora biti tako da pojedini delovi i slojevi izolacije u potpunosti
odgovaraju svojoj nameni, kvalitetu i dugotrajnosti.
Naknadnim radovima smatra}e se oni radovi za koje naru~ilac bude izdao pismeni nalog.
Izolaciona za{tita ne sme se polagati na betonske podloge ako proces vezivawa nije zavr{en. Priprema
podloge mora biti izvr{ena u potpunosti, naro~ito da ~i{}ewe bude
detaqno, sve ~estice pra{ine
uklowene, eventualne mrqe od masti, uqa kiselina odstrawene hemijskim putem i isprane vodom. U vreme
po~etka izvo|ewa izolaterskih radova podloga mora biti suva.
Ugradwa bitumenskih traka, izvo|ewe preklopa, na~in nano{ewa i debqina vru}ih namaza kao i broj
slojeva obavezno izvesti prema projektu i opisu, a sve detaqe koji se odnose na parootpariva~e,
dilatacione trake, zavr{etke holkela i wihova dimenzija obavezno se rade prema detaqima i
uputstvima bez ikakvih odstupawa.
Sve bitumenske trake moraju imati deklarisanu koli~inu bitumena i te`inu ulo{ka po m2 povr{ine."
"Za hidroizolaciju krova i svih spoqwih povr{ina (dihtovawe prolaza i ulaska instalacionih cevi u objekt )
upotrebiti materijale za koje je atestom dokazana mogu}nost kori{}ewa od - 18 do + 35 oC.
Sve radove na ravnim krovovima izvesti prema va`e}im propisima i usvojenoj dokumentaciji i detaqima.
Na mestu prodora zidova, nadzidaka, re{etki, slivnika, ventilacionih kanala i cevi, oluka, dilatacija,
izvesti pravilnu obradu hidroizolacije prema prilo`enim detaqima.
Armirano-betonska konstrukcija preko koje }e se izvoditi izolacioni radovi, mora biti suva i dobro
o~i{}ena i prvo se mora premazati hladnom bitumenskom emulzijom.
Tako|e izvo|a~ je du`an da dostavi sve uzorke na ispitivawe, kao i ateste o kvalitetu i probama Zavoda za
ispitivawe gra|evinskog materijala ovla{}enog na teritoriji SRJ.
Holkeli se obra|uju zajedno sa izolacijom, moraju biti dobro zalepqeni za podlogu, sem namestima
predvi|enim za otparivawe.
"Osnovni premazi sa materijalima na bazi organskih rastvara~a izvode se na temperaturi preko +5oC, a na
bazi emulzija na temperaturi preko +10oC
Pre izrade za{titnog sloja hidroizolacija se ne sme optere}ivati niti se smeju izvoditi ostali gra|evinskozanatski radovi.
Izrada krovne hidroizolacije mora biti poverena specijalisti~koj firmi ovla{}enoj za ovu vrstu radova koja
}e za sve hidroizolaterske radove dati izvo|a~ku garanciju na materijale i detaqe. Izvo|a~ je du`an da
pribavi tra`ene ateste ovla{}enih instituta SRJ i dostavi na overu projektantu detaqe izolacije koje }e
ugra|ivati."
Termoizolacioni materijali moraju da imaju deklarisani koeficijent toplotne provodqivosti, odgovaraju}u
~vrsto}u na pritisak, postojanost na visoke temperature i atmosferske uticaje, odgovaraju}u koli~inu vlage
(suvo}u), vodoodbojnost, nepromenqivost zapremine i oblika, deklarisanu zapreminsku masu, da se lako
obra|uju i ugra|uju, kao i deklarisanu finalnu za{titu.
Polistirol (stiropor) mora da ima zapreminsku masu ve}u od 20 kg/m3, da bude samogasiv i odle`ao najmawe
90 dana, ne sme upijati vodu, ugra|uje se u konstrukciju gde ne deluju trajno temperature ve}e od 60oC ili
0.041W/mK.
"Mineralna vuna se izra|uje u vidu tvrdih i polutvrdih i mekih plo~a, razli~ite zapreminske te`ine. Na
objektu su primewene za zidove i izolacije na plafonu plo~e te`ine 100 kg/m3 a za plivaju}e podove i
izolacije poda na tlu plo~e te`ine 200 kg/m3. Ra~unati koeficijenti toplotne provodqivosti su za
mineralnu vunu = 0.041 W/mK.
Ekstrudirani stiropor (stirodur) mora da bude samogasiv, ne sme upijati vodu. "
5 W/mK.
Jedini~na cena obuhvata vrednost transporta, materijala, alata, goriva, ~i{}ewe svih podloga, rad i radna
snaga, za{tita gradili{ta, ~i{}ewe i predaja zavr{nih radova.
Tako|e jedini~na cena obuhvata sve tro{kove specijalizovanih Instituta za ispitivawe materija oko
pribavqawa dokaza kvaliteta upotebqenih materijala."
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5

5.1

Izrada sloja epoksidnog prajmera krova sale (svoda) и анекса равног
крова(хола). Prajmer raditi preko potpuno suve i ~iste podloge. Slojevi krova preko suve i ~iste podloge postaviti parnu branu, termoizolaciju u vidu plo~a
kamene vune debqine 18cm, sloj za izjedna~avawe pritiska, sa zavrшnom
obradom od geotekstila varenog i sвedenog ka oluчnim vertikalama. Sve
opшivke na samom krovu izvesti od geotekstila. Obra~un po m2.

