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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ....... Установа дечије одмаралиште „Златибор“
УЖИЦЕ
Шифра елатности 5520
Матични број 07279841
ПИБ 101505036
Адреса: …..............................Ужице, Косовска 2а
Интернет страницa:www.decije-odmaraliste.com
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 бр.1.3.2/15 су радови на у р е ђ е њ у о б ј е к т а „ Г о л и ј а “
(452000000) грађевински радови на објектима или деловима објекта
високоградње
и
обухватају:
радове
водовод
и
канализација,
електроинсталатерски радови, систем грејања, и грађевинско занатски радови
на покривању спортског- кошаркашког игралишта (45212221) грађевински
радови са конструкцијама за спортске терене.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт лица
Лице за контакт Радмила Дабић,
Еmail
aдреса:
udozlatibor.@open.telekom.rs
У радном времену од 07,30-15,00 часова.
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ВРСТА И ОПИС РАДОВА, ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Врста радова:
Предмет набавке су: ОРН 45200000,
грађевински радови ,
водовод и канализација, електро инсталације, систем
грејања, 45212221 грађевинско занатски радови на
п о к р и в а њ у с п о р т с к о г и г р а л и ш т а , ближе одређени предмером спецификацијом радова са структуром цене као саставним делом конкурсне
документације.
Радовима је обухваћена д о г р а д њ а п о с т о ј е ћ е г о б ј е к т а и
покривање спортског игралишта у објекту „Голија“ на
Златибору.
Опис јавне набавке и начин извођења радова:
Радови се обављају на објекту „Голија“ на Златибору и спортском
игралишту које се налази у оквиру објекта.
Радови се обављају према условима дефинисаним у конкурској
документацији и према следећим захтевима:
Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова.
Дозвољени интервал рока завршетка радова је 3 0 календарских дана
рачунато од дана потписивања уговора и увођења извођача у посао за извођење
грубих грађевинских радова, закључно са кровном конструкцијом и фасадом, за
остале завршне радове дозвољени интервал рока завршетка радова је 45
календарских дана, рачунајући од дана завршетка грубих радова. Понуде које нуде
рок завршетка радова ван дозвољеног наведеног интервала сматраће се
неприхватљивим и неће се даље разматрати. Гарантним роком мора да буде
обухваћена пуна гаранција за изведене радове и примењене материјале у року од
најмање 2 године од дана примо-предаје.
Сви радови се изводе на начин и према следећим условима:
Радови се изводе према захтевима из спецификације – предмера, у складу са
техничко-технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према
правилима струке и према важећим стандардима за односну врсту радова, уз
употребу примерене механизације и радне снаге квалификоване за обављање
захтеваних послова.
Извођач радова обавља радове према властитој технологији и динамици и на
сопствени ризик, уз примену безбедносних мера, мера заштите на раду и мера
заштита животне средине у складу са позитивним законским прописима.
Радови се изводи на локацији према редоследу и према приоритетима ,
према захтеву Наручиоца.
Измене пројеката могу се вршити само уз одобрење надзорног органа.
Наручилац задржава право измене појединих радова, као и право промене
количина појединих позиција. Обрачун ће се извршити према стварно израђеним
и измереним количинама на лицу места.
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Извођач радова сноси пуну одговорност за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.
Понуда се даје уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења
радова и евентуално причињену штету трећим лицима.
Сав отпадни материјал, амбалажа или шут одвози се на места предвиђена
за депоновање таквог материјала, о чему Извршилац доставља Наручииоцу
потврду.
Понудом морају бити обухваћени сви радови из описа – спецификације
радова.
Примењени материјали морају бити нови и некоришћени, стабилни,
нешкодљиви за околину и стандардизовани – усаглашени са СРПС-ISO
стандардом, о чему понуђач прилаже доказе на захтев Инвеститора.
По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта – објекта
доведе у првобитно стање.
Позив за преглед и пријем завршних радова, обавезан је Извођач да изврши
благовремено о свом трошку.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.2./15
ккиио3.11/15

5

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НОСИОЦУ ПОНУДЕ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове
позиције )

м.п.

Потпис:
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове
позиције )

м.п.

Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач наступа подносећи
заједничку понуду. Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити
за сваког од чланова
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
ПДВ број
Број рачуна/ банка
Лице за контакт,позиција
Телефон
Факс
E- mail
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове
позиције )

м.п.

Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачем. Уколико Понуђач
наступа са више од једним подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког од
њих.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ.
76. ЗАКОНА И УПУСТВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ЊИХОВЕ ИСПУЊЕНОСТИ
1.1.
Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова из члана
75. (уколико нису уписани у регистар понуђача који је јавно доступан на интернет
страници) и члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике
Србије“ бр. 124/12), а у складу са чланом 77. Закона и Конкурсном документацијом.
За учешће у предметном поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне
следеће услове, и о томе доставе наведене доказе:
1. Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар, што доказује:
- Уколико је Понуђач правно лице – достављањем извода из регистра
Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра надлежног
Привредног суда,
- Уколико је Понуђач предузетник – достављањем извода из регистра
Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра.
Пожељно је,али Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су
подаци о регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. У
том случају Понуђач треба да наведе интернет адресу на којој се подаци могу
проверити.
2. Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, што доказује: ( доказује се
за сваког законског заступника)
- Уколико Понуђач има статус правног лица: 1) достављањем уверења
надлежног суда (Основног суда или Основног и Вишег суда) на чијем је подручју
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица; 2) достављањем уверења Посебног одељења (за
организовани криминал) Вишег суда у Београду, који је једини надлежан на
територији Републике Србије да изда ово уверење; 3) достављањем уверења из
казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова за (сваког) законског заступника – захтев за издавање овог уверења може се
поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта;
- Уколико је Понуђач предузетник : достављањем извода из казнене
евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
- Уколико је понуђач физичко лице: уверења из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, као доказ да понуђач није
осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре Ови
докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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3. Да Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуда, што доказује:
- Уколико је понуђач правно лице – достављањем потврде Привредног и
Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности,
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр..1.3.2.
- Уколико је понуђач предузетник – достављањем потврде Прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности.
- Уколико је понуђач физичко лице - достављањем потврде Прекршајног суда
да понуђачу није изречена мера забране обављања одређених послова. Овај доказ
мора бити издат након објављивања позива за подошење понуда.
4. Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на
њеној територији, што понуђач доказује достављањем: -уверења Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, односно надлежног органа државе на чијој територији понуђач има
седиште.
Докази по тачкама 2-4 не могу бити старији од два месеца пре дана отварања
понуда-истека рока за достављање понуда, при чему доказ по тачки 3 мора бити
издат након објављивања-упућивања позива за достављање понуда. Понуђач не
доставља доказе под тачкама 3 и 4 уколико се налази у поступку
приватизације.Уместо тих доказа доставља Потврду коју издаје Агенција за
приватизацију. Понуђач (сваки члан групе и сваки подизвођач) који је уписан у
Регистар понуђача уместо доказа по тачкама 1-4 прилаже копију Решења о упису у
регистар, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити.
5. Обавезним условом за учешће у поступку јавне набавке у смислу Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС 29/13, 104/13) сматра се и
Изјава о поштовању обавеза по чл. 75 ст. 2 Закона.Изјаву даје( потписује) сваки
члан групе, као и сваки подизвођач.
Поред наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне
набавке, Наручилац на темељу члана 76. Закона захтева да Наручилац испуњава и
додатне – квалификационе услове, тј. да располаже неопходним
финансијским, пословним, кадровским и техничким и капацитетом за
учешће у поступку јавне набавке.
Квалификација за испуњење предмета јавне набавке признаће се понуђачу
који достави ваљане доказе да испуњава најмање следећи захтев:
- да у предходних 12 месеци који предходе месецу у коме је објављен позив
за достављање понуда није био у блокади (ниједан његов рачун); што доказује
достављањем Изјаве (образац дат као елемент конкурсне документације) са
прилозима;
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- да је у последњој обрачунској 2014. години извео радове на објектима
високоградње у укупном пословном промету од 40.000.000,00 динара, што
доказује прилагањем Листе изведених радова (образац дат као елемент конкурсне
документације) и потврду о добро изведеним радовима.
- да поседује ( власништво или лизинг ) најмање једно возило за превоз
терета носивости до 1,5 тоне, што доказује достављањем Листе техничке
опремљености (образац дат као елемент конкурсне документације) са прилозима;
- да поседује у власништву или закупу кран, минималне висине 20 метара и
носивости 1,5 тона, што доказује картицом основног средства или уговором о
закупу;
- да на пословима који су предмет јавне набавке има најмање 1 0
(десет) стално запослених лица, од којих један дипломирани инжењер са
лиценцом 410 или 411, један дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400
и један машински инжењер и друга лица за извођење грађевинских радова, по
спецификацији радова,
што доказује прилагањем копије Листе кадровске
опремљености са прилозима (образац дат као елемент конкурсне
документације);
- Понуђач је дужан да изађе на терен, изврши увид у предметни објекатлокацију/локације извођења радова ,о чему прилаже потврду оверену и потписану
од стране овлашћеног лица Наручиоца (образац дат као елемент конкурсне
документације). Понуде које немају приложену потврду неће се разматрати.Особа
за контакт на терену на Златибору је Радован Јојић, телефон 031/ 841-822.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.2./15
ккиио3.11/15

