ГРАД СОМБОР
ГРАДСКА УПРАВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку број 404-167/2018- VIII
отворени поступак - набавка радова:
Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта
Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3
Позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки, Интернет страници
Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и
бази прописа дана

04.09.2018.

04.10.2018. године до
Рок за подношење понуда
11,00 часова
04.10.2018. године у
Јавно отварање понуда
11,30 часова

Сомбор, септембар 2018. године
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-167/2018-VIII и Решења о образовању
комисије за јавну набавку 02-223/2018-VIII, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отовореном поступку за јавну набавку - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3
ЈН бр 404-167/2018-VIII

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

3.
4.

IV
V

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

VI

Обрасци који чине саставни део понуде

9.

VII

Модел уговора

58.

VIII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

62.

II
III

4.

5.
9.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Град Сомбор
Адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор
Матични број: 08337152;
ПИБ: 100123258
Интернет страница наручиоца: www.sombor.rs/javne-nabavke
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова бр. 404-167/2018-VIII – у отовореном
поступку за јавну набавку - Реконструкција, адаптација и инвестиционо
одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3
Јавна набавка није обликована по партијама.
–. назив и ознака из општег речника набавке –
4500000 грађевински радови
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Маријана Рилке, дипл.ек. Е - mail адреса
mrilke@sombor.rs сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до
15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није
дозвољено.
6. Обилазак
локације за
извођење радова и увид у пројектну
документацију и рок за закључење уговора:
Обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку, могуће
је обавити само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) дана пре
намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и која
садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лица
достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
mrilke@sombor.rs
О извршеном обиласку локације за извођење радова понуђач даје изјаву на
Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова ( Поглавље VI Образац 9
конкурсне документације).
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ
УСЛУГЕ И СЛ.
.

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА
На основу важећих прописа и норматива израђен је ИДП Реконструкција, адаптација
и инвестиционо оджавање дела објекта „Грашалковићева палата“ - фаза 3, укупне
спратности /По+П+1/, на кат. парцели бр. 3919 К.О. Сомбор 1, у ул. Трг Светог
Тројства бр. 1 у Сомбору. Део идејног пројекта, између осталог, је и предмер за
следеће радове:
1. ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ
2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
3. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
4. ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ
5. ДОЈАВА ПОЖАРА
6. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Сви радови наведени у Предмеру (Образац структуре цене), уграђени материјали и
опрема морају бити у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима,
по правилима струке, а извођач је дужан да приложи атесте као доказ о квалитету
уграђених материјала и опреме.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова Конкурсна документација не садржи Планове. Исти чине саставни део
Пројекта. Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у
просторијама Градске управе Града Сомбора, просторија 206 уз претходну
најаву на тел. 025/468-247.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин
дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1.
Да он и његов законски заступник тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
кривичних
дела
као
члан документацијом
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 (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

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
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

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. ЗЈН).
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
-Да понуђач у периоду 2015.,
2016. и 2017. г. Није пословао
са губитком.
-Да понуђач није био у блокади
у последње 2 (две) године од
дана објављивања позива за
подношење понуда

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Доказ: Биланс стања и биланс успеха
за 2015., 2016. и 2017. годину и потврда
Народне
банке
о
броју
дана
неликвидности (неоверена, одштампана
са
сајта
НБ
Србије:
http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
- под називом Претраживање дужника у
принудној наплати где се добија податак
о ликвидности у последње 3 (три) године.

Да понуђач има неопходан
пословни капацитет за ову
јавну набавку, што подразумева
да
је
понуђач
извршио
предметне
радове
у
минималном
износу
од
17.000.000,00
динара
за
последњих
5
обрачунских
година (2013, 2014, 2015, 2016,
2017).

Доказ:
Табела
Референц
листа
(Образац 7.) са уписаним извршеним
радовима, Уговори- копије о извршеним
радовима који су уписани у рефернц
листу
и
Потврде
Наручиоца
о
извршеним радовима (Образац 8.).
Наручилац ће прихватити и другачију
форму потврде наручиоца о извршеним
радовима уколико садржи све елементе
из обрасца.

Доказ:
Стандарди
ISO 9001, ISO 140001, ISO Фотокопија сертификата из којих се види
да су издати за извођење занатских18001,ISO 50001, ISO 37001
грађевинских радова
Осигурање
Да понуђач поседује полису Доказ: копија тражених полиса важећих
осигурања од професионалне на дан важења понуда.
одговорности за одговорног
извођача радова у мин. износу
од 4.000.000 динара.
Да понуђач поседује полису
осигурања
запослених
од
последица несрећног случаја –
незгоде у мин. износу од
1.200.000.
Да понуђач поседује полису од
опште
одговорности
из
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делатности у мин. износу од
1.100.000 динара.
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ





4.

Доказ:
Скела
минимално - Инвентарска листа, рачун или уговор о
2
закупу – као доказ за поседовање скеле.
200m
Доставно возило мин. 1 t - копија важеће саобраћајне дозволе са
читачем
и
одштампаном
сликом
носивости миним. 1
регистрационе
налепнице
возила
из које
Камион кипер миним. 1
се види регистарски број возила и датум
истека важења регистрације, а ако саобр.
дозвола није издата на име понуђача као
власника возила, поред копије важеће
саобр. дозволе доставити и доказ о
правном основу коришћења возила
(уговор о купопродаји или уговор о закупу
или лизингу или уговор о коришћењу
возила и сл).

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ


Лица
која
поседују
лиценцу одг. извођача
радова
архитект.грађевинских
радова број лиценце 400,
401, 410, 411, 412, 413,
414,415,418,419, 700,800
(инж.грађ.,инж.арх.)једна
од
наведених
минимално 1



Лица
која
поседују
лиценцу одг. извођача
електроинсталатерских
радова број лиценце 450
или
850једна
од
наведених минимално 1
Лица
која
поседују
лиценцу одг. извођача за
машинске радове број
лиценце 430 минимално
1



Доказ:
За одговорног извођача радова треба
доставити фотокопију лиценце, потврду о
важењу лиценце, фотокопију уговора о
раду и МА обрасца, односно уговор о
ангажовању лица у којем ће бити
наведен минамални рок ангажовања
лица - не краћи од понуђеног рока за
извођење радова.

За лица без лиценце ИЗЈАВА (Образац
5. у поглављу VI ове конкурсне
документације),.
За лица задужено за безбедност и
здравље на рaду приложити копију
уверења о положеном стручном испиту о
практичној
оспособљености
за
обављање послова безбедности и
здравља на раду.
За возаче теретних возила копија
возачке дозволе.
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Грађевински
техничар
мин. 1
Зидар минимално 2
Бравар минимално 2
Столар минимално 1
Водоинсталатер мин. 1
Молер – фасадер мин. 4
Изолатер мин. 1
Електричар мин. 2
Керамичар мин. 2
Возач мин. 1
Помоћни радници мин.
3
Лице за безбедност и
здравље на раду мин. 1

За лица ван радног односа –
ангажована у складу са законом о раду
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 ... и
75/2014) период радног ангажовања
мора да покрива период за који се
уговара предметна јавна набавка.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3, 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3, 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем фотокопије доказа наведених у табели.

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана
75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
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 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
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.
 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.
На основу члана 79. став 10., 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.
Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне
документације.
V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се
доделити понуђачу који је понудио краћи рок за завршетак радова.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену
цену и исти рок за завршетак радова. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити
у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
7) Образац - Референц листа(Образац 7);
8) Образац Потврде о извршеним услугама(Образац 8);
9) Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9)
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова
404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање
дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
Законски заступник (име и презиме
свих законских заступника)
Правно лице је разврстано као
(микро, мало, средње или велико)
Понуђач уписан у Регистар понуђача

ДА

НЕ

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
Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 11/73

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски
заступник
(име
и
презиме
свих
законских
заступника)
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски
заступник
(име
и
презиме
свих
законских
заступника)
Проценат
укупне
вредности
набавке
који
ће
извршити
подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски
заступник
(име
и
презиме
свих
законских
заступника)
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски
заступник
(име
и
презиме
свих
законских
заступника)
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Законски
заступник
(име
и
презиме
свих
законских
заступника)
Напомена:
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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.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка радова - 404-167/2018-VIII – у
отовореном поступку за јавну набавку - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
у законском року од 45
дана

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде – минимум 60 дана
Рок за извођење радова календарских дана

максимум 50

Гарантни рок – минимум 2 године
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
-ПРЕДМЕР РАДОВА404-167/2018-VIII – у отовореном поступку за јавну набавку - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3
REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJA DELA OBJEKTA
FAZA 3
GRAŠALKOVIĆEVA PALATA U ULICI TRG SVETOG TROJSTVA BR. 1,
NA KATASTARSKOJ PARCELI BR. 3919 KO SOMBOR1

1.GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
RB
OPIS POZICIJE
RUŠENJE I DEMONTAŽA
1 Rušenje zidova od opeke u produžnom malteru.
Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima,
nadvratnicima i svim oblogama na zidu.
Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na
gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti
na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 5km.
Obračun po m3.

2

3

jm

kolicina

m3

22.00

m2

500.00

m2

1,270.00

cena/jm

Delimično obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih
zidova i plafona. Nadzorni organ i izvođač
pismenim putem odrediće površine sa kojih se
obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti
spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti
čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju. Obračun po m² obijene površine.
Otvori se odbijaju.Cenom obuhvatiti i odvoz
otpadnog materijala na deponiju do 5km. Obracun
po m2.
Struganje stare boje na zidovima i plafonima. Sve
površine ostrugati i oprati, a zatim obrusiti,
klamfama očistiti i izvršiti impregnaciju. Cenom
obuhvatiti i odvoz otpadnog materijala na deponiju
do 5km. Obracun po m3.
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iznos

4

Pažljiva demontaža drvenog poda delova objekta
prizemlja zajedno sa lajsnama. Drveni pod pažljivo
demontirati, očistiti, složiti po vrsti, upakovati,
utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju
odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.Obracun po m2.