m2

5.2

х

=Дин

Извођење фасаде објекта квалитета Maurexin Energy Saving System Top. Плоче
камене вуне (класа квалитета Rockwool или слично), дебљине 10 цм, густине
од 90-120 кг/м³, поставити као термо и звучну изолацију зидова преко
грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима, по произвођачком
упутству. Први ред плоча поставити преко системске лајсне која се нивелише у
висини завршетка постојеће сокле и типлује у фасадни зид системским
типлама. Уколико је зид недовољно раван, постављају се дистанцери.
Грађевински лепак се наноси ободно целим обимом плоче и у унутрашњости
као "погача" ширине 15 цм. Контактна површина плоче покривена грађевинским
лепком мора да буде минимум 40% површине плоче. Постављање плоча
кренути од почетног профила – лајсне на горе. Следећи ред се поставља
смакнуто минимално 30 цм. Приликом уградње равноћу контролисати АЛУ
равњачом. На местима отвора плоче усећи уцело, тако да хоризонтални и
вертикални део шпалетне буде сечен из једне плоче ("Л" облик). Након
лепљења термоизолационих плоча врши се механичко причвршћавање
системским типлама са претходним бушењем. (6 ком/м², у ивичним зонама 8
ком/м²). Након типловања уградити системске профиле око отвора на фасади и
око ивица фасадних зидова: шпалетне, угаони окапни и угаони профили. Затим
се, прво на углове, наноси први слој грађевинског лепка (квалитет Maurexin
Energy Star или слично), у који се утапа стаклена мрежица (квалитет Maurexin
Energy Textile или слично). Спој хоризонталних и вертикалних ивица се
дијагонално армира парчадима стаклене мрежице 20x40цм. Затим се преко
целе површине наноси први слој грађевинског лепка (одоздо према горе у
висини објекта) у који се утапа стаклена мрежица. Минималан преклоп
стаклене мрежице је 10цм. Стаклену мрежицу поставити у два слоја целим
обимом објекта до висине h=200 цм, за додатну механичку чврстоћу фасаде.
Преко се наноси други слој грађевинског лепка дебљине 5мм. Преко
грађевинског лепка и стаклене мрежице наноси се системски прајмер
(квалитета Maurexin Energy Primer или слично) преко кога се наноси финални
слој – танкослојни малтер високе паропропусности, (квалитета Maurexin Energy
Brilliant или слично) отпоран на временске прилике и прљање, направљен на
бази вештачких смола. Спојеве са отворима дихтовати системским дихт
тракама. Пре почетка бојења урадити пробне узорке. Технологија уградње
према произвођачком упутству. У цену укалкулисати и радну скелу. Obra~un po
m2 .
m2

5

510

365

h
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BRAVARSKI RADOVI
Општи опис
"Pre pristupawa izrade bravarije, izvo|a~ ovih radova mora se sa projektantom sporazumeti o svakoj poziciji
i svakom tehni~kom detaqu sa projektantom, kako bi se ta~no utvrdile dimenzije, konstukcija, izrada i
obrada, okov kao i na~in monta`e.
Na~elno bravarija se mo`e podeliti u dve osnovne grupe: bravarija izra|ena od aluminijumskih profila kutija i bravarija ura|ena od gvozdenih profila i ravnog savijenog lima.
Sve bravarske radove uraditi stru~no i solidno po detaqma, nacrtima ili po detaqima proizvo|a}a, za koja
je potrebno prilo`iti potrebne ateste. Izra|eni delovi meri}e se u radionici u prisustvu nadzornog organa.
Svi spoqwi elementi moraju da zadovoqe uslove JUS-a D.E8.193. Profili od alu materijala su slede}ih
karakteristika po na{im propisima i po DIN-u:
· sirovina za alu profile Al.Mg.Si-05,
· zatezna ~vrsto}a min F=22 kP/mm2, prema JUS C.C3.120, C.C2.100, C.C3.200
· vidne povr{ine po DIN-u 17612,
· tvrdo}a i postojanost po DIN-u 17611,"
"Konstruktivna svojstva gotovog proizvoda moraju ispuwavati slede}e uslove:
· Otpornost na sve mogu}e trajne deformacije od savijawa, uvijawa i vitoperewa pri normalnom rukovawu.
· Da izdr`e pritisak simuliranog vetra pri institutskom ispitivawu od 0.80 kg/m bez ikakvih trajnijih
deformacija.
· Da prozorska krila imaju dovoqan broj mesta zakop~awe u {tok kao obezbe|ewe od mogu}ih deformacija
pri ja~im vetrovima.
· Da konstrukcija bravarije , a naro~ito krila, budu uskla|ena sa dimenzijama otvora i debqinom stakla kako
ne bi dolazilo do pucawa stakla zbog deformacija krila ili temperaturnih razlika.
· Spojevi konstruktivnih elemenata moraju biti povezani bez upotrebe zavrtwa, a zavrtwi se mogu
upotrebiti kao reguliraju}i delovi i moraju biti za{ti}eni od korozije.
· Aluminijumski profili okvira i krila prozora i vrata moraju imati antitermi~ki most.
· Upotrebqeni okov i mehanizam za otvarawe i zatvarawe moraju da budu prvoklasni (prema usvojenom
prototipu) i da omogu}avaju perfektno funkcionisawe prozora u polo`aju zatvarawe, otvarawe oko
horizontalne i vertikalne osovine."
"· Ru~ica za povla~ewe prozora i vrata mora biti tako konstruisana da omogu}ava lako otvarawe krila i da
je pribli`na tonu eloksa`e aluminijskih profila.
· Svojstva gotove i ugra|ene bravarije u pogledu propustqivosti i zaptivnih srestava moraju da ispuwavaju
slede}e uslove:
· Koeficijenti prolaza toplote fasadnih elemenata ne sme da pre|e vrednost k = 3.0 W/m2K,
· Primeweni profili, konstrukcija i preciznost izrade
moraju
da
obezbe|uju
optimalnu
nepropustqivost,"
"· Zaptivni materijal - trake moraju da budu i na krilu i na ramu - dvostruko dihtovawe.
· Zastakqivawe krila fasadne bravarije izvr{iti termoizoliraju}im staklom 4+9+4 mm. Puwewe
me{avinom gasova Ar i SF6."
"· Staklo mora da bude ravno bez talasa sa spektrom propustqivosti do 90%.
· Ankerovawe prozora i vrata vr{i se u bo~ne fasadne elemente, dovoqnim brojem
ankera
odgovaraju}e ja~ine i sa antikorozivnom za{titom.
· Proizvo|a~ bravarije se obavezuje da prezentira projektantu radioni~ke detaqe bravarije
na
saglasnost, prototip i ateste izdate od strane jednog od ovla{}enih Instituta za ispitivawe materijala.
· Kod ostvarivawa veza aluminijuma sa ostalim materijalima voditi ra~una o me|usobnoj kompatibilnosti da
ne do|e do fenomena elektrogalvanske struje (proizvo|a~ mora da prilo`i dokumentaciju o elektronskom
potencijalu primewenih materijala kao i dokaz wihove kompatibilnosti)."
"Svu aluminijsku bravariju doneti na gradili{te za{ti}enu. Za{titu skinuti tek po zavr{etku ostalih
radova. Svu crnu bravariju doneti na gradili{te miniziranu i po zavr{enoj monta`i jo{ jednom minizirati
i obojiti pa lakirati, a {to se obuhvata jedini~nom cenom, ako to nije izdvojeno u molersko-farbarskim
radovima.
Monta`a pojedinih delova na gradili{tu mora se izvr{iti stru~no i savesno, gotovi montirani komadi
moraju biti ta~no u polo`aju kako je to predvi|eno projektom, odnosno u vertikalnom ili horizontalnom
polo`aju. Veze pojedinih elemenata vr{iti varewem, heftovawem, zakivawem zakivaka ili zavarivawem,
ve} prema detaqu, upustvu ili detaqu proizvo|a~a."
"Svi zavareni delovi vare se po celoj du`ini sastavka i moraju biti bez neravnina i grbina, glatki i
spremni za farbawe, a {avovi moraju biti strugani ma{inskim putem. Delovi ne smeju biti iskrivqeni ili
izubqeni. Spoj bravarije i zida - konstrukcije za{tititi tio kitom, fugu obostrano zatvoriti lajsnom od
savijenog lima 30/30 mm.
Obra~unava se i pla}a po komadu sve gotovo kako je to napred navedeno ili po kilogramu, {to se uz svaku
poziciju iskazuje. Uz svaku poziciju dati opis kojim su obuhva}ene specifi~nosti koje se odnose na tu
poziciju kao i na~in obra~una.
Радови на реконструкцији скупштинске сале
број 404-1/14-2018-II

Страна 58 од77

Опис

Р.бр.