11

Oбразац за установљење испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке
Сагласно, члану 75. и 76. Закона о јавним набавкама, заинтересовани
понуђач је обавезан да уз понуду приложи доказe о испуњености обавезних
услова за учешће.
Докази се могу прилагати у неовереним копијама. Уколико Понуђач поднесе
доказе у оригиналима или овереним копијама, Наручилац нема обавезу да их по
окончању поступка набавке врати.
Пожељно је, али то Понуђач није дужан, да достави доказ који је јавно
доступан на интернет страници надлежног органа- извод из регистра на сајту
Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).
Докази по тачкама 2-4 Обрасца не могу бити старији од два месеца пре дана
отварања понуда-истека рока за достављање понуда, при чему доказ по тачки 3
мора бити издат након објављивања-упућивања позива за достављање понуда.
Докази по тачки 2:
Уколико је Понуђач правно лице, прилажу се и уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе:
- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица или седиште представништва
или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, животне средине, примање или
давање мита, или кривично дело преваре;
- као и извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.
- извод из казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе МУП-а
којим се потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, животне средине, примање или давање мита, или кривично дело
преваре или неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси
према месту рођења или према пребивалишту и подноси се за сваког законског
заступника )
Уколико је Понуђач предузетник или физичко лице, подноси се извод из
казнене евиденције- уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се
потврђује да законски заступник Понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, животне средине, примање или давање мита, или кривично дело преваре
или неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према
месту рођења или према пребивалишту и подноси се за сваког законског
заступника )
Докази по тачки 3:
Уколико је Понуђач правно лице, потврда Привредног и Прекршајног суда
да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања/примања позива за достављање понуда.
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Уколико је Понуђач предузетник, потврда Прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
објављивања/примања позива за достављање понуда.
Уколико је Понуђач физичко лице, потврда Прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова која је на снази у време
објављивања/примања позива за достављање понуда.
Докази по тачки 4:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је Понуђач
измирио доспеле порезе и доприносе, и Уверење надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу локалних јавних прихода.
Докази се подносе за сваког члана групе, т.ј. за сваког подизвођача.
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
донођења одлуке, односно закључења уговора и да је документује на прописани
начин. У противном ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива.
Образац доказа о испуњености услова треба да буде попуњен, а докази
треба да буду приложени по редоследу како је то у обрасцу наведено.
Свако поље Обрасца мора бити попуњено. Уколико под неким редним
бројем Понуђач не прилаже доказе, у одговарајуће поље колона 3 и 4 треба
уписати знак " - ".
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у оквиру групезаједнички, сваки подизвођач или члан групе мора испуњавати обавезне условетачке 1-5, док додатне услове могу испуњавати заједнички, уколико их носилац
понуде не испуњава сам.
У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са
подизвођачем, сваки учесник потписује изјаву под тачком 5 Обрасца.
У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са
подизвођачем, потребно је образац копирати и испунити уз прилагање захтеваних
доказа ( 1- 5 ) за сваког учесника.
Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача
уместо доказа по тачкама 1-4 Обрасца прилаже копију Решења о упису у регистар,
односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити.
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Ред.
Бр.
1
1
2

3

4

4а

Назив

документа

2
Извод из регистра ( Извод издаје Агенција за
привредне регистре, односно надлежни Привредни
суд )
Извод из казнене евиденције: уверења да ни
Понуђач,као ни један његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као:
- члан организоване криминалне групе
- дело против привреде
- дело против заштите животне средине
- дело примања или давања мита
- дело преваре
уверења издаје надлежни суд и надлежна
полицијаска управа МУП-а -уверења Првог основног
и Вишег суда - Специјалног одељења за правно лице,
а уверење из казнене евиденције МУП-а за физичко
лице- (сваког) законског заступника
Потврде надлежног Привредног и надлежног
Прекршајног суда, односно Агенције за привредне
регистре да му није изречена мера забране oбављања
делатности која је на снази у време објављивањаслања позива за достављање понуда
Доказ 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 ( потврде издају
Пореска управа Министарства финансија РС или
државе на чијој територији Понуђач има седиште и
надлежно Одељење Управе јавних прихода локалне
самоуправе на чијој територији Понуђач има
седиште); или потврде надлежног органа да се
Понуђач налази у поступку приватизације
ИЛИ, уместо ред.бр. 3,4 доказ да се понуђач налази у

5

поступку приватизације ( потврду издаје Агенција за
приватизацију )
Решење о упису у Регистар понуђача ( уместо
прилога под ред. бр. 1-4 )
Изјава о поштовању обавеза по члану 75 ст 2 Закона

6

Потврда о добро изведеним радовима

7

Листа изведених радова са прилозима

8

Листа техничке опремљености

9

Листа кадровске опремљености са прилозима

10

Средство финансијског обезбеђења са прилозима

4б

Датум
издавања
3
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страна
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14

11

Образци за средства обезбеђења

12

Потврда о обиласку терена

Изјављујем под пуном одговорношћу да су приложене копије сравњене и
верне оригиналу.
Понуђач чија понуда буде оцењена најповољнијом, дужан је, да ако
Наручилац то захтева, да по посебном писменом захтеву Наручиоца достави на
увид оригинале или оверене фото-копије доказа о испуњености услова за
учешће у поступку јавне набавке наведенене у Обрасцу доказа за установљење
обавезних услова за учешће у захтеваном року, не краћем од пет дана.
М.П.