5

Rušenje postojećih podrumskih stepenica. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju do 5km. Obračun po m3.

6

m2

290.00

m3

2.40

m2

14.00

Rušenje dela međuspratne konstrukcije, između
podruma i prizemlja, kao i između prizemlja i
sprata, radi izrade stepeništa sa neophodnim
ojačavanjem međuspratne konstrukcije. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju do 5km. Obračun po m2.

svega radovi RUŠENJA
ZEMLJANI radovi
Pre pocetka izvodjenja radova na gradilistu teren se mora ocistiti od drveca i siblja ukoliko ga
ima na delu zemljista gde ce se objekat podici i sve te radove kao i radove na razmeravanju
terena za zgradu uracunate su u cenu te se nece posebno placati.Otkopanu zemlju upotrebiti za
nasipanje supljina izmedju stopa i zidova temelja, za planiranje dvorista ukoliko za to ima
potrebe, a ostatak odneti rucnim kolicima na mesto koje odredi nadzorni organ (najvise 50m1),
sto je takodje uracunato u cenu.Kopanje izvrsiti tacno po planu, sa pravim odsecanjem bocnih
strana i dna iskopa, sa finim planiranjem.Rad se podrazumeva u prirodno vlaznom
zemljistu.Obracun zemljanih radova vrsiti prema propisima prosecnih normi u gradjevinarstvu,
koliko to u daljim opisima za ove radova ne bude drukcije naznaceno.
1 Ručni iskop zemlje radi izrade temeljne stope
planiranih ulaznih i podrumskih stepenica sa
utovarom u transportno sredstvo i odvozom van
gradilista na daljinu do 5km. Obracun po m3.
m3
2

5.00

Nasipanje i nabijanje sljunka ispod temeljnih stopa
ulaznih i podrumskih stepenica u sloju od 10cm.
Obracun po m3.
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3

m3

3.00

m3

120.00

Ručni iskop zemlje radi izrade podrumskih
stepenica, povećanja visine i izrade hidroizolacije
podrumske etaže sa utovarom u transportno
sredstvo i odvozom van gradilista na daljinu do
5km. Obracun po m3.

svega ZEMLJANI radovi
BETONSKI radovi
Za izradu betonskih i armirano betonskih elemenata beton treba da se spravlja masinskim
putem, rucno mesanje moze da se dopusti izuzetno, kada se radi o malim kolicinama.Za svaku
poziciju u predmeru naznacena je marka betona koja se ima postici pravilnim mesanjem
portland cementa i ispravnog agregata, sto ce se utvrditi ispitivanjem probnih kocki, koje je
izvodjac duzan da nacini i posalje zavodu za ispitivanje materijala.Svi troskovi oko ispitivanja
probnih kocki ulaze u jedinicnu cenu betona.Za nabijeni beton upotrebice se vlazan beton koji
ce se nabijati u slojevima od po 15cm.Ako je dubina sipanja veca od 1m obavezno upotrebiti
levak za spustanje betona.Za vreme betoniranja voditi racuna da armatura ostane u postavljenom
polozaju s tim sto ce beton obuhvatiti armaturu sa svih strana i ispuniti sve medjuprostore
izmedju armature i oplate.Povrsine na koje se nastavlja betoniranje moraju se brizljivo ocistiti i
orapaviti.Po zavrsetku betoniranja beton zastiti od sunca i mraza i pravilno ga negovati do
njegovog sazrevanja.
1 Betoniranje armirano-betonskih stopa temelja
ulaznih stepenica i ulaznih stepenica, od armiranog
betona MB 25, sa upotrebom potrebne oplate.
Betoniranje izvesti u svemu prema projektu i
propisima za betonske radove sa upotrebom
potrebne armature. Obracun po m3.

2

m3

3.00

m3

14.00

Betoniranje AB ploče d=8cm podova prizemlja
armiranim betonom MB 30. Betoniranje izvesti u
svemu prema projektu i propisima za betonske
radove sa upotrebom potrebne armature. Obracun
po m3.
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3

4

Izrada cementnog estriha podova prizemlja d=3cm.
Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice,
očistiti i oprati. Košuljicu negovati dok ne očvrsne
.Zbog moguće pojave temperaturnog širenja
očvrslog betona, po potrebi po obodu prostorije
ostavi dilatacioni žljeb. Pošto je betonska masa
penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od
mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu
betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U
periodu očvršćavanja beton orošavati
vodom.Obracun po m2.

m2

170.00

m3

16.00

m3

70.00

m2

160.00

Betoniranje mršavog betona kao podloge za izradu
hidroizolacije podruma d=10cm. Obracun po m3.

5

Betoniranje AB ploče d=30cm podova podruma i
AB zidova u odgovarajućoj oplati sa postavljanjem
horizontalnog serklaža na vrhu zida armiranim
betonom MB 30. Betoniranje izvesti u svemu
prema projektu i propisima za betonske radove sa
upotrebom potrebne armature. Obracun po m3.

6

Izrada cementnog estriha podova podruma
d=3cm.Podlogu za košuljicu, pre nanošenja
košuljice, očistiti i oprati. Košuljicu negovati dok
ne očvrsne. Zbog moguće pojave temperaturnog
širenja očvrslog betona, po potrebi po obodu
prostorije ostavi dilatacioni žljeb. Pošto je betonska
masa penasta i meka, mora se 7 dana zaštititi od
mehaničkih opterećenja i naglog sušenja. Podlogu
betonirati pri temperaturi od +5°C do +30°C. U
periodu očvršćavanja beton orošavati
vodom.Obracun po m2.
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7

Betoniranje AB stepeništa za silaz u podrum sa
temeljnom stopom u odgovarajućoj oplati
armiranim betonom MB 30. Betoniranje izvesti u
svemu prema projektu i propisima za betonske
radove sa upotrebom potrebne armature. Obracun
po m3.

8

Nabavka, sečenje, čišćenje, ispravljanje, savijanje i
ugradnja betonske artmature. Obracun po kg.
armatura
mreža

m3

10.00

kg
kg

1,900.00
5,500.00

svega BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI
radovi
ZIDARSKI radovi
Zidanje giter blokovima i opekom mora biti pravilno izvedeno sa pravilnim vezama i
horizontalnim redovima.Spojnice moraju biti ispunjene sa malterom oko 1cm, tako da ne budu
ni suvise velike niti pak male sto bi islo na ustrb izdrzljivosti zida.Isto tako malter ne sme biti
mnogo uvucen od ivice zida niti mnogo isturen, vec malter koji prilikom zidanja ispadne
izravnati sa zidom dok je jos vlazan kako bi se moglo lepse malterisati.Za pregradne zidove od
1/2 opeke ispustiti smorc u svakom cetvrtom redu velicine 1/2 opeke.Zidovi moraju biti potpuno
vertikalni.Prilikom zidanja opeku i giter blokove po mogucstvu kvasiti.Pesak, cement, krec i
ostali materijal moraju biti dobrog kvaliteta i dobro pripremljeni za upotrebu kako to tehnicki
propisi zahtevaju.Svi ispadi u zidu uracunati su u kubaturu i nece se naknadno obracunavati.U
obracun kubature zida ne ulaze otvori vec se oni odbijaju zajedno sa nadvratnom ili
nadprozornom gredom.
1 Zidanje (zaziđivanje postojećih otvora) zidova
opekom u produžnom malteru 1:2:6. Podlogu
očistiti i oprati mlazom vode i isprskati cementnim
špricem spravljenim sa „jedinicom“. Zidati sa
pravilnim spojnicama, a po završenom zidanju
očistiti ih dubine 2 cm Zidanje raditi u svemu
prema projektu i postojecim propisima za zidarske
radove. Obracun po m3.
m3

4.00
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2

Zidanje zidova opekom u produznom malteru
1:2:6. Podlogu očistiti i oprati mlazom vode i
isprskati cementnim špricem spravljenim sa
„jedinicom“. Zidati sa pravilnim spojnicama, a po
završenom zidanju očistiti ih dubine 2 cm Zidanje
raditi u svemu prema projektu i postojecim
propisima za zidarske radove. Obracun po m3.

3

Malterisanje zidova od opeke i plafona krečnim
malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne
površine očistiti i isprskati razređenim malterom.
Prvi sloj, grunt, raditi krečnim malterom razmere
1:3 debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka,
„jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se
krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko
podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog
sloja. Drugi sloj, razmere 1:3, spraviti sa sitnim i
čistim peskom, bez primesa mulja i organskih
materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim
perdaškama. Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
„pregorevanja“. Obračun po m².

4

m3

12.00

m2

500.00

Malterisanje ulične fasade produžnim malterom
1:2:6 sa prethodnim pačokiranjem. Sva malterska
profilacija i venci moraju se izvlačiti limenim
šablonima kako bi se dobile ravne i oštre ivice.
Površine fasade očistiti, po potrebi oprati vodom i
isprskati cementnim mlekom. Produžni malter
spraviti sa prosejanim šljunkom, „jedinicom“,
naneti prvi sloj maltera i narezati ga. Drugi sloj
spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja
i organskih materija i naneti preko prvog sloja.
Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti
da ne dođe do brzog sušenja i
„pregorevanja“Obracun po m2 fasade bez ikakvih
dodataka na ivice i uglove.
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5

m2

60.00

m2

150.00

m2

40.00

m2

30.00

Malterisanje dvorišne fasade produžnim malterom
1:2:6 sa prethodnim pačokiranjem , sa ravnim
malterisanjem. Površine fasade očistiti, po potrebi
oprati vodom i isprskati cementnim mlekom.
Produžni malter spraviti sa prosejanim šljunkom,
„jedinicom“, naneti prvi sloj maltera i narezati ga.
Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez
primesa mulja i organskih materija i naneti preko
prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim
perdaškama. Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave.
Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
„pregorevanja“Obracun po m2 fasade bez ikakvih
dodataka na ivice i uglove.