Јединица
количина х јединична цена
мере
BRAVARSKI RADOVI

=Дин

Износ

6
6.1

Izrada i postavqawe zastakqenog vi{edelnog
prozora objekta
Skupшtinske sale, spratnosti Po+P+1, i aneksa(хола сале). Prozore
izraditi od петокоморних ПВЦ профила, боје-дрво декор (махагони) са
свим потребним оковом (Мацо, Рото). Застакљивање ће се вршити равним
провидним нискоемисионим стаклом д=4+18+4мм. Дихтовање трајно
еластичном ЕПДМ гумом. Монтажа се врши сувим поступком. Отварање
крила око вертикалне и око хоризонталне осе.

Obra~un po komadu finalno obra|enih prozora.
{ema 1 ...160/230 cm

kom

6

х

= Дин

{ema 2л....165/230 cm

kom

1

х

= Дин

{ema 2д....160/230 cm
{ema 8....150/215 cm

kom

1

х

= Дин

kom

2

х

= Дин

{ema 7....150/290 cm

kom

2

х

= Дин

{ema 6....150/365 cm

kom
ком

х
Х

= Дин

шема 10 ....125/175

7
1

Шема 11 .... 50/100
Шема 12 ....100/170
Шема 13 ....30/140
Шема 14 ....30/70
Шема 15 ....100/160
Шема 16 ....25/170
Шема 17 ....150/195
Шема 18 ....160/255
Шема 19 ....160/290
Шема 20 ....145/320

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
4
1
2
2
3
3

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин
=Дин

Укупно 6.1
6.2
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Jednokrilna ulazna vrata sa fiksnim dosvetlom i fiksnim nadsvetlom od
петокоморних ПВЦ профила, боје-дрво декор (махагони) са свим
потребним оковом (Мацо, Рото). Дихтовање еластичном ЕПДМ гумом.
Zastakqena je sa niskoemisionim staklom debqine shodno dimenziji
prozora puwenim argonom. Portali su delimi~no zatvoreni panelom sa
poluretanskom ispunom, portal snabdeti neophodnim okovom standardnog
kvaliteta u skladu sa zavr{nom obradom i mehanizmom za zakqu~avawe sa
tri kqu~a. Izvo|ewe u svemu prema {emi i detaqima proizvo|a~a. Монтажа
се врши сувим поступком. Отварање крила око вертикалне и око
хоризонталне осе.
Obra~un po komadu finalno obra|enih vrata
{ema 3л 150/293 цм
{ema 3д 150/293 цм

kom
kom

1
1

х
х

Укупно 6.2
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6.3

Jednokrilna унутрашња vrata od PVC profila sa metalnom
podkonstukcijom ispunом таблице vrata od univera. Otvarawe krila oko
vertikalne osovine. PVC profili u tonu po izboru projektanta. Vrata
snabdeti neophodnim okovom standardnog kvaliteta u skladu sa zavr{nom
obradom i mehanizmom za zakqu~avawe sa tri kqu~a i ventilacionom
re{etkom. Izvo|ewe u svemu prema {emi i detaqima proizvo|a~a.
Obra~un po komadu finalno obra|enih vrata
{ema 4 80/210

6.4

kom

5

х

= Дин

Набавка материјала и уградних решеткастих просторних елемената као и њихова
уградња у смислу израде решеткастог плафона сале по шеми пројектанта.
Конструкција од металних профилиа.Све челичне елементе спојити варењем,
заштити антикорозивном бојом и финално обрадити бојом за метал у тону по
избору пројектанта. У цену улази и скела.
Obra~un po kg
kg

6.5

6.6

6.7

6

5000

х

= Дин

Израда и уграђивање степенишне ограде од елоксираног
алумунијума златне боје са дрвеним рукохватом. Висина ограде до
120 цм. Детаљ ограде по избору пројектанта.
=Дин
м1
9
х
Израда и уграђивање сегментне фиксне застакљене унутрашње
преграде свечане сале. Фиксна преграда, која се уграђује по систему
суве монтаже, је израђена од дрвених профила, завршно бајцована и
лакирана у боји по избору пројектанта. Дебљина стакла се одређује
наспрам димензије позиције,стакло је пресвучено фолијом стопсол(прозирно са једне стране).
шема 9....568/120 цм
ком
=Дин
2
х
Набавка, израда и постављање конструкције галерије(платформа за сто
председавајућег). Димензије галерије орјентационе 500х240х60цм са по два
степеника са обе стране ширине 70цм. Конструкцију галерије израдити од
челичних кутијастих профила димензија 40х60х4мм спојеве и варове идеално
израдити, очистити и обрусити. Челичне носаче, лимове, угаонике, флахове и
слично, а израдити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Целу
конструкцију учврстити и анкерисати у постојећу конструкцију објекта тако да се
обезбеде трајна сигурност и стабилност. Пре уградње конструкцију очистити од
корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по. извршеној монтажи
поправити је. Бочне стране платформе завршно обрадити плочама од фурнираног
МДФ-а, боје и дезена по избору инвеститора. Преко челичних носача у поду
платформе поставити ОСБ плоче преко којих треба поставити паркет у сувој
монтажи.Спојеве и ивице покрити одговарајућим украсним лајснама.Израда
галерије према шеми уз консултације са пројектантом.
ком
1
х
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STOLARSKI RADOVI
Општи опис
"Svu stolariju raditi od suve kvalitetne gra|e bez prslina i crvoto~ina, ispadaju}ih ~vorova i pukotina,
potpuno pravih i o{trih ivica, ~iste i glatko izrendisane povr{ine.
Stolarija se mora krojiti tek posle pregleda radioni~kih nacrta i detaqa i sporazumevawa sa projektantom,
detaqnim pregledom opisa i {ema, zatim prijema radioni~kih crte`a koje je izradio izvo|a~."
"U n u t r a { w a s t o l a r i j a
Radi se od ~etinarske gra|e, tvrdih li{}ara ili egzota.
Konstrukcija, sklop, na~in otvarawa i ugra|ivawa, okov, obrada i dr. dati su {emama i opisom svake
pojedine pozicije.
Kvalitet unutra{we stolarije mora da odgovara zahtevima JUS-a D.E1.011, D.E1.020, DE1.025, D.E1.027,
D.E1.028, D.E1.040, D.E8.001.
Kvalitet {per plo~a mora da odgovata zahtevima JUS-a D.C5.021, D.C5.042.
Kvalitet plo~a iverice je prema JUS-u D.C.021, D.C5.031, D.C5.032, D.C5.033, D.C5.034, D.C8.100, D.C8.102,
D.C8.104, D.C8.106, D.C8.107, D.C8.108, D.C8.110, D.C8.111, D.C8.112, D.C8.113, D.C8.114."
"O k o v
Mora da omogu}i lako otvarawe i kvalitetno zatvarawe iz prostorije da onemogu}i otvarawe spoqa (da
izdr`ava pritisak od 100 kPa/m2), da bude za{ti}en od korozije i da odgovara estetetskim zahtevima."
"M a t e r i j a l z a z a { t i t u
Kitovi moraju da budu brzovezuju}i (da o~vrsnu 5-8 min. posle nano{ewa), ne smeju da mewaju zapreminu po
su{ewu, da omogu}i bru{ewe brusnim papirom posle 1/2 ~asa su{ewa. Sredstva za kitovawe moraju da se lako
nanose, da se izravnavaju, da dobro popuwavaju pore, da se u sloju 40-50 mikrona bruse i to papirom No 150-180.
Stolarija koja se finalizira bezbojnim postupkom na sme se kitovati.
Sredstva za impregnaciju moraju da dobro prodiru u pore drveta i da se brzo su{e, da drvo od wih ne bubri,
da poseduju mo} regulisawa vlage, da su fungicidni, debqina 25-30 mikrona, da se bruse papirom No 100. Boje
i lakovi za bojewe i finalizaciju treba da se dobro i lako nanose i brzo su{e, da su elasti~ni, prozirni (za
bezbojne lakove), da su otporni na atmosferske uticaje, da su u odgovaraju}oj debqini (34-45 ili 35-40
mikrona) i da se mogu brusiti papirom No. 180-220. Zavr{ni sloj mora da ima sjaj po Lange-u, tvrdo}u po WARD-u,
elasti~nost po Erchen-u, dobru otpornost na svetlost, vodu i prawe. "