Понуђач
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ИЗЈАВА
о поштовању обавеза по члану 75. ст 2 Закона

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо
поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, и гарантујем да смо
ималац права интелектуалне својине.

МП

Одговорно лице Понуђача

Напомена: У случају заједничког наступања, као у случају наступања са
подизвођачем, сваки учесник потписује изјаву
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ИЗЈАВА
о ликвидности
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ни један наш рачун није
био у блокади дванаест месеци пре дана објављивања позива 1.3.2/15
Поседујемо отворене рачуне код следећих банака:
1
2
3
4
5
6

м.п

Понуђач

У прилогу доставити:
- Уколико је понуђач правно лице- достављањем Извештаја о бонитету Агенције за
привредне регистре (Образац БОН-ЈН). Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне
регистре не садржи податке о блокади за последњих 1 2 месеци који претходе месецу у
коме је објављен позив за подношење понуда, Понуђач је дужан да докаже да није био у
блокади у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив прилагањем
Потврде о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, а која ће
обухватити захтевани период.
-Уколико је понуђач предузетник пдв обвезник, предузетник који води пословне књиге по
систему простог/двојног књиговодства- достављањем Потврде о броју дана неликвидности
коју издаје Народна банке Србије
У случају заједничког наступања, образац Изјаве треба копирати у довољном броју
примерака. Сваки члан групе мора да испуњава тражени услов-попуњава и
потписује изјаву и прилаже захтевани доказ. Уколико понуђач наступа са подизвођачмподизвођачима, за подизвођача не доставља Изјаву, ни доказ.
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Квалификација у погледу пословне способности за обављање посла који је предмет
јавне набавке доказује се Листом изведених радова
У листу изведених радова се уноси назив пројекта-уговора са локацијом извршења,
назив Наручиоца са особом за контакт и телефоном и број и датум закључења уговора,
као и да приложи Потврду о добро изведеним радовима.
Понуђач има неопходан пословни капацитет, испуњава квалификациони
захтев ако је самостално или у оквиру пословно-техничке сарадње са другим
извођачем у последњој обрачунској години обавио радове на објектима
високоградње и остварио пословни промет у износу од 40 милиона динара (бруто
вредност).
Уколико је понуђач у реализацији неког посла такве категорије учествовао
заједно са другим извођачем- извођачима, треба да се приложи и уговор о пословно
техничкој сарадњи.

2014.
Ред.
бр.

Назив пројекта/Уговора/Локација

Наручилац/
Особа за
контакт/
Телефон

Уговор
бр. датум
закључења

Бруто
вредност
уговора

1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО 2014.

С в е г а 2014. година
УКУПНО
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да су горе
наведени податци тачни.
м.п.

Одговорно лице

Напомена:
Као доказ приложити биланс за 2014. годину и копије уговора.( и уговор о
пословно-техничкој сарадњи ако се ради о уговореним радовима по овом основу)
Уколико је у сврху доказивања то потребно, Понуђач може у табели за поједину
годину додати потребан број редова.
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Листом техничке опремљености доказује се довољан капацитет
Понуђача у погледу техничке оспособљености за обављање посла који
је предмет јавне набавке.
Захтев за квалификацију у погледу техничке опремљености је да
Понуђач поседује (власништво или лизинг) возило за превоз терета
носивости 1,5 тоне и власништво или закуп кран висине минимум 20
метара и носивости 1,5 тона.

ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Врста возила

Марка/тип

Носивост

Год.
производње

1.
2.

Кран

Носивост

м.п.

Одговорно лице

Напомена:
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
У прилогу доставити копију важеђe саобраћајнe дозволе са
читачем.Саобраћајна дозвола мора да гласи на правно лице-носиоца понуде или
члана групе уколико Понуђач наступа испред групе, или на овлашћено лице
Понуђача или неког од чланова групе.За средства која се користе на лизинг
доставити и лизинг уговоре
У супротном се квалификација неће признати.
За поседовање у власништву или закупу крана- доставити картицу основних средстава
или уговор о закупу крана.
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Листом кадровске опремљености доказује се довољан капацитет у
погледу кадровске оспособљености Понуђача за обављање посла који је
предмет јавне набавке.
Захтев за квалификацију у погледу особља су да Понуђач на дан
подношења понуде има минимум 1 0 с т а л н о
з а п о с л е н и х лица, од
којих је ј едно лице дипл.грађевински инжењр- носилац лиценце 410 или 411,
један дипл.инжењер архитектуре са лиценцом 400, један машински инжењер и
друга лица стручна за извођење радова предметне јавне набавке.
ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Ред
.
Бр.

Име и презиме

Стручна
Радно место
квалификација

Укупно радно
искуство (год.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

м.п.

Одговорно лице

Напомена:
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. У
прилогу доставити :
- за лица у радном односу (на неодређено време) фотокопија одговарајућег
М обрасца (ПИО) или уговор о раду за свако запослено лице;
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора,
Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране
овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на 10% износа уговорене
вредности без ПДВ-, као и доказ о регистрацији менице и копију картона
депонованих потписа.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање
пет дана дуже од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
У складу стим, понуђач је дужан да попуни Образац - Изјаву понуђача да ће у
тренутку закључења уговора, предати средство финансијског обезбеђења
предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом, и да тако
попуњену изјаву достави уз понуду.
Као гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза ,
Наручилац захтева да се уз понуду приложи потписана и оверена оригинал
сопствена бланко меница са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо
картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом насловљеним на Установа
дечије одмаралиште „Златибор“, у износу од 10% од вредности понуде без
обрачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговорених
обавеза .
Понуђачима који не буду изабрани средство обезбеђења биће враћено одмах по
потписивању уговора са изабраним понуђачем .
Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду
Наручилац враћа Понуђачу по истеку уговора - испуњењу уговорених обавеза.
Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се узимати у
разматрање.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, меницу прилаже носилац понуде,
уколико међусобним Споразумом о заједничком наступању није другачије
регулисано.
Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне набавке
који није истоврстан,,меница мора бити на износ од 15% нето вредности понуде
Меница ће бити наплаћена, у случају неиспуњења или неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране Понуђача у случајевима предвиђеним
Уговором,односно у случају раскида уговора из разлога на страни Понуђача.
Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату, сходно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник
РС», бр. 43/04, 62/06,111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14.
Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник
РС», бр. 31/11).
Меница са прилозима мора бити приложена у посебној ПВЦ кошуљици
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Образац 1
У поступку јавне набавке 1.3.2/15
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће
понуђач
приликом закључења уговора
по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1 . 3 . 2 /15, предати Наручиоцу
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду
регистроване бланко соло менице (потписане и печатом оверене) са меничним
овлашћењем – писмом на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и са
клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“ са роком важења
најмање пет дана дужим од дана истека крајњег рока на који се закључује уговор.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства
финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све доконачног испуњења свих
уговорених обавеза.