6

Malterisanje sokle paropropusnim malterom sa
prethodnom impregnacijom radi hidroizolacije.
Obracun po m2 razvijene širine fasade bez ikakvih
dodataka na ivice i uglove.

7

Malterisanje zidova napadnutih kapilarnom vlagom
paropropusnim hidroizolacionim malterom.Sva
malterska profilacija i venci moraju se izvlačiti
limenim šablonima kako bi se dobile ravne i oštre
ivice. Obracun po m2 razvijene širine fasade bez
ikakvih dodataka na ivice i uglove.

svega ZIDARSKI radovi
IZOLATERSKI radovi
Izvodjac je duzan da izvrsi sve radove iz ove grupe kompletno kako je precizirano opisima
pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima, a u svemu prema
projektu.Materijal za izvodjenje radova potrebno je sto vise pribliziti mestu ugradnje kako bi se
izbegli nepotrebni horizontalni i vertikalni transporti.Materijali za hidroizolacije (izolacione
trake, hladni premazi i vruci namaz) mora biti prvoklasan, da zadovolji postojece standarde,
propisno slozen i zasticen.Podloga za izvodjenje hidroizolacije mora biti glatka, suva i cista bez
prisustva cestica prasine i bez prisustva masnih fleka.Materijal za izradu termoizolacije mora
biti suv i neostecen a podloga unapred ociscena i suva.U cenu su uracunati i sledeci radovi:
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Obelezavanje, snimanje i prenosenje mera za potrebe radova; Izrada, montaza, premestanje i
demontaza skele za potrebe radova; Gradilisni transport; Dovodjenje podloge u ispravno stanje.
1 Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije
sanitarnih i podrumskih prostorija. Izolaciju raditi
preko ciste i suve podloge primenom sika seal 101
ili 107 ili sl. Betonsku podlogu pripremiti da bude
čista, odmašćena i bez pukotina. Obracun po m2.

2

m2

470.00

m2

320.00

Postavljanje stirodura d=2cm na delu postojeće
međuspratne konstrukcije ispod cementnog estriha
sa 2 sloja PVC folije.Ploče od ekstrudiranog
polistirena postaviti kao termo i zvučnu izolaciju .
Obracun po m2.

svega IZOLATERSKI radovi
LIMARSKI radovi
Pre pocetka limarskih radova svi predhodni radovi moraju biti zavrseni tako da bi se limarski
radovi odvijali u normalnim uslovima.Gvozdeni delovi koji dolaze u neposredan dodir sa
povrsinom od pocinkovanog ili bakarnog lima moraju biti pocinkovani, odnosno izolovani
olovnim limom ili prevuceni tankim slojem kalaja.Ekseri i zakovci moraju biti od istog
materijala kao lim.Sve podloge preko kojih se postavlja lim moraju biti ravne i pripremljene za
rad. Kod podloga od betona ili maltera moraju biti postavljene drvene paknice na odredjenom
rasponu kao i krovna lepenka sto se posebno obracunava.Sav rastur materijala odredjen je
normativima za ovu vrstu radova.Nitovanje i lemljenje vrsiti samo kod elemenata gde se zahteva
potpuna vodonepropustljivost.Kod prozorskih banaka uz stolariju lim poviti najmanje 4cm i
prikovati eksercicima na razmaku od 5cm.Sve sastave kod visecih, lezecih oluka kao i odvodnih
olucnih cevi nitovati i lemiti sastave.
1 Izrada i ugradnja horizontalnih oluka od
pocinkovanog lima d=0.55mm, RS 33 cm, sa svim
potrebnim materijalom. Sve spojeve nitovati i
letovati. Obracun po m1.
2

m1

72.00

m1

54.00

Izrada i ugradnja olucnih vertikala od
pocinkovanog lima d=0.55mm sa svim potrebnim
materijalom RS 40cm. Sve spojeve nitovati i
letovati. Obracun po m1.
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3

Izrada i postavljanje sampleha-limene okapnice
krovnog simsa i na vencu između prizemlja i
sprata, razvijene širine 60cm. U cenu uračunati
nabavku i transport materijala. U cenu uračunati
odvoz šuta na lokaciju koju odredi investitor do
udaljenosti od 5km. Obračun po m1 .
m1

82.00

svega LIMARSKI radovi
STOLARSKI radovi
Nabavka, transport, demontaža postojećih i ugradnja novih prozora i vrata od punog drvenog
masiva sa bogatom profilacijom u svemu prema šemi stolarije, punih i zastakljenih vrata.
Elementi su zastakljeni jednostrukim providnim ili niskoemisionim termopan staklom sa
okovom sa mogucnoscu otvaranja po krajnjoj vertikalnoj ili horizontalnoj osovini. Dihtovanje
krila vrata za stok je predvidjeno termoizolacionom bitraks trakom, u svemu prema projektu i
prilozenoj semi. Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je prve klase domace
proizvodnje. U cenu je zaracunato i nece se posebno placati: obelezavanje, snimanje i prenos
mera za potrebe radova, montaza elemenata i okvira i gradilisni transport. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.
1 oznaka: 1
dimenzija: 136/308
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih ulaznih vrata sa širokom kutijom od
punog drvenog masiva sa bogatom profilacijom u
svemu prema šemi stolarije. Elementi su zastakljeni
niskoemisionim termopan staklom sa kvalitetnim
okovom, okov mora biti adekvatan postojećem.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Krila vrata zastakljenih niskoemisionim
staklom punjeno argonom d=4+15+4mm i dihtovati
EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.

kom

1.00
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2

oznaka: 3
dimenzija: 129/299,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih ulaznih vrata sa širokom kutijom od
punog drvenog masiva sa bogatom profilacijom u
svemu prema šemi stolarije. Elementi su zastakljeni
niskoemisionim termopan staklom sa kvalitetnim
okovom, okov mora biti adekvatan postojećem.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Krila vrata zastakljenih niskoemisionim
staklom punjeno argonom d=4+15+4mm i dihtovati
EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.

3

oznaka: 5
dimenzija: 99/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih ulaznih vrata sa širokom kutijom od
punog drvenog masiva sa bogatom profilacijom u
svemu prema šemi stolarije. Elementi su zastakljeni
niskoemisionim termopan staklom sa kvalitetnim
okovom, okov mora biti adekvatan postojećem.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Krila vrata zastakljenih niskoemisionim
staklom punjeno argonom d=4+15+4mm i dihtovati
EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.

4

oznaka: 8
dimenzija: 169/289,5
Nabavka,transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih i zastakljenih
vrata sa širokom kutijom od punog drvenog masiva
sa bogatom profilacijom u svemu prema šemi
stolarije. Elementi su zastakljeni jednostrukim
providnim staklom sa kvalitetnim okovom, okov
mora biti adekvatan postojećem. Finalna obrada je
sadolin ili masna boja. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.

kom

1.00

kom

1.00

kom

1.00

Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 24/73

5

oznaka: 9
dimenzija: 109/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.

6

oznaka: 10
dimenzija: 79/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.

7

oznaka: 11
dimenzija: 89/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.

8

kom

2.00

kom

2.00

kom

8.00

kom

6.00

oznaka: 12
dimenzija: 70/203
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata od punog
drvenog masiva u svemu prema šemi stolarije.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Mere uzeti na licu mesta. Obracun po
komadu.
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9

oznaka: 15
dimenzija: 136/308
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od punog drvenog masiva
sa bogatom profilacijom u svemu prema šemi
stolarije. Elementi su zastakljeni niskoemisionim
termopan staklom sa okovom sa mogucnoscu
otvaranja po krajnjoj vertikalnoj ili horizontalnoj
osovini. Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a
okov je prve klase. Krila prozora zastakljenih
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+15+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu
prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i
semi. Mere uzeti na licu mesta. Obracun po
komadu.
kom

1.00

kom

1.00

kom

1.00

10 oznaka: 18
dimenzija: 234/99
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od punog drvenog masiva
sa bogatom profilacijom u svemu prema šemi
stolarije. Elementi su zastakljeni niskoemisionim
termopan staklom sa okovom sa mogucnoscu
otvaranja po krajnjoj vertikalnoj ili horizontalnoj
osovini. Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a
okov je prve klase. Krila prozora zastakljenih
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+15+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu
prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i
semi. Mere uzeti na licu mesta. Obracun po
komadu.

11 oznaka: 23
dimenzija: 89/204,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.
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12 oznaka: 24
dimenzija: 79/204,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata od punog
drvenog masiva u svemu prema šemi stolarije.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Mere uzeti na licu mesta. Obracun po
komadu.
kom

4.00

kom

2.00

kom

8.00

13 oznaka: 31
dimenzija: 136/196
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora sa širokom kutijom i
duplim krilima od punog drvenog masiva,
izrađenog od borovine I klase, sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Spoljnja
krila su zastakljena jednostrukim flot providnim
staklom, a unutrašnja krila su zastakljena
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+15+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu
prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i
semi, sa okovom sa mogucnoscu otvaranja po
krajnjoj vertikalnoj osovini. Finalna obrada je
sadolin ili masna boja, a okov je prve klase mora
biti adekvatn postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.