Projektovanu stolariju uraditi u svemu prema detaqima, opisima i upustvima. Sve mere iz {eme stolarije sa
planovima, izvo|a~ mora prekontrolisati na licu mesta - na gradili{tu.
"Jedini~nom cenom obuhvatiti sav rad i materijal, i to slede}e:
- gra|u prema tra`enom kvalitetu, okov, materijal za za{titu, spojni i monta`ni materijal, zastakqivawe,
- uzimawe ta~nih mera,
- dovod elektri~ne energije do radnog mesta,
- alat za monta`u,
- davawe uzoraka,
- za{tita od o{te}ewa do primopredaje,
- za{tita od o{te}ewa drugih radova,
- dono{ewe svog materijala, odno{ewe i ~i{}ewe.
Spoqa{wu stolariju uraditi od PVC profila."

Радови на реконструкцији скупштинске сале
број 404-1/14-2018-II

Страна 61 од77

Р.бр.

Опис
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јединична цена
мере
STOLARSKI RADOVI

=Дин

Износ

7
7.1

Набавка и постављање ентеријерске облоге зидова сале. Дрвена облога је
комбинација фурнираног медијапана МДФ плоча и профилисаних лајсни од
тврдог масива. Потконструкција су хоризонтална ребра, сложене геометрије,
од панел плоча дебљине 4 цм на одстојању цца 40 цм, међусобно повезаних
меким масивом. Завршна обрада је бајц и двокомпонентни лак у боји, све по
избору пројектанта. У свему према налогу пројектанта.
Obra~un po m 2 облоге

7.2

м2
70
х
Израда, транспорт и уградња унутрашњих дрвених врата, са отварањем крила
према шеми. Крило врата радити дупло шперовано са испуном од звучно
изолационог материјала. Подконструкцију плота радити од чамовог профила,
по целом обиму, облога је фурниран МДФ, са рубним профилисаним лајснама
од тбрдог масива. Завршна обрада је бајц и полиуретан двокомпонентни лак.
Крило врата и сва четири канта бојити квалитетном синтетичком бојом, у тону
по избору пројектанта. Крило врата треба одигнути од пода за 0,5 цм. Врата
радити без прага. опшив штока врата радити оф квалитетног дрвета. Шток и
опшив штока треба обухватити целу ширину зида у коју се врата уграђују. По
обиму налегања крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг
у
боји
врата.
Шарке врата радити од нерђајућег метала у природној боји алуминијума.Квака
хромирано-мат, са одвојеним шилдом од браве. Брава са три кључа.
Двокрилна врата према детаљу општем опису у предмеру радова, шеми и
мерама узетим на лицу места
Obra~un po комаду
дим175/210 - шема 5

ком

2

х

7.3

Изрaдa и пoстaвљaње мaске зa рaдијaтoре, са прорезима, oд
медијапана фурнираног буковим или храстовим фурниром, по
детаљима. Ситaн прибoр и финaлнa oбрaдa пo избoру прoјектaнтa.
дим. рад. 40*120 цм
4
х
ком
дим. рад. 100*100 цм
4
х
ком
дим. рад. 150*110 цм
4
х
ком
дим. рад. 150*80 цм
2
х
ком
2
Обрачун по м маске за
радијаторе.
м2
18
х

7
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LIMARSKI RADOVI
"Za sve limarske radove upotrebiti kvalitetan materijal, a izvo|ewe vr{iti na ravnoj podlozi i prema
detaqima.
Delove limarije kod kojih je to mogu}e izraditi u radionici i gotove doneti na gradili{te i montirati.
Pojedinacni delovi moraju se povezivati tako da se limu omogu}i dilatirawe. Sva lemqewa kod
pocinkovanog lima moraju se vr{iti ~istim kalajem. Svi gvozdeni delovi koji dolaze u dodir sa povr{inom
pocinkovanog lima moraju biti pocinkovani.
Spojeve upravne na pravac pada vode izraditi u vidu duplog polo`enog falca. Uz zidove lim polo`iti
najmawe 10 cm a ivicu uvu}i pod malter ili uvu}i u spojnicu i pritegnuti kukama. Kod oluka spojiti pokriva~
i oluk u pokretni spoj.
Sva potrebna merewa vr{iti pre krojewa, u toku rada i po zavr{enom poslu.
Радови на реконструкцији скупштинске сале
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Kod podloge od betona, opeke ili maltera ispod lima polo`iti sloj krovne hartije, {to treba obuhvatiti
cenom lima.
U cenu je ura~unat sav materijal, rad, alat i transport materijala i gotovih delova kao i uklawawe ne~isto}e
nastale tokom rada. Mere kontrolisati na licu mesta."