М.П.
потпис овлашћеног лица
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Образац 2
У поступку јавне набавке
1.3.2./15

Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ће
понуђач
приликом закључења уговора
по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1 . 3 . 2 /15, предати Наручиоцу
средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у
виду регистроване бланко соло менице (потписане и печатом оверене) са меничним
овлашћењем – писмом на износ од 1 0 % од уговорене вредности без ПДВ-а и
са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“ са роком
важења најмање пет дана дужим од датог гарантног рока.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства
финансијског обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу све доконачног испуњења свих
уговорених обавеза.

М.П.
потпис овлашћеног лица
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Образац 3
ПО Т В Р Д А
о обиласку локацијe

Потврђујем да је
лица Понуђача

, у својству овлашћеног
извршио дана

у

часова обилазак локације извођења радова који су предмет јавне
набавке 1.3.2/15, о чему је приложио ваљано пуномоћје.

На Златибору,
Овлашћено лице
Наручиоца:

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни је део
Потврде
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УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
Документација треба да буде сложена и увезана према наведеном редоследу
у садржају конкурсне документације. Прилози-докази који прате поједине захтевеобрасце за доказивање морају да буду сложени иза захтева-обрасца који доказују.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, на одговарајућем
обрасцу Наручиоца који је дат као саставни елемент конкурсне документације и
треба да унесе све тражене податке у приложени образац понуде и све пратеће
обрасце. Обрасци у виду табеларних приказа се попуњавају према статистичким
правилима за попуњавање табела , ниједан простор табеле предвиђен за
попуњавање не сме остати празан. Понуда не сме да садржи никакве измене и
допуне, осим оних које су учињене у складу са упутством издатим од стране
Наручиоца или уколико се ради о исправљању грешака које је понуђач начинио
приликом састављања понуде. У том случају исправке-исправљени подаци морају
такође бити парафирани од стране лица које је овлашћено за потписивање понуде.
Понуда се подноси на српском језику.
Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику, таква понуда
биће одбијена као неприхватљива.
Уколико Понуђач евентуално достави доказе који су на страном језику,
дужан је да достави и њихов превод на српски језик оверен од стране судског
тумача за предметни страни језик.
Понуђач је дужан да пре подношења понуде изврши увид у пројектну
документацију и локацију извођења радова у свако унапред договорено време са
овлашћеним лицем Наручиоца, о чему прилаже потврду потписану од стране
овлашћеног лица Наручиоца. Понуде без наведене потврде се неће разматрати.
Понуда са варијантама није допуштена.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуда се доставља на адресу: У с т а н о в а д е ч и ј е о д м а р а л и ш т е
“ З л а т и б ор “ , К осовск а 2а, са напоменом: "понуда за јавну набавку 1 . 3 . 2 /15не отварати". На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну
адресу, контакт особу , телефон и адресу.
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.
Рок за достављање понуда је 14.09.2015. године до 10:00 часова.. Понуда
се сматра благовременом уколико је до наведеног рока примљена и заведена код
Наручиоца . Неблаговремене понуде ће бити враћене неотворене.
Јавно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за достављње
понуда, у 13:00 часова у просторијама на адреси Наручиоца . У јавном отварању
могу активно учествовати лица која су поднела ваљана пуномоћја.
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним
обавештењем пре истека рока за подношење понуда.
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Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се
достави Наручиоцу пре истека рока за подношење понуде, треба да буде
запечаћено, означено и достављено на начин аналоган начину предаје саме понуде,
уз адекватну назнаку на предњој страни коверта: "измена понуде за јавну набавку
1.3.2./15" или "допуна понуде за јавну набавку 1 . 3 . 2 . /15 " или "опозив понуде
за јавну набавку 1.3.2./15".
По истеку рока за достављање понуда Наручилац не може своју предату
понуду опозвати, мењати, нити допунити.
ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ
написан преглед: "Садржај " са таксативним наводима према редоследу:
-подаци о Понуђачу (примењије се одговарајући образац-обрасци дат као саставни
део конкурсне документације, по потреби копиран у потребном броју примерака, у
зависности у ком статусу наступа Понуђач-понуђачи)
-Споразум ( којим се понуђачи међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке и при извршењу према Наручиоцу преузимају солидарну
одговорност- уколико понуду подноси група)
- Образац/обрасци за установљење испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке са прилозима ( образац дат као елемент конкурсне
документације)
- Изјава/изјаве о поштовању обавеза по члану 75 ст 2 Закона
- Копија картице основних средстава, или уговора о закупу
- Листа изведених радова са прилозима
- Листа техничке опремљености са прилозима
- Листа кадровске опремљености са прилозима
- Средство финансијског обезбеђења- меница за озбиљност понуде са прилозима
- Образац Изјаве о издавању бланко менице за добро и квалитетно испуњење
уговорних обавеза и отклањање недостатака у гарантном року
- Потврда о извршеном увиду објеката-локације који су предмет ЈН
- Образац понуде ( понуда се даје на одговарајућем обрасцу Наручиоца, у
зависности од тога у ком својству наступа Понућач)
- Спецификација радова- предмер са структуром цене ( образац дат као елемент
конкурсне документације)
- Образац трошкова припреме понуде ( образац дат као елемент конкурсне
документације, уз потребне прилоге уколико Понуђач у наведеним околностима
захтева надокнаду трошкова)
- Изјава о независној понуди ( образац дат као елемент конкурсне документације)
- Модел уговора ( образац дат као елемент конкурсне документације)
Понуда треба да буде сложена наведеним редоследом, увезана
и запечаћена.
Средства финасијског обезбеђења-Меница треба да буду приложени у
посебној провидној ПВЦ кошуљици.
Све рубрике- сви захтевани подаци на страни Понуђача прилаганих образаца
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морају да буду попуњени. Уколико се предвиђено место уписа захтеваног податка
остави непопуњено-празно, понуда се може сматрати двосмисленом.
НАЧИН НАСТУПАЊА ПОНУЂАЧА
При испуњењу обавеза које су предмет јавне набавке Понуђач може да
наступи:
- самостално (сам подноси понуду и испуњава обавезе по закљученом уговору)
- са подизвођачем (испуњење уговорених обавеза делимично поверава
подизвођачу), или
- у саставу групе (поносе заједничку понуду и заједнички извршавају обавезе)
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.
Понуда се подноси на обрасцу Наручиоца који је саставни елемент
конкурсне документације. У зависности од тога у ком статусу наступа Понуђач
(самостално, као члан групе,или са подизвођачем), попуњава и доставња
одговарајући образац понуде.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
У случају наступања са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће Понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% вредности
понуде, Понуђач је дужан да наведе који део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.У том случају Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и
седиште подизвођача.
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 у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.Уколико понуду подноси група
понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се чланови
групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, потписан и оверен од стране одговорних лица сваког члана групе
понуђача, а који садржи податке о члану групе понуђача који ће бити носилац
посла, односно који ће поднети понуду-потписивати обрасце (осим образаца датим