14 oznaka: 33
dimenzija: 121/196
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora sa širokom kutijom i
duplim krilima od punog drvenog masiva,
izrađenog od borovine I klase, sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Spoljnja
krila su zastakljena jednostrukim flot providnim
staklom, a unutrašnja krila su zastakljena
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+15+4mm i dihtovati EPDM gumom u svemu
prema projektu,elaboratu energetske efikasnosti i
semi, sa okovom sa mogucnoscu otvaranja po
krajnjoj vertikalnoj osovini. Finalna obrada je
sadolin ili masna boja, a okov je prve klase mora
biti adekvatn postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.
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15 oznaka: 37
dimenzija: 148/265
Nabavka,transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih i zastakljenih
vrata sa širokom kutijom od punog drvenog masiva
sa bogatom profilacijom u svemu prema šemi
stolarije. Elementi su zastakljeni jednostrukim
providnim staklom sa kvalitetnim okovom, okov
mora biti adekvatan postojećem. Finalna obrada je
sadolin ili masna boja. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.
kom

1.00

kom

2.00

kom

5.00

16 oznaka: 38
dimenzija: 106/265
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih ulaznih vrata sa širokom kutijom od
punog drvenog masiva sa bogatom profilacijom u
svemu prema šemi stolarije. Elementi su zastakljeni
niskoemisionim termopan staklom sa kvalitetnim
okovom, okov mora biti adekvatan postojećem.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Krila vrata zastakljenih niskoemisionim
staklom punjeno argonom d=4+15+4mm i dihtovati
EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.

17 oznaka: 40
dimenzija: 119/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.
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18 oznaka: 41
dimenzija: 99/224,5
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih unutrašnjih punih vrata sa širokom
kutijom od punog drvenog masiva sa bogatom
profilacijom u svemu prema šemi stolarije. Finalna
obrada je sadolin ili masna boja, a okov mora biti
adekvatan postojećem. Mere uzeti na licu mesta.
Obracun po komadu.
kom

1.00

kom

1.00

19 oznaka: 43
dimenzija: 119/285
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih ulaznih vrata sa širokom kutijom od
punog drvenog masiva sa bogatom profilacijom u
svemu prema šemi stolarije. Elementi su zastakljeni
niskoemisionim termopan staklom sa kvalitetnim
okovom, okov mora biti adekvatan postojećem.
Finalna obrada je sadolin ili masna boja, a okov je
prve klase. Krila vrata zastakljenih niskoemisionim
staklom punjeno argonom d=4+15+4mm i dihtovati
EPDM gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Mere uzeti na licu
mesta. Obracun po komadu.

svega STOLARSKI radovi
AL PROFIL PROZORI
Svi radovi moraju biti uradjeni strucno i kvalitetno od zahtevanog materijala i kvaliteta, uradjeni
tacno prema datim detaljima.Pre pocetka izrade na licu mesta prekontrolisati mere.Izrada se
sastoji od rada u radionici i montiranja odnosno ugradjivanja na objektu.U rad nije uracunato
nikakvo stemovanje otvora ukoliko otvor nije u horizontali ili vertikali.Sav materijal za rad
mora biti donet u radionicu.Datom cenom ukljuceno je i izrada solbanaka za prozore, od ravnog
aluminijumskog lima d=0.7 mm, eloksiranog u boji prozora, kao i raznosenje materijala kako u
radionici tako i na objektu.Prevoz i sav rastur materijala su obuhvaceni jedinicnim cenom za
izradu odredjene pozicije.
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1

2

oznaka: 27
dimenzija: 86/45
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od plastificiranih
aluminijumskih profila. Prozore izraditi od
plastificiranog aluminijuma sa višekomornim
sistemom profila i termo prekidom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na
uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma u
mat crnoj boji. Krila prozora zastakliti dvostrukim
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu.

kom

1.00

kom

1.00

oznaka: 28
dimenzija: 66/36
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od plastificiranih
aluminijumskih profila. Prozore izraditi od
plastificiranog aluminijuma sa višekomornim
sistemom profila i termo prekidom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na
uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma u
mat crnoj boji. Krila prozora zastakliti dvostrukim
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu.
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3

oznaka: 42
dimenzija: 59/69
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od plastificiranih
aluminijumskih profila. Prozore izraditi od
plastificiranog aluminijuma sa višekomornim
sistemom profila i termo prekidom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na
uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma u
mat crnoj boji. Krila prozora zastakliti dvostrukim
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu.

4

oznaka: 46
dimenzija: 83/63
Nabavka, transport, demontaža postojećih i
ugradnja novih prozora od plastificiranih
aluminijumskih profila. Prozore izraditi od
plastificiranog aluminijuma sa višekomornim
sistemom profila i termo prekidom, po šemi
stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno
elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na
uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma u
mat crnoj boji. Krila prozora zastakliti dvostrukim
niskoemisionim staklom punjeno argonom
d=4+12+4mm i dihtovati trajno elastičnom EPDM
gumom u svemu prema projektu,elaboratu
energetske efikasnosti i semi. Obracun po komadu.

kom

3.00

kom

2.00

svega ALU PROFILI
BRAVARSKI radovi
Svi radovi moraju biti uradjeni strucno i kvalitetno od zahtevanog materijala i kvaliteta, uradjeni
tacno prema datim detaljima.Pre pocetka izrade na licu mesta prekontrolisati mere.Izrada se
sastoji od rada u radionici i montiranja odnosno ugradjivanja na objektu.U rad nije uracunato
nikakvo stemovanje otvora ukoliko otvor nije u horizontali ili vertikali.Sav materijal za rad
mora biti donet u radionicu.Datom cenom ukljuceno je i raznosenje materijala kako u radionici
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tako i na objektu.Prevoz i sav rastur materijala su obuhvaceni jedinicnim cenom za izradu
odredjene pozicije.
1 Reparacija metalne ograde balkona. Delove koji
nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru
na postojeće, prema detaljima i uputstvu
projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino
obrađene ivice i površine. Eventualne varove
idealno obrusiti. Skinuti staru boju hemijskim i
fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu
naneti impregnaciju, osnovnu boju i obojiti dva
puta bojom za metal. Obracun po m1, komplet sa
miniziranjem osnovnom bojom za metal 2 puta i
zavrsnim farbanjem bojom za metal.

2

Nabavka materijala i izrada metalne ograde
stepeništa h=1,1m u svemu u skladu sa projektom.
Obracun po m1, komplet sa miniziranjem
osnovnom bojom za metal 2 puta i zavrsnim
farbanjem bojom za metal.

3

Nabavka materijala i izrada metalnog rukohvata
podrumskog stepeništa na visini od 1,1m. Obracun
po m1, komplet sa miniziranjem osnovnom bojom
za metal 2 puta i završnim farbanjem bojom za
metal u mat crnoj boji.

m1

12.50

m1

18.00

m1

14.00

svega BRAVARSKI radovi
MOLERSKI radovi
Rad mora biti savesno i prvoklasno izveden.Na obojenim povrsinama ne smeju se poznavati
tragovi cetke, niti sme biti mrlja.Ton mora biti ujednacen.Otisci sablona i valjka moraju biti cisti
i ostri, a sastavci se ne smeju poznavati.Obojene povrsine ne smeju se otirati niti
ljustiti.Izradjene linije moraju biti celom duzinom iste sirine bilo da su horizontalne, vertikalne
ili kose.Ukoliko ima nedostataka bilo po pitanju materijala ili povrsine koja ce se bojiti, duznost
je odgovornog radnika da na to ukaze, kako bi se ti nedostaci otklonili.Sav potreban materijal za
spravljanje odgovarajucih boja i smesa i za njihovo toniranje mora biti donet strucnom radniku u
prostoriju gde ce on taj posao obavljati.Strucni radnik duzan je da obavi pored svog strucnog
posla jos i pripremanje boja, probno bojenje i pripremanje povrsina za bojenje.Ukoliko je pri
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radu potrebna skela treba je postaviti na vreme, i njena izrada je uracunata u cenu po izrade
odredjene pozicije.
1 Gletovanje 3 puta glet-masom i bojenje 2 puta
polu-disperzionom bojom unutrasnjih zidova,
plafona i donje povrsine i obrazina unutrasnjeg
stepenista, u tonu po izboru narucioca, sa
predhodnom impregnacijom svih povrsina
podlogom "A". U cenu uračunati skidanje
postojeće boje i krpljenje oštećenih delova zidova.
Obracun po m2.
2

Bojenje fasada u dva tona kvalitetnom fasadnom
bojom (proizvođača Rofix, Jub ili sl.) sa podlogom
i svim predradnjama koje preporučuje proizvođač
boje. Obracun po m2 .

3

Obrada sokle sa podlogom i svim predradnjama
koje preporučuje proizvođač boje. Obracun po m2 .

m2

1,500.00

m2

210.00

m2

40.00

svega MOLERSKI radovi
KERAMICARSKI radovi
Podloga na koju se lepe plocice mora biti ravna, glatka, cvrsta i cista.Sva oblozene povrsine
moraju biti izvedene potpuno ravno-bez talasa, ispupcenja i udubljenja sa ujednacenim
spojnicama cija je minimalna sirina uslovljena dimenzijama plocica zbog dilatacionih
zahteva.Povrsine koje ce se oblagati treba da su izvedene vertikalno ili horizontalno i dovedene
na kotu koja obezbedjuje izradu podloge od minimum 2 maksimum 2.5 cm za oblaganje
keramickim plocicama u cementnom malteru, odnosno obezbedjuje sloj debljine od 6-8 mm za
oblaganje u lepku, u zavisnosti od debljina plocica i sloja lepka, a presek dve ravni (suceljavanje
zidova, ivice i slicno) moraju biti izvedeni pod pravim uglom ili pod uglom koji se trazi
projektom.Izvodjac je duzan da izvrsi sve radove iz ove grupe kompletno, kako je precizirano
opisima pojedinih pozicija, opstim uslovima, normama i tehnickim propisima, tacno prema
projektu.Materijal koji se koristi treba da bude prve klase.U cenu su uracunati i sledeci radovi:
Izrada uzoraka; Dovodjenje podloge u ispravno stanje. Izrada, postavljanje i premestanje skele.
Gradilisni transport.
1 Oblaganje podova unutrasnjom granitnom
keramikom I klase, na lepku, dimenzija i boje po
izboru projektanta i investitora. Pločice postavljati
sa fugom od 3mm, a fuge zalivati masom za
fugovanje. Obracun po m2.
m2