Р.бр.

Опис

Јединица мере

17

х

= Дин

20

х

= Дин

20

х

= Дин

Op{ivawe solbanka prozora plastificiranim limom, razvijene {irine (R[) do 33cm,
debqine 0,70 mm. Strane solbanka prema zidu i {toku prozora podi}i u vis do 25 mm, u
{tok prozora u~vrstiti ukivawem na razmaku 50-80 mm. Predwu stranu solbanka
pri~vrstiti za drvene paknice ili sli~no. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji
ulazi u cenu solbanka. Obra~un po m1 solbanka.

m1

8.5

Износ

Izrada i monta`a olu~nih vertikala od plastificiranog lima Ø12 цм . Pojedini
delovi olu~nih cevi uvu}i jedan u drugi minimum 50 mm. Obujmice sa dr`a~ima
postaviti na razmaku od 200 cm. Cevi moraju biti udaqene od zida minimum 20 mm.

m1
8.4

=Дин

Izrada i monta`a сандучастог oluka od plastificiranog lima дим 15/18цм. Dr`a~e
vise}ih oluka uraditi od flaha 25h5 mm i nitovati sa predwe strane oluka pop
nitnama Ø 4 mm, na razmaku do 80 cm.
m1

8.3

јединична цена

Izrada i monta`a vise}ih oluka od plastificiranog lima дим.14/16. Dr`a~e vise}ih
oluka uraditi od flaha 25h5 mm i nitovati sa predwe strane oluka pop nitnama Ø 4
mm, na razmaku do 80 cm.
m1

8.2

х

LIMARSKI RADOVI

8

8.1

количина

35

х

= Дин

Разна опшивања nadzidaka пластифицираним limom, razvijene {irine (R[) 50cm,
debqine 0,60 mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm. Op{ivawe izvesti po detaqima i
uputstvu projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, koji ulazi u cenu
op{ivawa. Obra~un po m1 nadzidaka.

m1

40

х
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MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Општи опис
Molersko-farbareske i tapetarske radove mo`e da obavqa samo specijalizovano preduze}e ili pogoni,
prema tehni~kim uslovima u skladu sa JUS U.F2.013, JUS U.F2.014. Sav upotrebqeni materijal mora da
odgovara zahtevima JUS-a, a za materijale koji nisu obuhva}eni potrebno je pribaviti ateste. Izvo|a~ je
du`an da primeni materijal koji odgovara mestu i uslovima ugradwe, boje i pigmenti moraju da budu
otporni na svetlost. Svi spoqni premazi otporni na atmosferilije. Ukoliko izvo|a~ upotrebi materijal za
koji se atestom poka`e da nije kvalitetan, du`an je da ukloni lo{e izveden rad i o svom tro{ku izvede
radove odgovaraju}im, kvalitetnim materijalom.
"Z a m o l e r s k e r a d o v e
materijal mora da odgovara jo{ i JUS H.K2.015, JUS B.C1.030. Pre pristupawa bojewu izvo|a~ je du`an da
pregleda podlogu i upozori nadzornog organa na eventualne nedostatke. Stare premaze nepodesne za
podlogu treba skinuti prawem, strugawem ili sl.
Molerski radovi se vr{e ru~no ili ma{inski, premazivawem ili prskawem i vr{i se vi{e puta. Dobijeni
ton mora da bude ~ist, ujedna~en, da dobro pokriva podlogu, da bude bez tragova ~etke ili vaqka. Svi
zavr{eci obojenih povr{ina moraju da budu pravilni, boja ne sme da se qu{ti, quska ili otire. Ukoliko
projektant to tra`i, izvo|a~ je du`an da izvede uzorak minimalne povr{ine 0,30 m .
Pri radu sa disperzivnim bojama se zabrawuje rad na temperaturi ni`oj od +8° C, kao i bojewe povr{ina koje
su direktno izlo`ene jakim sun~evim zracima tokom letwih meseci."
"Z a f a r b a r s k e r a d o v e
materijal mora da odgovara jo{ i JUS-u H.C5.020, JUS H.C1.023, JUS H.C1.034. Pre pristupawa bojewu
izvo|a~ je du`an da pregleda kvalitet podloge i na~in zatvarawa krila i okana i uka`e na nepravilnosti.
Podloga mora da bude ~ista i suva (za drvo da ima mawi od dozvoqenog procenta vlaznosti). Izvo|a~ je
du`an da bojewe izvede materijalima predvi|enim za tu vrstu rada sa odgovarajucim osnovnim premazima,
kitovima, bru{ewem i sl. ~vorove u drvetu treba premazati rastvorom {elaka. Bojewe krila vrata i
prozora vr{i se u horizontalnom polo`aju."
"Jedini~nom cenom treba obuhvatiti:
- sav potreban rad i materijal,
- uzimawe mera i obra~un radova,
- kori{}ewe mawih aparata i alata,
- sav spoqwi i unutra{wi transport,
- sprovo|ewe HTZ mera,
- osvetqavawe i ~i{}ewe prostorija za radnike,
- lake pokretne skele za rad na visini ve}oj od 2 m.
- za{tita poda i ci{}ewe svih otpadaka i ne~isto}a,
- za{titu izvedenih radova do primopredaje,
- popravqawe mawih neravnina na podlozi,
- izrada uzoraka veli~ine najmawe od 0.30 m .
- fino ~i{}ewe podloge
- gletovawe (kitovawe),
- jedno skidawe i name{tawe krila vrata i prozora.
Na~in obra~una }e biti dat svakom pojedina~nom pozicijom."
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9
9.1

Јединица
количина
х
јединична цена
мере
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

=Дин

Износ

Gletovawe zidova објекта Скупштинске сале и анекса(хола) glet masom u dva sloja.
Obra~un po m2

9.2

m2
776
х
= Дин
Gletovawe plafona објекта Скупштинске сале и анекса(хола) glet masom u dva sloja.
Obra~un po m2

9.3

m2
362
х
= Дин
Bojewe gletovanih zidova i plafona vodoperivom bojom po izboru investitora.
Sve povr{ine brusiti, impregnirati i kitovati mawa o{te}ewa i pukotine.
Prebojiti i ispraviti toniranim kitom, a zatim bojiti vodoperivom bojom u dva
sloja.
Obra~un po m2

9.4

m2
1183
х
= Дин
Bojewe fasadnih zidova objekta сале акрилном зарибаном бојом у тону по избору
пројектанта.
Obra~un po m2 obojene povr{ine.
m2

365

Х
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Опис

Р.бр.

Јединица
мере

количина

х

јединична цена

=Дин

Износ

PARKETARSKI RADOVI

10

Општи опис
Parket raditi i obra~unati prema prose~nim gra|evinskim normama. U jedini~nu cenu parketa ura~unati
i kompletnu podlogu i zidne lajsne.