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.2./15
ккиио3.11/15

28

под материјалном и кривичном одговорношћу) и заступати групу пред
Наручиоцем, Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, Понуђачу
који ће у име групе понуђача дати средство финансијког обезбеђења, Понуђачу
који ће издати рачун, о рачуну на који ће бити извршено плаћање и обавезама
сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Чланови групе
понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. Група понуђача је
дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за
учешће, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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.
ЦЕНА
Цене у обрасцу понуде треба да буду изражене у динарима, без урачунатог
ПДВ (пдв исказан као посебна ставка) и да буду фиксне, непромењиве и коначнеса урачунатим свим зависним трошковима и евентуалним попустима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која изазива сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са захтеваним-понуђеним условима,
наручилац ће поступити у складу са Чл. 92 Закона.
ПЛАЋАЊЕ
Плаћање не може бити у року краћем од 15 дана, ни дужем од 45 дана од
дана службеног пријема фактуре – привремене ситуације испостављене последњи
дан у месецу или окончане ситуације, оверене од стране надлежног органа.
Све достављене фактуре – ситуације морају у свом садржају имати назнаку –
позив на број и датум закљученог уговора.
Понуда којом се захтева рок плаћања ван наведеног интервала ће се
сматрати условљавајућом и неће се разматрати.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс.
ОПЦИЈА ПОНУДЕ
Опција- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда. Наручилац може да у писаном облику затражи од Понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Наручилац као средства финансијког обезбеђења у поступку јавне набавке
захтева гаранцију за озбиљност понуде, гаранцију за добро и квалитетно испуњење
уговорених обавеза које су предмет јавне набавке, као и гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року.
- Као гаранција за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да уз
своју понуду доставе оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом ,,без
протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице
у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – Меничним
писмом насловљеним на Установу дечије одмаралиште „Златибор“, у износу
од 10% нето вредности понуде, са роком важности 15 дана дужим од истека
понуђеног рока важења понуде.
Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС»,
бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14.
Закона о изменама и допунама
Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).
- Као гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза ,
Наручилац захтева да се уз понуду приложи потписана и оверена оригинал
сопствена бланко меница са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо
картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и
овлашћењем за попуну менице – Меничним писмом насловљеним на Установу
дечије одмаралиште „Златибор“, у износу од 10% од вредности понуде без
обрачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од дана истека уговорених
обавеза .
Понуђачима који не буду изабрани средство обезбеђења биће враћено одмах
по потписивању уговора са изабраним понуђачем .
Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду
Наручилац враћа Понуђачу по истеку уговора - испуњењу уговорених обавеза.
Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се
узимати у разматрање.
Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне набавке
који није истоврсан, приликом закључења Уговора доставиће гаранцију пословне
банке на износ од 15% вредности уговора без урачунатог ПДВ, са роком важности
30 дана дужим од рока трајања уговора.
- Као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року изабрани
Понуђач доставља даном извршења уговора и примо-предаје сопствену бланко
меницу са клаузулом ,,без протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и
доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за
попуну менице на износ од 10% нето вредности уговора – Меничним писмом
насловљеним на Установа дечије одмаралиште „Златибор“, са роком важности
најмање пет 5 дана дужим од дужине датог гарантног рока.
Меница мора да испуњава све услове за принудну наплату сходно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС»,
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бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14.
Закона о изменама и допунама
Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Поверљивим се могу означити само документа која садрже личне податке,
или податке које не садржи ни један јавни регистар, или су интерним актима
означени поверљивим.
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем
десном углу великим словима имају написано „поверљиво“, а испод тога потпис
одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора
бити исписано „поверљиво“. Наручилац не одговара за поверљивост података
који нису означени на наведени начин.
Осим података који су оправдано означени као поверљиви, Наручилац чува
као пословну тајну и имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о
поднетим понудама, до отварања понуда.
Подаци из понуде које Понуђач на описани начин означи поверљивим,
цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не
могу представљати поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају
бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.
Уколико су поверљивим означени подаци који за то не испуњавају услове, а
понуђач одбије да у датом року ову ознаку опозове, наручилац ће одбити понуду у
целини.
Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних
услова, цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирања.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику (поштом, факсом или mail-ом)
да тражи од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 1.3.2./15".
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у
року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима и истовремено одговор објавити на Порталу и својој web страници.
Захтев мора бити примљен благовремено, искључиво радним даном у оквиру
редовног радног времена Наручиоца, од 07:30-15:00 часова.
Неће се сматрати захтевом за додатним информацијама или појашњењима у
складу са Чл. 63 Закона питања заинтересованог лица на која већ постоји
једнозначан и недвосмислен одговор у саставу конкурсне документације и позива
за достављање понуде или је на та питања већ одговорено на Порталу Управе за
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јавне набавке, односно питања реторичког карактера која немају стриктну
функцију појашњења конкурсне документације.
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Уколико је у поступку јавне набавке достављање документа извршено факсом или
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да захтева
од друге стране да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Све додатне информације и појашњења дата у вези са припремањем понуде,
које су дате у писаном облику и објављене на Порталу јавних набваки и на
интернет страници наручиоца, представљају саставне елементе Конкурсне
документације.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда извршиће се јавно у просторијама наручиоца, у 13:00
часова последњег дана рока за достављање понуда.
Представник понуђача који је поднео понуду, који жели да има активно
учешће у поступку отварања понуда, мора да има оверено пуномоћје.
Комисија ће разматарти само прихватљиве, недвосмислене понуде понуђача
који испуњавају обавезне и посебне услове за учешће - понуде које су
благовремене и које немају битне недостатке, које су одговарајуће- које су у свему
у складу са захтевима Наручиоца, које не ограничавају нити условљавају права
Наручиоца или обавезе понуђача .
Комисија ће одбити понуде понуђача који имају негативне референце на
темељу чл. 82 Закона, т.ј. који су на списку негативних референци, у складу са чл.
83 Закона.
Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису
предвиђени, као и друге битне неправилности које онемогућавају недвосмислено
сагледавање свих захтеваних елемената понуде или међусобно упоређивање и
рангирање понуда, биће одбијене.
ОЦЕНА ПОНУДА, КОНТРОЛА И ИСПРАВКЕ
По завршеном јавном отварању, Комисија приступа прегледу, контроли и
евалуацији понуда у смислу испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке у складу са Законом и у складу са захтевима конкурсне документације.
Нечитке, нејасне, неуредне или понуде које садрже податке који нису
предвиђени, као и друге битне неправилности које онемогућавају недвосмислено
сагледавање свих захтеваних елемената понуде или међусобно упоређивање и
рангирање понуда, биће одбијене.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о
опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
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Приликом разматрања понуда Наручилац може да захтева писменим путем
од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда.
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца,
односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Након отварања понуда, Понуђач је дужан да на захтев Наручиоца достави у
писаном облику додатна објашњења у року у коме то захтева Наручилац, као и да
омогући контролу код себе или код свог подизвођача у договорено време, без
одлагања.
Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке у обавези је да се у
остављеном року, у писменом облику да сагласност да се у његовој понуди исправе
рачунске грешке. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац ће одбити понуду понуђача који се налази на списку негативних
референци који објављује Управа за јавне набавке на Порталу јавних набавки, ако
је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказе о негативној
референци, у смислу одредби чл. 82. Закона. Доказе о негативној референци које
поседује, Наручилац ће без одлагања доставити Управи за јавне набавке.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Комисија ће разматрати само благовремене понуде које су одговарајуће и
прихватљиве и које су поднете од стране Понуђача који нема негативну референцу
за истоврсни предмет јавне набавке- понуде које немају битне недостатке у погледу
испуњења законских услова и које су у свему у складу са захтевима Наручиоца из
конкурсне документације.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о
изменама-допунама понуде разматраће се уз уважавање достављених изменадопуна.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
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Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, изабраће се понуда
понуђача која нуди краћи рок за извођење радова.
Уколико две или више понуда имају исти ранг, одабраће се понуда понуђача
са дужим гарантним роком.
ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА
Понуђач подноси понуду са пуном одговорношћу за коришђење и повреду
заштићених права интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине Обавештење о прописима из наведених области Понуђач
може добити у Агенцији за заштиту животне средине Министарства енергетике,
развоја и заштите животне средине, односно у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике Републике Србије
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде.
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач сачињава понуду на властити терет и не може од Наручиоца
тражити наканду трошкова. Изузетно, ако Наручилац донесе одлуку о обустави
поступка из разлога који су на страни Наручиоца, Понуђач има право надокнаде
трошкова, уколико је накнаду тих трошкова у својој понуди тражио и
документовао на прихватљив начин.
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ОДЛУЧИВАЊЕ НАРУЧИОЦА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у
оквирном року до 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико нису испуњени услови из чл. 107 ст 3 Закона, Наручилац ће донети
одлуку о обустави поступка, при чему не сноси никакву одговорност према
понуђачима.
Наручилац у том случају задржава право да покрене нови поступак јавне
набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у свим случајевима
из чл. 109 ст 2 Закона, при чему одлучује о трошковима припремања понуде
уколико је понуђач у својој онуди те трошкове тражио.
Увид у документацију разматрану у поступку јавне набавке може у складу са
одредбама Закона извршити овлашћено лице које поднесе ваљано пуномоћје, након
доношења одлуке о окончању поступка у унапред договорено и ограничено време.
ЗАШТИТА ПРАВА
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано
лице које има интерес да закључи уговор у овој јавној набавци, а у њихово име
захтев може поднети и пословно удружење.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње Наручиоца, осим у случајевима за које Закон о јавним
набавкама предвиђа другачије.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда и конкрсне документације сматраће се благовременим
уколико је примљен од подносиоца најкасције седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње 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.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
и Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у
поступку, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
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Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.
Ако је Захтев поднет након закључења уговора у складу са чл. 112. став 2.
Закона, наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке
о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не
одлучи другачије.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану
151. став 1. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева за заштиту права је
дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе, у складу са
Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке
комисије за заштиту права: уплата на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра
плаћања 153 ( или 253), позив на број 1.3.2./15, сврха: " УДО Златибор“, 1.3.2/15",
корисник: Буџет РС
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци ће се закључити са Понуђачем којем је додељен
уговор, у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права
из члана 149. Закона, односно пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права, уколико у предметном поступку јавне набавке буде поднета само једна
понуда.
Изабрани Понуђач по потписивању уговора доставља гаранцију за добро и
квалитетно извршење уговорених обавеза и гаранцију за поврађај аванса уколико
је тражио аванс, чиме уговор ступа на снагу.
Уколико изабрани Понуђач не достави гаранцију за поврађај аванса у року
од 5 дана од дана потписивања уговора или гаранцију за добро и квалитетно
извршење уговорених обавеза у року од 10 дана од дана потписивања уговора,
сматраће се да је одустао од склапања уговора.
Ако понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци не потпише уговор у
року од пет дана од дана од када је позван на потпис уговора, или не достави
средство финансијског обезбеђења извршења уговора или гаранцију за поврађај
аванса у захтеваном року/роковима, Наручилац ће наплатити гаранцију за
озбиљност понуде. Наручилац у том случају задржава право да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
Средства финансијског обезбеђења са прилозима понуђачима који нису
изабрани у постуку јавне набавке биће враћена одмах по потписивању уговора са
изабраним понуђачем и ступањем уговора на снагу.
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УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
У зависности од тога у ком својству у поступку јавне набавке наступа,
Понуђач попуњава и прилаже један од предложених образаца понуде:
I
у случају самосталног наступања- образац на стр 38,
II
у случају наступања као члан и носилац понуде испред групе - образац
на стр 39
III
у случају наступања са подизвођачем- образац на стр 41
II У случају подношења заједничке понуде- наступања у својству носиоца понуде
испред групе понуђача, испуњавају се сви општи подаци о Понуђачу-носиоцу
понуде, као и сви општи подаци за члана групе .
Уколико групу чине више од два члана, у образац понуде треба додати редом све
опште податке за сваког од чланова на исти начин.
Понуду потписује овлашћено лице носиоца понуде
III У случају наступања са подизвођачем, испуњавају се и сви општи подаци за
Подизвођача уз навођење - опис дела предмета набавке који се поверава
Подизвођачу и назнаку процентуалног учешћа тог дела у вредности понуде.
Уколико Понуђач ангажује више од једног подизвођача, за сваког од њих редом у
предложеном обрасцу треба додати све опште податке уз навођење - опис дела
предмета набавке који се сваком од њих поверава и назнаку процентуалног учешћа
тог дела у вредности понуде
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Понуђач:

(пун назив, адреса и седиште)
Е-маил:
Телефон, факс:
Овлашћено лице:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Жиро рачун:
ПОНУДА бр.
за извођење радова на доградњи објекта и покривање спортског
игралишта ЈН 1.3.2./15
УКУПНО
Радови на уређењу
објекта – доградња
објекта и наткривање
спортског игралишта

НЕТО ЦЕНА

ПДВ

БРУТО ЦЕНА

Цене морају бити фиксне током читавог периода трајања уговора
Спецификација са структуром цене саставни је део понуде.
Рок плаћања не дужи од 45 дана. ____________________________________
Рок завршетка радова:
не дужи од 30 календарских
дана за грубе грађевинске радове , и 45 дана за преостале завршне радове, од
дана ступања уговора на снагу.
Гарантни рок: мин.2 године од дана примо-предаје. _____________________
Опције понуде

дана од дана јевног отварања понуде.

Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, уз поштовање обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, у свему у складу са захтевима из позива за достављање
понуде и конкурсне документације јавне набавке 1.3.2./15.
Понуђач понуду подноси самостално
Одговорно лице

(читко име и презиме, потпис и печат)
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1. Понуђач:

(пун назив, адреса и седиште)
Е-маил:
Телефон, факс:
Овлашћено лице:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Жиро рачун:

2. Члан групе:

(пун назив, адреса и седиште)
Е-маил:
Телефон, факс:
Овлашћено лице:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Жиро рачун:
ПОНУДА бр.
за извођење радова на доградњу објекта и покривање спортског
игралишта ЈН 1.3.1./15
УКУПНО
Радови на уређењу
објекта – доградња
објекта и наткривање
спортског игралишта

НЕТО ЦЕНА

ПДВ

БРУТО ЦЕНА

Цене морају бити фиксне током читавог периода трајања уговора
Спецификација са структуром цене саставни је део понуде.
Рок плаћања не дужи од 45 дана.___________________________
Рок завршетка радова:
не дужи од 30
календарских дана за грубе грађевинске радове , и 45 дана за преостале
завршне радове, од дана ступања уговора на снагу.
Гарантни рок: мин. 2 године од дана примо предаје. ____________________
Опције понуде

дана од дана јевног отварања понуде.
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Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица, уз поштовање обавеза
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине, у свему у складу са захтевима из
позива за достављање понуде и конкурсне документације јавне набавке
1.3.2./15.
Понуђач понуду подноси као зајединчка понуда
Одговорно лице

(читко име и презиме, потпис и
печат)
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Понуђач:

(пун назив, адреса и
седиште) Е-маил:
Телефон, факс:
Овлашћено лице:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Жиро рачун:
ПОНУДА бр.
за извођење радова на доградњи објекта и покривању спортског
игралишта ЈН 1.3.2./15
УКУПНО
Радови на уређењу
објекта – доградња
објекта и наткривање
спортског игралишта

НЕТО ЦЕНА

ПДВ

БРУТО ЦЕНА

Цене морају бити фиксне током читавог периода трајања
уговора Спецификација са структуром цене саставни је
део понуде.
Рок плаћања не дужи од 45 дана. __________________________

Рок завршетка радова:
не дужи од 30
календарских дана за грубе грађевинске радове , и 45 дана за преостале
завршне радове, од дана ступања уговора на снагу.
Гарантни рок: мин. 2 године од дана примо- предаје. _________________
Опције понуде

дана од дана јaвног отварања понуде.

Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, уз поштовање обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине, у свему у складу са захтевима из позива за достављање понуде и
конкурсне документације јавне набавке 1.3.2./15.
Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:
1.
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(пун назив, адреса и седиште подизвођача)
Е-маил:
Телефон, факс:
Овлашћено лице:
Шифра делатности:
Матични број:
ПИБ:
Жиро рачун:
који извршава
што износи

(навести део набавке који је поверен подизвођачу)
% нето вредности понуде.
Одговорно лице

(читко име и презиме, потпис и печат понуђача)
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ПРЕДМЕР – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
НА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА И ПОКРИВАЊУ СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА
GRAĐEVINSKO I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
poz

OPIS

1.

Pripremni radovi

1.1.

Skidanje krovnog pokrivača od lima.Lim skinuti na
bezbedan način.Šut prikupiti,izneti,utovariti u
kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 krova.
Demontaža krovnih letvi .Letve pažljivo demontirati
,očistiti ,složiti za novu ugradnju ili utovariti u
kamion i odvesti na deponiju. Obračun po m2 kose
površine.
Skidanje drvene krovne konstrukcije.Skinutu građu
složiti za novu ugradnju ili utovariti u kamion i
odvesti na deponiju. Obračun po m2 horizontalne
površine krovne konstrukcije.

1.2.

1.3.

jed. mere

kol

m2

300.00

m2

500.00

m2

500.00

jed.cena

Ukupno:

2.

Zidarski radovi

2.1.

Zidanje fasadnih sendvič zidova visine 3m, debljine
20+6+12=38cm. Zid se sastoji od fasadne opeke
fugovane sa spoljne strane i giter bloka sa
unutrašnje strane a između njih presovana kamena
vuna d=6cm‚Veza zidova je pocinkovanim kotvama
fi 6mm (4kom/m2) i žicom fi 4,2mm podužno u
svakom drugom redu obložnog zida. Obračun po m2
zida.Ucenu
ulaze
serklaži
,
nadvratnici
i
nadprozornici
Zidanje zidova giter blokom d=20 cm, u produžnom
malteru R1:3:9 . Obračun po m3.Ucenu ulaze
serklaži , nadvratnici i nadprozornic
Zidanje pregradnih zidova od siporeksa d=12 cm.
Obračun po m2.Ucenu ulaze serklaži , nadvratnici i
nadprozornic

2.2.

2.3.

2.5.

Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim
malterom (1:3:9) u dva sloja , sa prethodnim
pačokiranjem cementnim mlekom. Prvi sloj je grubi ,
a drugi sa završenom obradom perdašenjem.
Obračun po m2, sa jedinačnom cenom u koju je
uračunata potrebna radna skela, čišćenje prostorija,
kao i zaštita ugrađene bravarije i stolarije.

m2

145,50

m2

86,25

m2

125,00

m2

981,65

m2

230,00

m3

6,53

Ukupno:
3.

Betonski radovi

3.1.

Izrada polumontažne tavanice tipa FERT debljine
d=14+6cm, svako rebro mora biti naslonjeno min
5cm na oslonac .Postaviti rebro za ukrućenje za
raspone veće od 3m. Obračun po m2
Izrada AB greda i stubova od betona MB 30,u cenu
ulazi i armatura.Obračun po m3

3.2.
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ukupno

3.3.

3.5.

Izrada cementne košuljice d=4 cm, armirane
polipropilenskim vlaknima na delu završnog poda .
Betoniranje greda i stubova armiranim betonom MB
30 sa štemanjem i ubušivanjem u postojeće
stubove, u odgovarajućoj oplati.Obračun u m3.U
cenu ulazi i potrebna armatura.
a) dimenzije greda 20x50 cm
b) dimenzije stubova 20x70 cm

m2

450.00

m3

6,3

m3

3,6

m2

220,00

m2

230,00

m2

77,00

Ukupno

5.

Izolaterski radovi

5.1.