300.00
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2

3

4

5

Oblaganje zidova i podova sanitarnih cvorova wc-a
do visine 2,5m zidnim keramickim plocicama I
klase, na lepku, dimenzija i boje po izboru
projektanta. Pločice postavljati sa fugom od 3mm,
a fuge zalivati masom za fugovanje. Obracun po
m2.
m2

250.00

m2

17.00

kom

3.00

m2

20.00

Sanacija poda balkona granitnim pločama Afrika
red d=2cm. Obračun po m2.
Oblaganje spoljnjog stepeništa ulaza u lokale
paljenim granitnim pločama ''Afrika red 'd=2cm.
Obračun po kom.
Oblaganje stepeništa za ulaz u podrum paljenim
granitnim pločama ''Afrika red 'd=2cm. Obračun po
m2.

svega KERAMICARSKI radovi
PARKETARSKI radovi
Podovi izradjeni od parketa moraju biti izvedeni potpuno ravni i horizontalni i sa minimalnim
spojnicama.Parket se polaze na suvu i cistu cementnu kosuljicu, koja se posebno obracunava, na
lepku za parket ili na bitumenu.Parket koji se ugradjuje mora imati pravilan oblik i ujednacenu
strukturu i boju.Na sastavu poda i zida ugraditi ugaone lajsne od istog materijala od kojeg je
izradjen i parket.U cenu su uracunati i sledeci radovi: Obelezavanje, snimanje i prenosenje mera
za potrebe radova; Dovodjenje podloge u ispravno stanje; Gradilisni transport.
1 Nabavka i ugradnja laminata I klase, debljine
12mm. Podloga mora biti ravna, suva i očišćena.
Laminat postaviti na sunđerastu podlogu za laminat
d=2mm. Pored zidova postaviti hrastove lajsne i na
svakih 80 cm pricvrstiti za zid, Suceljavanja
gerovati. Obracun po m2.
m2

140.00

svega PARKETARSKI radovi
RAZNI radovi
1 Izrada trotoara u unutrašnjem dvorištu širine 1,5m.
U cenu uračunati sav neophodan materijal.
Obracun po m2.
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2

Izrada spuštenog plafona na metalnoj
podkonstrukciji od monolitnih gipskarton ploča
d=12mm sa neophodnim bandažiranjem spojnica.
U cenu uračunati nabavku i transport materijala. U
cenu uračunati odvoz šuta na lokaciju koju odredi
investitor do udaljenosti od 5km. Obračun po m2.

3

Postavljanje skele za izradu dela fasade. "Montaža i
demontaža metalne cevaste fasadne skele, za
radove u svemu po važećim propisima i merama
HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna,
ankerovana za objekat i propisno uzemljena. Na
svakih 2m visine postaviti radne plathorme od
fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na
"kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim
ili PVC zastorima. Skelu prima i preko dnevnika
daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve
vreme trajanja radova.U cenu uračunati monta`u,
demonta`u i transport skele. Obračun po m2.

m2

30.00

m2

280.00

m2

300.00

svega RAZNI radovi
UKUPNO
REKAPITULACIJA
1 RADOVI RUŠENJA
2 ZEMLJANI RADOVI
3 BETONSKI i ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
4 ZIDARSKI RADOVI
5 IZOLATERSKI RADOVI
6 LIMARSKI RADOVI
7 STOLARSKI RADOVI
8 ALU PROFILI
9 BRAVARSKI RADOVI
10 MOLERSKI RADOVI
11 KERAMICARSKI RADOVI
12 PARKETARSKI RADOVI
13 RAZNI RADOVI
UKUPNO GRADJEVINSKI I GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI
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2. VODOVOD I KANALIZACIJA
OPŠTI OPIS
Sve odredbe ovih uslova imaju se smatrati kao sastavni deo svakog odeljka i svake pozicije ovog
predračuna. Opšti opis na početku pojedinih grupa radova odnosi se na sve pozicije radova te grupe,
izuzev ako u opisu pozicija nije drugačije opisana. Svi radovi moraju biti izvedeni prema tehničkim
propisima solidno i kvalitetno.Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama ovog predračuna nije naznačen
ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvaliteta , izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan
materijal uz dogovor i saglasnost nadzornog organa. Pre unošenja cena ponuđač je dužan da se detaljno
upozna sa projektnim elaboratom i lokacijom objekta radi dobijanja jasne predstave o obimu i vrsti
glavnih i pripremnih radova. Svi radovi obuhvaćeni predmerom, odnosno predračunom moraju se
izvesti u svemu po opštem opisu i pojedinačnim opisima iz predračuna, po planovima, detaljima,
uputstvu projektanta i nadzornog organa i po važećim tehničkim propisima. Svi radovi obuhvaćeni
predmerom, odnosno predračunom, predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i
završnim radovima - sve spremno za upotrebu. Jediničnom cenom za svaki rad predviđen ovim
predračunom obuhvaćeni su:
a) potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i svim ostalim operacijama.
b) sav rad, materijal, amortizacija, dažbine, takse i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekat, sa
svim materijalom za zaptivanje i pričvršćivanje kao obujmice, kuke, zavrtnji, tiplovi i bušenje otvora za
iste.
v) troškovi i takse privremenih priključaka instalacija vodovoda i kanalizacije i elektrike.
g) sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, odvozom. Isto
važi i za pomoćne privremene objekte i normalan rastur i otpatke materijala.
d) Unošenje svih podataka o svim završenim radovima i obračunske planove, dopunske skice, a za
radove koji su skriveni tj. koji posle izrade nisu pristupni direktnom predmeru, mere i skice sačiniti
odmah dok je merenje moguće. Svemere, skice i obračunske planove obavezno potpisuje ovlašćeni
predstavnik investitora i izvođača.
đ) Sve higijensko-tehničke zaštitne mere za sve zaposlene radnike.
e) Potrebna štemovanja šliceva, probijanje otvora uzidovima i međuspratnim konstrukcijama, krpljenje
šliceva, rupa i rabiciranje šliceva.
ž)Čišćenje radnog mesta za vreme izvođenja radova kao i završno čišćenje po završetku radova sa
odvozom šuta na gradsku deponiju.
z) Obračun količina radova i mase izvršiti na način opisanu svakoj poziciji ovog predračuna, a u koliko
to nije naznačeno u nekoj poziciji, primeniće se način obračuna predviđen za taj rad u prosečnim
građevinskim i zanatskim normama.
Nijedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen, bez krivice izvođača, što se
arbitražno utvrđuje na zahtev jedne strane.
Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
RB
OPIS POZICIJE
jm kolicina
cena/jm
iznos
ZEMLJANI RADOVI

Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 36/73

1

2

3

4

Rucni iskop rova (zemlja III kat.) sirine 0.60-1.20m
sa izbacivanjem iz jame, za polaganje instalacija
vod. I kanalizacije i izradu sahtova i sept jame, sa
potrebnim obelezavanjem,razupiranjem i
nivelisanjem dna rova.Obracun po m3.

m3

5.00

m3

1.00

m3

4.00

m3

1.00

Nabavka,transport i nasipanje u rov suvog peska
usloju od 10cm, iznad i ispod temena cevi celom
sirinom rova .Pesak ispod cevi isplanirati u
projektovanom nagibu dna rova. Obracun po m3.

Zatrpavanje rovova zdravom zemljom iz iskopa u
sloju od 30 cm uz pazljivo nabijanje. Obracun po
m3.
Odvoz viska zemlje na gradsku deponiju.Cenom je
obuhvacen utovat,transport i istovar sa grubim
planiranjem. Obracun po m3.

svega radovi ZEMLJANI RADOVI

VODOVOD (SANITARNI)
1 Nabavka, transport i montaža PVC vodovodnih
cevi sa potrebnim fazonskim komadima
(fitinzima), sa lepljenim spojnicama.
Pozicijom obuhvaćen: sav upotrebljeni materijal sa
rasturom, pripremno završni radovi, prenos
materijala do mesta montaže, razmeravanje vodova
po planu, ispitivanje vodovodne mreže prema
važećim tehničkim uslovima.
Obračun po metru dužnom montirane i ispitane
vodovodne cevi odgovarajućeg prečnika

 25mm
 32mm

m1
m1

26.60
8.00
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2

3

4

5

6

 50mm
Nabavka i montaža propusnih ventila od mesinga
sa zvonom i rozetom, na razvodnim cevima,
odnosno kod sanitarnih objekata.
Obračun po komadu komplet ugrađenog i ispitanog
ventila odgovarajućeg prečnika.

m1

12.00

Ø 25mm
Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
priloženom upustvu, važećim tehničkim propisima
i saglasnosti nadzornog organa.
Obračun se vrši po m’ ispitanog cevovoda.

kom

15.00

m1

35.00

m1

12.00

kom

3.00

m1

35.00

Nabavka i montaža hidrantske mreže, od
vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika 2"
zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje,
firnisom i kudeljom. Štemovanja za ugradnju i
prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na
gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati
odgovarajućim obujmicama, da se spreči vibriranje
mreže. Po završenoj montaži hidrantske mreže istu
ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik. U cenu ulazi i
ispitivanje
mreže.Obračun
po
m.
Ø 50 mm

Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa
priključkom,
prečnika
2".Metalni
ormarić
dimenzija 50x50 pričvrstiti po detalju.U ormariću
isporučiti hidrantski ventil, crevo dužine 15 m i
mlaznicu."
Obračun
po
komadu.
Ø 50 mm

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
priloženom upustvu, važećim tehničkim propisima
i
saglasnosti
nadzornog
organa.
Obračun se vrši po m’ ispitanog cevovoda.
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7

Dezinfekcija celokupne pitke vodovodne mreže
hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora na 1 m3
vode). Dezinfekcija približno traje oko 3 časa.
Nakon
izvršene
dezinfekcije,
celokupnu
vodovodnu mrežu treba dobro isprati čistom
vodom, dok se ne izgubi miris hlora.
Obračun po m1 cevi koja se dezinfikuje.

m1

35.00

m1
m1

15.30
16.70

kom

5.00

m1

32.00

svega VODOVOD (SANITARNI)
KANALIZACIJA
1 Nabavka, transport i montaža kanalizacionih cevi
od tvrdog PVC-a sa fazonskim komadima. Cevi od
PVC-a spajati pomoću gumenih dihtunga - britvi,
ili lepljenjem. Obračun se vrši po m1 komplet
ugrađene i ispitane kanalizacione cevi. - unutrašnja
mreža

2

3

Ø 75mm
Ø 100mm
Nabavka,transport i montaža plasticnih podnih
slivnika. Slivnici u sanitarnim cvorovima su sa
hromiranom resetkom i ramom.
Obračun se vrši po komadu komplet postavljenog
slivnika, odgovarajućeg prečnika.
Ø 75mm

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema
priloženom upustvu, važećim tehničkim propisima
i saglasnosti nadzornog organa.
Obračun se vrši po m1 ispitanog cevovoda.

svega KANALIZACIJA
SANITARNI UREĐAJI
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1

Nabavka, transport i montaža WC šolja.
Pozicijom obuhvaćeni: šolja, nisko montažni
vodokotlić, sedište sa poklopcem od tvrde plastike,
podkonstrukcija za kačenje.
Obračun po komadu komplet montirane i ispitane
šolje.