10.1

Набавка и постављање еластичног паркета "Klip sistem" дебљине 20 мм,
типа"JUNCKERS" или слично, на доњој подлози дебљине 10 мм. лепљењем. Паркет је
храстов и исти се хоблује и лакира двокомпонентним полиуретанским лаком. У
међуслоју се поставља еластична пена и полиртиленска мембрана као парна брана. По
обиму се поставља дилатациона трака. Избор паркета и тон по избору и уз сгласност
пројектанта. Обрачун по м2
Obra~un je po 1m2 izra|enog poda sa svim radwama iz pozicije.
m2

286

= Дин

x

10 PARKETARSKI RADOVI UKUPNO

Р.бр.

11
11.1

11.2

Опис

Јединица
мере

количина

= Дин

х

јединична цена

=Дин

Износ

КАМЕНОРЕЗАЧКИ RADOVI
Набавка и постављање камених - гранитних плоча дебљине 2 цм. Ширина 32 цм. Плоче се
постављају на лепку дебљине 0.5 цм. Обрачун по м2
Obra~un je po 1m2 izra|enog poda sa svim radwama iz pozicije.

m2

100

m2

12

= Дин
x
Набавка и постављање камених - гранитних плоча степеништа, дебљине 3 цм. Плоче се
постављају на лепку дебљине 0.5 цм. Обрачун по м2.
Obra~un je po 1m2 izra|enog г а з и ш т а sa svim radwama iz pozicije.
x

11. КАМЕНОРЕЗАЧКИ RADOVI UKUPNO
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Р.бр.

12

Опис

Јединица
мере

количина

х

јединична цена

=Дин

Износ

RAZNI RADOVI
Nabavka materijala i izrada столова за одборнике od furniranog medijapana.

12.1

СТО за одборнике : ширине 70 цм/месту, дубине 50/55 цм и укупне висине 85 цм;
површина за писање је на висини од 75 цм, а крајње бочне странице и предња маска су
више за 10 цм од радне површине; крајње бочне странице су са стране са које се седи
закошене, тако да им је дубина у контакту са подом 50 цм, а на 85 цм висине дубина је 55
цм; унутрашње бочне странице су дубине 30 цм и висине до радне плоче; са предње
стране се налази маска висине 75 цм, горње ивице у висини као и крајње бочне странице,
с тим што је подигнута 10 цм од пода, и тај простор је отворен; дебљина бочних страница и
радне површине је 36 мм; маска је дебљине 18 мм, а у горњој зони у висини 10 цм и у
зони бочних страница, које нису крајње, у ширини 10 цм, задебљана је на дебљину 36 мм,
тако да је средишњи део маске увучен за 18 мм у односу на горње и бочне делове; 15 цм
испод радне површине налази се полица дубине 15 цм за електронику; дебљина елемената
полице је 18 мм;
Столови су у потпуности израђени од МДФ-а фурнираног храстовим или буковим фурниром,
завршно обрађен бајцовањем у боји по избору и лакирањем;
ком

120

х

=Дин

Набавка и постављање фиксних седишта(фотеља за одборнике) у сали.

12.2

ФОТЕЉА за одборнике: ширина 65 цм, висина 90 цм, дубина 65 цм. КОНСТРУКЦИЈА:
Странице фотеља је је од МДФ плоча дебљине 28 мм, тапациране самогасивим сунђером
и ватроотпорним текстилом у боји у складу са седиштем и наслоном. Руконаслони су од
буковог масива бајцовани у боји по избору или лакирани PU-транспарентним лаком.
Фотеље су са системом подизања/обарања седишта тихим механизмом са ублаживачима
удара. Дрвени видни делови фотеље (руконаслони, доњи део седишта, леђа наслона) су
бајцовани у боји по избору или лакирани PU-транспарентним лаком. Леђа наслона, доњи
део седишта, као и видни дрвени делови седишта су од фурнираног буковог шпера дебљине
12 мм. Основа седишта и наслона је ергономски обликован буков ламелирани отпресак
дебљине 6 мм и тај доњи видни део седишта je акустички перфориран. Леђа наслона
дужине прилагођене да у потпуности покривају доњи део седишта када је он у подигнутом
положају, тако да посетилац који седи позади не може ногама додиривати доњи део
седишта.
СТОПА фотеље је од металног лима, савијеног у облику правоугаоне кутије, тако да
страница фотеље улази у кутију и причвршћује се шрафовима, а сама стопа је анкерисана у
подлогу. Стопа се пластифицира у боју у складу са бојом изабраног тапацирунга фотеље.
OБЛОГА наслона и седишта од сунђера тврдоће 35кг/м2 и са свим пратећим материјалима
који обезбеђују ергономски облик.
Фотеље се испоручују као САМОСТАЛНЕ/ПОЈЕДИНАЧНЕ.
Фотеље су израђене у складу са СРПС ЕН 12727.
ком

120

h

= Дин

Nabavka materijala i izrada стола за председавајуће od furniranog medijapana.

12.3

СТО за председавајуће: ширине 420 цм, дубине 75/80 цм и укупне висине 85 цм; подељен
на 5 седећих места – централно ширине 100 цм и остала ширине 80 цм; површина за
писање је на висини од 75 цм, а крајње бочне странице и предња маска су више за 10 цм
од радне површине; крајње бочне странице су са стране са које се седи закошене, тако да
им је дубина у контакту са подом 75 цм, а на 85 цм висине дубина је 80 цм; унутрашње
бочне странице су дубине 30 цм и висине до радне плоче; са предње стране се налази
маска висине 75 цм, горње ивице у висини као и крајње бочне странице, с тим што је
подигнута 10 цм од пода, и тај простор је отворен;
Дебљина бочних страница и радне површине је 50 мм; маска је дебљине 25 мм, а у
горњој зони у висини 10 цм, задебљана је на дебљину 50 мм, тако да је средишњи део
маске увучен за 25 мм у односу на горње и бочне делове; средишњи део маске има 2
средишње вертикалне лајсне ширине 30 цм и 2 бочне вертикалне лајсне ширине 15 цм,
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као и 2 хоризонталне (горе и доле) лајсне ширине 15 цм тако да је испуна увучена за 25 мм
у односу на ниво маске; лајсне су героване под углом од 45 степени; испод радне
површине налази се полица дубине 15 цм за електронику; дебљина елемената полице је 18
мм;
Сто је у потпуности израђен од МДФ-а фурнираног храстовим или буковим фурниром,
завршно обрађен бајцовањем у боји по избору и лакирањем;
ком

1

х

=дин

Набавка и постављање канцеларијских столица у сали.