2

Nabavka, transport i montaža umivaonika od
fajansa. Pozicijom obuhvaćeni: umivaonik, stojeća
hromirana baterija, odlivni ventil i hromirani sifon
1 1/2", mesingani zavrtnjevi i plastični tiplovi za
povezivanje sa zidom. Obračun se vrši po komadu
komplet montiranog i ispitanog umivaonika.

3

Nabavka, transport i montaža pisoara.
Obračun po komadu komplet montirane i ispitanog
elementa .

4

Nabavka, transport i montaža električnog
akumulacionog bojlera sa sigurnosnim ventilom i
pratećim materijalom za ugradnju.
Obračun po komadu komplet montiranog i
ispitanog bojlera.
V=10 l
V=50 l

kom

6.00

kom

8.00

kom

1.00

kom
kom

2.00
1.00

svega SANITARNI UREĐAJI
REKAPITULACIJA
ZEMLJANI RADOVI
VODOVOD (SANITARNI)
KANALIZACIJA
SANITARNI UREĐAJI
UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
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3.MAŠINSKE INSTALACIJE
RB
OPIS POZICIJE
a. GREJNA TELA I ARMATURA
1 Isporuka i montaža panelnih čeličnih
radijatora sa nosačima, proizvođač:
“Jugoterm” Srbija ili sl: Tip 22

2

3

4

5

jm

kom
600/400
600/600
kom
600/800
kom
600/1000
kom
600/1200
kom
Isporuka i montaža radijatorskih ventila,
proizvod: “HERZ”, tip: TS-98-V - ugaoni
model sa termo glavama "HERZ MINI", ili
slično:
NO15 (1/2”)
kom
Isporuka i montaža radijatorskih navijaka,
proizvod: “HERZ”, tip: RL-1 sa
mogućnošću regulacije i zatvaranja ili
slično:
NO15 (1/2”)
kom
Isporuka montaža loptaste slavine sa
navojem, sledećih karakteristika:
R 5/4" NP6
kom
Isporuka montaža automatskog odzračnog
suda opremljen slavinicom R1/2", sledećih
karakteristika:
Æ 100x150 mm
kompl

kolicina

cena/jm

10
6
4
6
6

32

32

2

6
UKUPNO:

b. CEVNA MREŽA I FITING
1 Isporuka i montaža bakarnih cevi, proizvođač
Fabrika bakarnih cevi Majdanpek ili slično u
kompletu sa spojnim elementima i fitinzima:

2

Æ 42 x 1,5 mm
Æ 28 x 1,5 mm
Æ 22 x 1,0 mm
Æ 18 x 1,0 mm
Æ 15 x 1,0 mm
Isporuka i montaža čeličnih bešavnih cevi za
dovod toplovoda do 3 faze u objektu:

m'
m'
m'
m'
m'

5
32
60
170
192

Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 41/73

iznos

Æ 48,3 x 2,6 mm

m'

6
UKUPNO:

1
2

REKAPITULACIJA
RADIJATORSKOG
GREJANJA
INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI
SVEGA

4.ELEKTRO INSTALACIJE
r.b.

1
1

2

*
*
*
*

POZICIJA

j.mer
e

kol.

m.

82

cena
/j.mere

ukupna cena
(dinara)

NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI :
Isporuka i polaganje napojnog kabla ormana
RO-PR-3. Polaganje kablova se vrši u zidu
ispod maltera. Plaća se po metru dužnom kabla
i
povezivanjem
na
oba
kraja.
Tačnu dužinu utvrditi na licu mesta.
N2XH 5x10 mm2 - od MRO ormana u prizemlju
faze 2 do RO-PR-3.

Isporuka i montaža razvodnog ormara
RO-PR-3 od dva puta dekapiranog lima debljine
2 mm sa patent bravom i ključem. Uvođenje
kablova vršiti sa gornje strane kroz
odgovarajuće PG uvodnice.
U ormanu se predviđa ugradnja:
kom.
tropolni grebenasti prekidač GP/3p/40A
kom.
zuds (rcd) uređaj 4p/40 A/0,5 A
kom.
Jednopolni automatski osigurači C16A, B tip
kom.
Jednopolni automatski osigurači C10A, B tip
Sitan potrošni materijal (sabirnice nultog voda,
redne stezaljke, perforirani PVC kanali, DIN pauš.
šina35mm)

1
1
11
4
1
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*
*

3

4

*
*
*
*

5

6

Ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne
sabirnice, kablovske uvodnice i stopice, potporni pauš.
izolatori, zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl.
Gotov orman opremiti šemama ormana.

1

Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i
montaža opreme, električno povezivanje i
ispitivanje.

kom.

1

Isporuka i polaganje napojnog kabla ormana
RO-POD-2. Polaganje kablova se vrši u zidu
ispod maltera. Plaća se po metru dužnom kabla
i
povezivanjem
na
oba
kraja.
Tačnu dužinu utvrditi na licu mesta.
N2XH 5x6 mm2 - od RO-PR-3 ormana u
prizemlju do RO-POD-2 u podrumu.

m.

4

Isporuka i montaža razvodnog ormara
RO-POD-2 od dva puta dekapiranog lima
debljine 2 mm sa patent bravom i ključem.
Uvođenje kablova vršiti sa gornje strane kroz
odgovarajuće PG uvodnice.
U ormanu se predviđa ugradnja:
tropolni grebenasti prekidač GP/3p/40A
zuds (rcd) uređaj 4p/25 A/0,5 A
Jednopolni automatski osigurači C16A, B tip
Jednopolni automatski osigurači C10A, B tip

kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
11
4

Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i
montaža opreme, električno povezivanje i
ispitivanje.

kom.

1

Isporuka i polaganje napojnog kabla ormana
RO-SP-4. Polaganje kablova se vrši u zidu
ispod maltera. Plaća se po metru dužnom kabla
i
povezivanjem
na
oba
kraja.
Tačnu dužinu utvrditi na licu mesta.
N2XH 5x6 mm2 - od MRO ormana u prizemlju
do RO-SP-4.

m.

4

Isporuka i montaža razvodnog ormara
RO-SP-4 od dva puta dekapiranog lima
debljine 2 mm sa patent bravom i ključem.
Uvođenje kablova vršiti sa gornje strane kroz
odgovarajuće PG uvodnice.
U ormanu se predviđa ugradnja:
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*
*
*
*

tropolni grebenasti prekidač GP/3p/40A
zuds (rcd) uređaj 4p/25 A/0,5 A
Jednopolni automatski osigurači C16A, B tip
Jednopolni automatski osigurači C10A, B tip

kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
10
4

Komplet izrada razvodnog ormana, isporuka i
montaža opreme, električno povezivanje i
ispitivanje.

kom.

1

m.

100

kom.

1

7

8

PP00-Y 5x6 mm2 - od MRO ormana (pripada
fazi 2) do budućeg gasnog kontejnerskog bloka.
Ostali nepredviđeni radovi usled rekonstrukcije i
adaptacije postojećih instalacija

UKUPNO NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI:

UKUPNO:

2

INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TERMIJE

1

Demontaža postojeće rasvete i utičnica i
odlaganje na mesto koje odredi investitor uz
predaju konačnog zapisnika o demontiranom
materijalu.
pauš.

1

Isporuka materijala, prenos alata i materijala,
razmeravanje, obeležavanje i polaganje
provodnika N2XH 3x2.5 mm2 za izradu
monofaznih priključnih mesta, izrada prodora i
rupa u zidu, ugradnja razvodnih instalacionih
kutija izrada potrebnih veza u razvodnim
kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija.
Polaganje provodnika se vrši u zidu ispod
maltera. U cenu je uračunat i ostali sitan
instalacioni materijal. Prosečana dužina kabla
po priključnom mestu je 22 m.

kom.

43

kom.

55

2

3

4

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
monofazne šuho priključnice modularne izrade,
2M za ugradnju u zid.
Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje
monofazne šuko priključnice 16A za montažu u
zid sa poklopcem u IP 54 stepenu zaštite.

kom.

5
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5

6

7

8

Nabavka, isporuka, montaža sušača za ruke u
WC-u, prema montažnom planu.
kom.

5

kom.

6

kom.

3

kom.

4

Nabavka, isporuka, montaža ventilatora za WC,
Ventilator fi-120, komplet sa Alu - Flex Cevi fi
120.
Nabavka, Isporuka materijala i izrada instalacije
priključka za bojler, provodnikom PP-Y
3x2.5mm2, u zidu ispod maltera. Prosečna
dužina je 15 m
Nabavka, isporuka, montaža invertor klima
jedinica
proizvođača
TOSHIBA
ili
sl.,
Energetske klase A+, Kapacitet hlađenja 2,5
(kW) (0,67-3,10), Kapacitet grijanja 3,2(kW)
(0,70-3,90). Grejanje -20 ºC do +50 ºC hlađenje
15
ºC
+50ºC,
5god
garancija.
U
cenu
montaže
uračunati
potpunu
montažu
opreme
i
instalacija, njeno
ispitivanje, regulacija i puštanje u probni rad,
obuka radnika odmah po završetku montaže.

9
Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije
vodovima IY(St)Y 2x2x0,6mm2 od ITO
ormana do razvodnih kutija unutar lokala. U
prvoj fazi izvesti cevnu instalaciju postavljanjem
PVC fleksibilne cevi u zidu ispod maltera, a u
drugoj fazi, izvesti instalaciju uvlačenjem
vodova. Prosečna dužina voda je I=82m po
vodu. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
kom.

8
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10
Nabavka, isporuka materijala i izrada instalacije
vodovima IY(St)Y 2x2x0,6mm2 od razvodnih
kutija telefonske instalacije unutar lokala do
mesta montaže telefonskih utičnica. U prvoj fazi
izvesti cevnu instalaciju postavljanjem PVC
fleksibilne cevi Ø16 mm u zidu ispod maltera, a
u drugoj fazi, izvesti instalaciju uvlačenjem
vodova. Prosečna dužina voda je I=15m po
vodu. Plaća se komplet materijal i radna snaga:
kom.
11

8

Nabavka, isporuka, ugradnja i povezivanje
telefonske utičnice bele boje za ugradnju u
modularnu
galanteriju
1M
zajedno
sa
energetskim priključnicama. Plaća se komplet
materijal i radna snaga.
kom.

8

UKUPNO INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TERMIJE:
3

INSTALACIJA OSVETLJENJA

1

Isporuka materijala, prenos alata i materijala,
razmeravanje i obeležavanje trase polaganja
provodnika N2XH 3x1.5 mm2, izrada prodora i
rupa u zidu, ugradnja razvodnih instalacionih
kutija izrada potrebnih veza u razvodnim
kutijama sa zatvaranjem razvodnih kutija za
izradu
sijaličnih
mesta.
Kablovi se polažu
u zidu ispod maltera.
U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni
materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom
mestu je 15 m.

2

Isporuka,montaža i povezivanje LED panel za
nadgradnu
montažu,
GACRUX
ECO
SUR./SUS. SS4 OPAL LED 4300lm/840 1x43W,
LED DRIVER, RAL 9003 ili slični 4000 ºK

UKUPNO:

kom

93

kom

51
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3

5

6

Isporuka,montaža i povezivanje okruglih LED
panela, snage 15W, za montažu na zid i plafon
u hodnicima i stepeništu, sa LED izvorom
svetlosti 15W. 4000ºK

kom

29

kom

2

kom
UKUPNO INSTALACIJA OSVETLJENJA:

11

Isporuka,montaža i povezivanje svetiljki EGLO
City Classic, ili slične, po izboru investitora, za
montažu na fasadama ka ulicama, sa kompakt
fluo izvorima svetlosti, 23W. Svetiljka mora biti
u min IP 44 zaštiti.
Komplet povezana svetiljka sa sijalicom 23W. ili
u LED tehnologiji.

Isporuka,montaža i povezivanje zidnih svetiljki
po izboru investitota za osvetljenje stepenista i
ispred ulaza, u IP 54 zaštiti.

UKUPNO:

4. MODULARNA GALANTERIJA
Isporuka materijala ugradnja i povezivanje
sledeće opreme modularne galanterije.
Predviđena je
oprema
slična opremi
proizvođača "Aling conel". Oprema je bele
boje.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Montažna kutija za jedan i dva modula 2M za
montažu u puni zid.
Montažna kutija za četiri
modula 4M za
montažu u puni zid.
Montažna kutija za četiri
modula 5M za
montažu u puni zid.
Nosač modula 1M.
Nosač modula 2M.
Nosač modula 4M.
Nosač modula 5M.
Ukrasni okvir za 1M
Ukrasni okvir za 2M.
Ukrasni okvir za 4M.
Ukrasni okvir za 5M.
obican prekidac 1M
prekidac 1M sa indikacijom, 16A
naizmenični prekidac 1M

kom

60

kom

9

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

8
26
34
9
8
26
34
9
8
34
12
6

UKUPNO MODULARNA GALANTERIJA:
5
1

UKUPNO:

PANIČNO OSVETLJENJE:
Isporuka materijala, prenos alata i materijala,
razmeravanje i obeležavanje trase polaganja
provodnika N2XH 3x1.5 mm2 , izrada prodora i
rupa u zidu , ugradnja razvodnih instalacionih
kutija, izrada potrebnih veza u razvodnim
kutijama, sa zatvaranjem razvodnih kutija za
izradu sijaličnih mesta panične rasvete .
Polaganje kablova se vrši delom po PNK
regalima, delom iznad spuštenih plafona i delom
u zidu ispod maltera.
U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni
materijal. Prosečna dužina kabla po sijaličnom
je 15 m.

kom.

18
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2

Nabavka, isporuka materijala, montaža i
povezivanje i ispitivanje kompletno opremljene
svetiljke za paničnu rasvetu LED, sa
autonomijom rada min.3 h, min160lm. nakon
nestanka električne energije. U cenu uračunati
svetlosni izvor, predspojne naprave pribor za
vešanje svetiljke, pintogrami i ostali sitan
nespecificiran instalacioni materijal. Plaća se
materijal i radna snaga po komadu.
kom
UKUPNO PANIČNO OSVETLJENJE:

6

ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE

1

Nepredviđeni radovi, nastali u toku izvođenja
radova i čišćenje objekta.
Po završenom pregledu izvedenih radova treba
izvršiti
Zakonska predviđena ispitivanja:
- Pregled i ispitivanje električne instalacije sa
izdavanjm
Stručnog
nalaza
- kompletiranje završenih radova na napred
opisan način, uz sva navedena ispitivanja
davanje atesta i uputstva kao i puštanje
instalacije i predaje liste investitoru na upotrebu.

2

ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE

18
UKUPNO:

pauš

1

pauš

1
UKUPNO:

REKAPITULACIJA
r.b.
POZICIJA
1

NAPAJANJE OBJEKTA, RAZVODNI ORMANI

2
3
4
5

INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I TERMIJE
INSTALACIJA OSVETLJENJA
MODULARNA GALANTERIJA
PANIČNO OSVETLJENJE
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IZNOS
(din)

6

ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA
UKUPNO
(1+2+3+4+5+6):

(din.)

5. DOJAVA POŽARA
INSTALACIJA AUTOMATSKE DOJAVE
POŽARA
r.b
.
1

2

pozicija

jedi količi cena/jedinic
nica na
i

ukupna cena

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
adresibilnih optičkih detektora tipa - FD 7130
"UniPOS",sa izolatorom petlje (EN54-7). Plaća se
komplet materijal i ugradnja
U cenu uračunato i adresibilno podnožje DB-7100
Nabavka, Isporuka i montaža adresabilnih ručnih
javljača požara sa izolatorom petlje (EN-54-11),
tipa "UniPOS" FD7150. Plaća se komplet
materijal i ugradnja

3

Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje
alarmnih sirena za unutrašnju montažu tipa
"UniPOS" 8204C, (EN54-3)

4

Nabavka, Isporuka, montaža i povezivanje
alarmnih sirena za spoljnu montažu tipa
"UniPOS" SB112F 112dB.

5

Nabavka, Isporuka i polaganje HFFR fleksibilnih
creva za polaganje kablova dojave požara
dimenzija ∅20/17,4 mm.

6

Nabavka,Isporuka i polaganje kablova J-H(St)H
2x2x0.8 mm i povezivanje javljača požara, i
ostale opreme stabilne instalacije za dojavu
požara.Polaganje kablova vršiti u HFFR
fleksibilnim crevima ∅20/17,4 mm u zidu ispod
maltera.

7.

Isporuka dokumentacije, atesta za elemente
stavilnog sistema za zaštitu od požara.

kom

24

kom

5

kom

2

kom

1

m

430

m

430
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8.

Napomena:
Nabavka, Isporuka i polaganje kabla NHXHX
FE180/E30 2x1,5 mm2 za povezivanje PP sirena
za Fazu 3 predviđeni su u predmeru i predračunu
radova i materijala za Fazu 2.

UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA:

6. ZAŠTITA OD POŽARA
RB

OPIS POZICIJE

jm

kolicina

cena/jm

OPŠTI OPIS
1

2

Ručni aparat za gašenje požaratip S-9
proizvođač
- "Vatrosprem" Beograd,
- "Todorović" Kragujevac
ili sl.
kom

9.00

kom
kom

9.00
8.00

Table uputstva i upozorenja
"Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”
“Postupak u slučaju požara”
UKUPNO:

REKAPITULACIJA 3. FAZA
1 GRAĐEVINSKI
I
GRAĐEVINSKOZANATSKI RADOVI
2 VODOVOD I KANALIZACIJA
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iznos

3
4
5
6

MAŠINSKE INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE
DOJAVE POŽARA
ZAŠTITA OD POŽARA
UKUPNO 3. FAZA

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колону Јединичне цене уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,
за сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони Укупно. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са
траженим количинама . На крају уписати укупну цену предмета набавке без
ПДВ-а, ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом .

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање
дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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

(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
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У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке, 404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76.ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава тражени кадровски капацитет

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76.ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 испуњава све услове из чл. 75.и 76. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе
када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
(ОБРАЗАЦ 7)
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ОБРАЗАЦ
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
За поступак јавне набавке 404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3
Понуђач _____________________________________________
Време
реализације

вредност
Ре
д.

Наручилац

извршених
Предмет радова

бр
.