12.4

СТОЛИЦЕ канцеларијске: Димензије: Ø640 мм х висина 1180/1270 мм; висина седења
420/510 мм. Ергономско седиште и наслон пресвучени квалитетним меблом, еко кожом
или природном кожом у боји по избору; тилт механизам фотеље; регулисање висине гасним
цилиндром; слободно љуљање седишта и наслона са могућношћу закључавања крајње
позиције; регулисање љуљања у односу на тежину тела; фиксирани дрвени руконаслони
висине 230 мм у боји по избору; Метална петокрака база пречника 640 мм, покривена
дрветом у боји по избору са самозакључавајућим точкићима за меке површине;
Максимална носивост 120 кг;
ком

5

х

=дин

Nabavka materijala i izrada говорнице od furniranog medijapana.

12.5

ГОВОРНИЦА
Димензије: 60 цм х 60 цм х висина 125 цм. Сви елементи израђени од МДФ-а фурнираног
храстовим или буковим фурниром, завршно обрађен бајцовањем у боји по избору и
лакирањем; дебљина свих елемената 50 мм, сем маске која је дебљине 25 мм и увучена је
за 100 мм у односу на бочне странице;
ком

12.6

х

=дин

10

х

=дин

7

х

=дин

Набавка и испорука ручног противпожарног апарата за гашење под сталним притиском азота
тип С-9А
ком

12.7

14

Демонтажа касетних клима уређаја разних произвођача као и сервис и монтажа истих
након завршетка грађевинских радова.
комплет

12.9

=дин

Демонтажа и монтажа постојеће цевне мреже (радијаторских веза) од црних челичних
цеви ради реконструкције Скупштинске сале и анекса(хола). Дате су приближне дужине
цеви. Обрачун по дужном метру
м1

12.8

х

Демонтажа и монтажа постојећих ливених чланкастих радијатора, величине од 5 до 22
чланака ради испирања, чишћења , измештања , препакивања, замене свих радијаторских
веза и уградње нових вентила и навијака. Пре фарбања радијаторе очистити до металног
сјаја. Пре радова испразнити инсталацију. Јединичном ценом обухватити и демонтажу
пратеће арматуре и носача. Демонтиране радијаторске вентиле и навијке са грејних тела
сортирати по врсти и величини и одложити на место које одреди инвеститор.
ком

12.7

1

6

х

=дин

Набавка и испорука ручног противпожарног апарата за гашење угљендиоксидом тип ЦО2-5
ком

2

х
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"НАПОМЕНА:
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и
монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал
другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника,
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току
извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену."
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Р.бр.

Опис

Јединица
мере

количина

х

јединична цена

=Дин

Износ

ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
13

За наведена позиције потребно је набавити материјал, извести и повезати
инсталацију и извршити потребна мерења.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ
Набавка и постављање разводног ормана РО-сала који се поставља у
просторији за смештај технике и напаја се из ГМРО. Орман је од декапираног
лима 2mm са бравицом и кључем , офарбан основном и завршном бојом у
заштити IP54 димензија таквих да у њега стане следећа опрема, са резервом
од 20%.
Главни прекидач од 63A

13.1

ком

1

х

=Дин

ком

12

х

=Дин

ком

45

х

=Дин

Аутоматски осигурач од 10A класе Б

Аутоматски осигурач од 16A класе Б

шине за фазе, земљу и нулу, проводник за шемирање, клеме и остали ситан
материјал за израду и функционисање ормана
комплет

1

х

=Дин

Укупно 13.1
13.2

=Дин

ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА
Постављање инсталационе опреме у микро изведби, за у зид .

- прикључница шуко, монофазна 2P+E 10/16A, 250V са бочним ,контактима за
уземљење,2M , бела боја,
ком

130

х

=Дин

6

х

=Дин

4

х

=Дин

- механизам прекидач обични 1P, 16A, 250V,

ком
- механизам прекидач обични 1P, 16A, 250V,2М

ком
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- механизам прекидач наизменични
1P, 16A, 250V, 2 modula
ком

2

х

=Дин

ком

1

х

=Дин

ком

13

х

=Дин

ком

13

х

=Дин

ком

13

х

=Дин

ком

9

х

=Дин

ком

9

х

=Дин

ком

9

х

=Дин

ком

131

х

=Дин

ком

131

х

=Дин

ком

131

х

=Дин

ком

1

х

=Дин

ком

1

х

=Дин

- механизам прекидач унакрсни 1P, 16A, 250V, 2М

- монтажна кутија за 6 модула,

- носач елемента за 6 модула,

-маска за 6 модула,

- монтажна кутија за 4 модула,

- носач елемента за 4 модула,

- маска за 4 модула,

- монтажна кутија за 2 модула,

- носач елемента за 2 модула,

- маска за 2 модула,

- дозна за подну кутију 24M,

- база подне кутије 24M,

- прикључница шуко, монофазна 2P+E 10/16A, 250V са бочним контактима за
уземљење , 2M , бела боја, монтажа у подну кутију

ком

8

х

=Дин

- телефонска прикључница РJ45 , UTP кат.6 , монтажа у подну кутију
ком

8

х

=Дин

-разводна кутија 78 mm
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ком

40

х

=Дин

ком

30

х

=Дин

- ОГ кутија 80x80 mm

=Дин

Укупно13.2
Набавка и постављање проводника и самогасивих цеви :
- N2XH 5x10 mm2

13.3
- N2XH 3x2.5

mm2

- N2XH 3x1.5

mm2

м

60

х

=Дин

м

1450

х

=Дин

м

900

х

=Дин

м

450

х

=Дин

- HALOGEN FREE цев пречника 29mm

=Дин

Укупно 13.3

Набавка и уградња светиљки на плафон и то:
- надградни лед панел 45 W, 4000K, 60 x 60 мм, , опремљен са оквиром за
надградну монтажу.
ком
13.4

17

х

=Дин

- надградна лед светиљка 51W, 5500lm, 4000K,RAL 9003, димензија 150 x 21
cm, А++, ИП20. Има могућност качења на плафон или преко сајли ( висилица).
У цену је урачунат и прибор за качење.

ком

23

х

=Дин

- противпанична светиљка снаге 6W сопствене аутономије 1H.

ком

13

22

х

=Дин

Укупно 13.4

=Дин

ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ УКУПНО

=Дин
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"НАПОМЕНА:
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се набавка, израда, транспорт, испорука и
монтажа материјала и опреме са свим осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције била комплетна.
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према прописима и важећим
стандардима за ову врсту радова. Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала подразумева се и опрема или материјал
другог произвођача, истих или бољих карактеристика од предмером наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају, техничким условима, предмеру и
цртежима, да пре почетка радова добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су предвиђени предмером, а евентуално нису
напоменути у техничком опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим
прописима за извођење радова за ову врсту објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта укључујући смештај и исхрану радника,
формирање покретне радионице, депоније, и остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току
извођења радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену."

Р.бр.
14

Јединица
мере

Опис

количина

х

Јединична
цена

=дин

Износ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
За наведена позиције потребно је набавити материјал, извести и повезати
инсталацију и извршити потребна мерења.

14.1

Набавка и монтажа материјала:
UTP кабл категорије 6 LSOH, 100 Ω, тестиран до 350 Mhz.
м

1000

( IEC 60332-1)
х

=дин

Звучни кабл WesternSecurity (референтан) N2XH 2x1.5 halogen free
м

1000

х

=дин

Микрофонски кабал KLOTZ (референтан) OT206PB Helogen free
м

100

х

м

150

х

м

250

х

м

450

х

=дин

- HALOGEN FREE цев пречника 16mm
=дин

- HALOGEN FREE цев пречника 23mm
=дин

- HALOGEN FREE цев пречника 29mm
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ДВОРИШТА

Р.бр.
15
15.1

Јединица
мере

Опис

15.3

15.4

15.7

Износ

85

=дин
х
Набавка и разастирање шљунка у слоју дебљине 20 цм, Испод стазе. Тампонски слој шљунка
насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун
по м2 набијеног шљунка.
м2

85

м2

85

=дин
х
Поплочавање платоа дворишта од бетонских плоча, димензија 30х 30х 3 цм, у песку.
Бетонске плоче поставити у слоју песка дебљине 10 цм, правилно нивелисати и сложити у
слогу по пројекту и детаљима. Спојнице испунити песком, а плоче очистити. У цену улазе
набавка плоча, подлога од песка и испуна спојница. Обрачун по м2 стазе.
=дин

х

Израда армирано бетонских темеља марке МБ 20. Израдити оплату и темеље армирати по
детаљима и пројекту. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине
слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Обрачун по м3 темеља.
0.8

=дин

х

Израда армирано бетонске сокле ограде марке МБ 20. Израдити оплату и соклу ограде
армирати по детаљима и пројекту. Бетон уградити и неговати. У цену улазе и оплата и
арматура.Обрачун по м3 сокле ограде.
м3

15.6

=дин

Ручни ископ земље 3. категорије за под дебљине 20 цм. Ископ извести према датим котама
пројектанта. Дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати
терен или утоварити на камион и одвести на депонију по избору извођача. Обрачунао м2
ископане земље.

м3
15.5

Јединична
цена

х

РЕКОНСТРУКЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ДВОРИШТА

Дебљина ископа 20цм цена по м2
15.2

количина

0.45

=дин

х

Израда армирано бетонских косих плоча и степеника степеништа марке МБ 30. Израдити
оплату косих плоча и степеника и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи, арматура и
помоћна скела.Обрачун по м3 бетона.
м3

4

м1

14

=дин
х
Израда бетонских ригола од бетона марке МБ 30. Израдити оплату ригола и бетонирати
преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их битуменом. Бетон уградити и
неговати. У цену улази и оплата.Обрачун по м1 риголе.

х
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15.8

Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака,димензија 40х 20х 6 цм.
Ивичњаке поставити у слоју цементног малтера размере 1 : 2. Ивичњаке спојити
цементним малтером, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити. Обрачун по
м1 ивичњака.
м1
=дин
14
х

15.9

Набавка, израда и постављање конструкције трема – надсртешнице (стубова,греда, рогова
крова и спојних профила) . Елементе израдити од челичних носача, лимова, угаоника,
флахова и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално
израдити, очистити и обрушити. Пре уградње рогове очистити од корозије и прашине,
нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. У цену улазе и
анкери, завртњи, подлошке, скела,цинкованје, фарбанје у антрацит боју као и атестирање
конструкције и варова.Обрачун по кг челика.
кг

15.10

15.12

27

х

5

х
Набавка и уградња мобилијара – клупа, бетонских жардињера и бетонске канте за
отпатке.Обрачун по комаду. Набавку мобилијара урадити на предлог пројектанта.

4 клупе
4 жардињере
1 бетноска канта

х

=дин

=дин

=дин

х

=дин

х

=дин

Укупно 15.13
15.14

=дин

Набавка и постављање дрвене предграде панела на јужној страни надстрешнице, од
обрађених борових дасака дебљине 2,2цм и ширине 20цм. постављених у метални рам
направљен од U-профила заварен за конструкцију надстрешнице.Даске се уклапају на перо
и жљеб. Неопходно је даске по постављању третирати лаком који целом застору даје
отпорност на влагу и пуцање од сунца.
м2
=дин
7
х
Облагање степеница и платформе керамичким плочицама. Облагање извести плочицама l
класе, домаће производње у цементном малтеру, по избору пројектанта. Подлогу
претходно испрскати цементним млеком. По потреби ивице плочица ручно обрусити.
Обложене површине морају бити равне. Постављене плочице фуговати и очистити
пиљевином. У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2.
м2

15.13

х

Набавка и постављање армираног стакла по крову надсретшнице, дебљине 6/7 мм. Стакло
мора бити без мехурића и оштећења и мање за 2-3 мм од фалца, да не би пуцало. Стакло
причврстити и заптити одговарајућим китом.
Обрачун по м2 стакла.
м2

15.11

300

=дин

Израда степенишне ограде од разних металних профила варењем у свему по избору
пројектанта. Висина ограде 100 цм. Ограда се припрема, минизира и фарба два пута у тону
по избору пројектанта. Обрачун по м1 за све комплет.
м1

7

х

15. УКУПНО

=дин
=дин
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
RU[EWE I DEMONTA@A
1
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2
ARMIRA^KI RADOVI
3
ZIDARSKI RADOVI
4
IZOLATERSKI RADOVI
5
BRAVARSKI RADOVI
6
STOLARSKI RADOVI
7
LIMARSKI RADOVI
8
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
9
PARKETARSKI RADOVI
10
11
KAMENOREZAČKI RADOVI
RAZNI RADOVI
12
13
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
14
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
15
РЕКОНСТРУКЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ДВОРИШТА
Ukupno svi radovi bez PDV-a:
PDV 20%
Ukupno sa PDV-om:

Датум:

М.П.

= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин
= Дин

Потпис понуђача

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Све јединичне цене треба да садрже трошкове материјала, транспорта, радне
снаге, и свих потребних помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и
изведених радова (у складу са важећим техничким прописима). Сви трошкови доказивања квалитета
уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести,
узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не
плаћају се посебно.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену цену, изражену у
ДИНАРИМА за наведене количине, и тај податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту
одређеном за то.
Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са применом начина обрачуна трошкова. Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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ПРИЛОГ П/1

број понуде: __________________

ПОШИЉАЛАЦ :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
ул. Жупана Страцимира бр.2
32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА

бр. ЈН 404-1/14-2018-II
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