предметних радова

уговора

радова

без ПДВ-а
1

2

3

4

5

6
Укупно

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним радовима.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
(ОБРАЗАЦ 8)

ПОТВРДА
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НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА
За поступак јавне набавке 404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација
и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору
- фаза 3
Назив референтног Наручиоца:_______________________________________________
Адреса референтног Наручиоца:______________________________________________
Овим потврђујемо да је:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као и
облик његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном
року извршио уговорене радове :
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(навести врсту радова)
У укупном износу од __________________________ без ПДВ-а
динара без ПДВ-а
а на основу Уговора број:__________________________ од ___________________
(заведено код реф. Наручиоца)
(датум Уговора)
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Јавне набавке, и у друге сврхе се не
може користити.
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Датум издавања:_________________
М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца)

(Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи)
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца

(ОБРАЗАЦ 9)
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ОБРАЗАЦ Потврда о обиласку локације
За поступак јавне набавке 404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3
Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:
ПОНУЂАЧ__________________________________________________________________________
_________ изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид «на
лицу места» у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и
подношење
понуде
за
јавну
набавку
радова
___________________________________________________________,
ЈНОПБР:
________________________.
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не
могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени.
У_________________________
Дана_____________2018. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_________________________
(потпис овлашћеног лица Понуђача)
НАРУЧИЛАЦ
__________________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача , обилазак локације и увид у техничку
документацију мора извршити носилац посла, представник групе понуђача који буде именован
споразумом о зајеничком наступању. Овај Образац Изјава мора бити уредно попуњен, потписан и
печатом оверен од стране представника понуђача - носиоца посла и Наручиоца, у противном,
понуда ће бити одбијена.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
набавци радова - 404-167/2018-VIII - Реконструкција, адаптација и
инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору фаза 3
Закључен између:
1. Наручиоца Град Сомбор
са седиштем у Сомбору, улицаТрг цара Уроша бр. 1.,
ПИБ: 100123258 Матични број: 08337152
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:Управа за трезор,
Телефон: 025- 468-111
кога заступа Градоначелник Града Сомбора Душанка Голубовић
(у даљем тексту: Наручилац) и
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач),
у заједничкој понуди
...............................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
(остали понуђачи из групе понуђача)
подизвођачи
...............................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
(назив подизвођача)
Основ уговора:
ЈН Број: 404-167/2018-VIII
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова –- Реконструкција, адаптација
и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате у Сомбору
- фаза 3 према јединичним ценама из понуде Извођача, која је саставни део
овог уговора.
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Члан 2.
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог
члана, у свему према Понуди број ______ од __.__.2018. године, која је саставни
део овог Уговора.
Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис,
потпише, овери и врати у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач
не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити
све законом предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом
113. став 3. ЗЈН.
Члан 3.
Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи:
- без обрачунатог пореза на додату вредност______________________________
динара,
- износ пдв-а:_______________________________ динара,
- са обрачунатим порезом на додату вредност ______________________динара.
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност
Уговора сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност,
подзаконским актима и пратећим прописима.
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед
повећања цена елемената на основу којих су одређене.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале
зависне трошкове Извођача.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року
од ____ , (максимално 50 календарских дана), календарских дана рачунајући од
дана увођења у посао. Рок за увођење извођача у посао не може бити дужи од 8
дана од дана потписивања уговора.
Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе стручно и
квалитетно, по важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који
важе за уговорену врсту радова.
Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из претходног става,
Наручилац има право на раскид овог уговора и у том случају је Наручилац
овлашћен да радове повери другом извођачу, с тим да Извођач сноси насталу
штету, као и евентуалне разлике у цени радова, уколико оне буду веће од
првобитно уговорених.

Члан 5.
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Обрачун радова вршиће се на основу стварно изведених радова, по
јединичним ценама из прихваћене Понуде Извођача радова.
Члан 6.
Плаћање уговорених радова, вршиће се на рачун Извођача број
_____________________ код банке__________________________, и то на
следећи начин: по ситуацијама овереним од стране надзорног органа.
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.
Средства за предметну набавку радова које ће се извршити у 2018.години
су обезбеђена у буџету за 2018 годину, а за радове која ће се извршити у 2019.
биће обезбеђена у буџету за 2019 годину. Обавезе које доспевају у 2019.години
могу бити реализоване највише до износа који ће за ту намену бити одобрене у
тој буџетској години.
Члан 7.
Ако Извођач радова неуредним испуњењем уговорних обавеза, искључиво
својом кривицом или немаром, не изведе уговорене радове у року предвиђеном у
члану 4. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу за сваки дан кашњења
уговорну казну у висини од 2‰ (два промила) од вредности радова у закашњењу,
с тим што укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената)
уговорене вредности радова из члана 2. овог Уговора.
Члан 8.
Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову врсту
радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду.
Члан 9.
Извођач је дужан именовати свог одговорног извођача радова и о томе
писмено известити Наручиоца радова.
Наручилац је дужан да обезбеди овлашћена стручна лица, вршиоце
стручног надзорa, и да о томе писмено обавести Извођача радова.
Члан 10.
У случају да се у току радова појаве накнадни радови, Извођач је дужан
тражити одобрење Наручиоца за њихово извођење. Потреба за извођењем
накнадних, или непредвиђених радова мора бити констатована од стране
Надзорног органа, уписивањем у грађевински дневник.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и
о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног
надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
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Уколико Наручилац прихвати да се изведу предожени вишкови радова,
плаћање истих вршиће се по јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача из
члана 2. овог Уговора, а на основу закљученог анекса овог Уговора у складу са
чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену
Уговора, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, рачунајући од дана
примопредаје радова.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току гарантног
рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року који му
одреди Наручалац, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови
настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника
овог уговора.
Члан 12.
Уговор се закључује за период од 12 календарских месеци од дана
потписивања уговора.
Члан 13.
Саставни део овог Уговора је :
- Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора
- банкарска гаранција за добро извршење посла
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно,
а ако то не буде могуће, спор ће решавати Привредни суд у Сомбору.
Члан 15.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

За ИЗВОЂАЧА:
_____________________________

За НАРУЧИОЦА:
________________________________

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 63/73

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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 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.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Сомбора, адреса: Трг цара
Уроша бр. 1, 25000 Сомбор (или непосредно на наведену адресу на писарници
Градске управе града Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку (радова) – 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико
је примљена од стране наручиоца до 04.10.2018.године до 11:00 сати. Јавно
отварање понуда одржаће се истог дана у 11:30 сати.
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 наручилац
ће понуђачу 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. Неблаговремену понуду наручилац ће
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
(Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац
5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом
(Образац 6).
 Образац - Референц листа(Образац 7);
 Образац Потврде о извршеним услугама(Образац 8);
 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9)
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 Модел уговора;
 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
регистровану меницу
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла – обавезујуће
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року – обавезујуће
 Доказе наведене у табели додатних услова
3. ПАРТИЈЕ
- јавна набавка је обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Градска управа
града Сомбора, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор , са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (радови) – 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) – 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (радови) – 404-167/2018-VIII - Реконструкција,
адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта Грашалковићеве палате
у Сомбору - фаза 3 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – 404-167/2018-VIII Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта
Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3 - 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.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.
тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
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 законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.

Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-167/2018-VIII 66/73

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђач је дужан да рачун достави у 3 примерка и у истом наведе број уговора.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном
органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном
документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља
Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да
исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране
Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију,
уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника
о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.
Рок плаћања је 45 дана а у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и
68/15)], од дана пријема исправног регистрованог рачуна коју испоставља
понуђач са спецификацијом изведених радова, а којом је потврђено извршење
радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од
дана примопредаје радова. За уграђене материјале и делове важи гарантни рок у
складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје
радова Наручиоцу
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок почетка радова је одмах по увођењу у посао, а рок завршетка радова не може
бити дужи од 50 календарских дана.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
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 не може мењати
понуду.
9.5. Други захтеви
Обилазак локације за извођење радова за предметну јавну набавку може се
обавити само уз претходну писану најаву - пријаву, која се подноси 2 (два) дана
пре намераваног обиласка локације, на меморандуму заинтересованог лица и
која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.
Заинтересована лица
достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
mrilke@sombor.rs.
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Обилазак терена/локације вршиће се радним даном у времену 09,00-13,00
часова, обилазак није могућ на дан отварања понуда.
О извршеном обиласку локације за извођење радова понуђач даје изјаву на
Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Oбразац 9).

10. 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, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и
то сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија
картона депонованих потписа. Рок важења менице је 60 дана од
дана отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде
треба да траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено
не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла
у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
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добро извршење посла – обавезујуће
3) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року – обавезујуће

II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач
се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета
јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-a, сa роком вaжности најмање 10 дaнa дужим од
гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
-

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ПЛАНОВА,
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
или електронске поште на e-mail mrilke@sombor.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, 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 404167/2018-VIII
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем
тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
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. ЗЈН).
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.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА
ОД ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ
ЧЛАНА 149. ЗАКОНА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 112.СТАВ 2. ЗАКОНА,
У СЛУЧАЈУ АКО ЈЕ ПОДНЕТА САМО ЈЕДНА ПОНУДА, УГОВОР О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД НАЈДУЖЕ ОСАМ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у
року од 8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из
члaнa 149. Зaконa.
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре
истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112.
стaв 2. тaчкa 5) Зaконa.
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року
од 8 (осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa
или ће га у истом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа.
Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три)
дана од дана пријеме. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се
да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене
последице.
Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци,
или га у остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa
зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3.
ЗЈН). Уколико је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог
следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити стручну оцену
понудa и донети одлуку о додели уговорa.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail mrilke@sombor.rs или препорученом пошиљком са
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повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
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;
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(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.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(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; Градска управа града Сомбора , јавна набавка 404-167/2018-VIII
- Реконструкција, адаптација и инвестиционо одржавање дела објекта
Грашалковићеве палате у Сомбору - фаза 3
(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, или
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, или
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 подносиоце 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), или
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
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом
115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења
уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова.
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке.
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