Termička izolacija ispod podova tvrdo presovanim
stiroporom d=4 cm, sa polietilenskom folijom preko
kao parnom branom.
a) izolacija ispod poda,tvrdo presovani stiropor
d=3cm
b) izolacija iznad gornje MK ,URSA 35d=8cm
Izrada horizontalne hidroizolacije varenim
kondorom 4S, sa prethodnim premazom bitulitom A
u kupatilima

5.2.

Ukupno:
6.

Stolarski radovi

Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od medijapana presvučena PVC folijom, komplet sa okovom i
bravom
Vrata . Obračun po komadu
dim 90/205 cm
kom
8.00
dim 80/205 cm
kom
8.00

Nabavka i ugradnja stolarije od PVC petokomornih profila, sa standrdnim okovom, spojnim i vezivnom
materijalom proizvođača EU i odgovarajućim sertifikatima i atestima o kontroli kvaliteta u boji po
izboru projektanta. Pozicije su zastakljene termoizolacionim staklom 4+12+4 mm "float" kvaliteta.
Zaptivanje stakla i stolarije izvršiti trajno elastičnim kitom i gumenim lajsnama, a zaptivanje stolarije i
zida ostvariti pur penom. Spoj profila i završno obrađene fasade, odnosno unutrašnjeg zida izvršiti
akrilnim silikonom. Montažu izvršiti na slepom štoku. Prozore opremiti okapnicom od čeličnog
plastificiranog lima u boji profila, propisno ugrađenog. Stolariju izvesti prema šemama iz projekta.
6.9.
Prozori. Obračun po komadu.
dim. 200/100 cm
kom
7.00
Ukupno:

8.

Limarsko pokrivački radovi

8.1.

Nabavka materijala, transport i pokrivanje krova čeličnim
pocinkovanim limom TR60/175 debljine 0,7mm u boji
postojećeg lima .Obračun po m2 sa potrebnim spojnim
materijalom i opšivkama na dvovodnom (nesimetričnom)
krovu mereno po krovnoj ravni.
Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja
horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog lima
RŠ40 cm. Obračun po m1 sa potrebnim pocinkovanim
nosačima.
Ukupno:

8.1.

m2

370.00

m1

55,00
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9.

Podopolagački radovi

9.1.

Nabavka i postavljanje hrastovog parketa na lepak sa
lakiranjem i hoblovanjem. Obračun po m2
Ukupno:

10

Molersko-farbarski radovi

10.1.

Bojenje i gletovanje omalterisanih zidova iplafona
disperzivnom bojom dva puta. Boja po izboru nadzora.
Obračun po m2.

m2

168.00

m2

660.00

kom

195.00

m2

54,00

m2

370.00

m2

500.00

m2

270.00

Ukupno:
11

Keramičarski radovi

11.1.

Nabavka i postavljanje zidnih keramičkih pločica na
lepak.Obračun po m2
Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica na
lepak.Obračun po m2

11.2.

Ukupno:
12

Tesarski radovi

12.1.

Nabavka materijala i Izrada krovne konstrukcije od
čamove građe II klase, sa daščanjem krovnih ravni
čamovom daskom i letvisanjem na razmaku od 80cm za
pokrivanje TR limom
Ukupno:

13

Fasadarski radovi

13.1.

Nabavka transport i ugradnja „Stiroterm " fasade debljine
d=8cm. Fasadu raditi od stiropora koji se lepi i tipluje na
fasadni zid, a preko toga radi zaštita od sloja lepakmrežica-lepak. Završna obrada je „Bavalit“ malter u tonu.
Ukupno:

14
14.1.

Gipsarski radovi
Nabavka materijala i oblaganje plafona gips kartonskim
pločama d=12mm, sa postavljanjem termoizolacije URSA
d=20cm
Ukupno:

ZBIRNA REKAPITULACIJA:
Priprmni radovi
Zidarski radovi
Betonski radovi
Izolateski radovi
Stolarki radovi
Limarko pokrivaci radovi
Podopolagački radovi
Molersko farbarski radovi
Keramicarski radovi
Tesarski radovi
Fasaderski radovi
Gipsani radovi

____________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
_____________________
______________________
______________________
_____________________
_____________________
_____________________
______________________

Ukupno :
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PREDMER SA PREDRA^UNOM
radova vodovoda i kanalizacije
I VODOVOD

Nabavka I izgradnja vodovodne mre`e od Aquaterm Fusioterm-Faser-Kompozitnih SDR 7,4 plasti~
cevi sa fitingom na varenje, u svemu prema projektu i ovom opisu.
Sve cevi moraju biti po celoj du`ini termoizolovani pogodnom izolacijom debljine do 9mm.
Celokupna instalacija pre zatvaranja i malterisanja `ljebova mora biti isprobana na pritisak
U jedini~nu cenu treba ura~unati pored navedenih opisa i potrebna {temovanja {liceva
i probijanja potrebnih rupa kroz zidove i me|uspratne konstrukcije za prolaz cevi.
Pla}a se zajedno sa potrebnim monta`nim materijalom mereno po m' montirane mre`e
Cevi fiØ32
m1
10 x
cevi fi
25
m1
22 x
cevi fi Ø20
m1
65 x
Nabavka i monta`a PP propusnih ventila. Obra~un po postavljenom
Fi Ø32,
kom
2 x
Fi Ø25,
kom
5x
Fi Ø20,
kom
14 x
Nabavka i monta`a mesinganih EK ventila Øfi15. Obra~un
Kom
27 x

komadu.

po postavljenom komadu.

Nabavka i monta`a ~eli~nih pocinkovanih cevi sa potrebnim fitinzima za potrebe unutra{nje pr
.
U jedini~nu cenu treba ura~unati pored navedenih opisa i potrebna {temovanja {liceva i prob
rupa
kroz zidove za prolaz cevi.
Obra~un po 1 m1 postavljenih cevi.
cevi Øfi 50 (2"),
m1
3,50 x
Nabavka i monta`a zidnih protivpo`arnih hidranata - komplet
hidrantski ventil Øfi50mm.
spojka , trevira crevo du`ine 15m, mlaznica du`ine 40cm, u zidnoj
ni{i 50/50/15cm
sa vratima od gvozdenog lima 0,75mm okvirom od ugaonika 25/25/3mm.
Kom
1 x
Ispiranje , hlorisanje i ispitivanje vodovodne mre`e. Obra~un po 1m1 vodovodne mre`e.
m1
97 x

Vodovod dinara:
II KANALIZACIJA

Nabavka, transport i ugra|ivanje plasti~nih troslojnih PP cevi i spojnih elemenata ( kao WAV
za fekalnu kanalizaciju sa svim potrebnim fazonskim komadima i spojnim materijalom.
U skladu sa normom DIN 4102 (SRPS G.S2.659:1969), materijal od koga se prave cevi je nezapal
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se kao kategorija B2.Cevi su otporne na hemijske agense (pH vrednosti od 2 do 12), udarce i
temperature (radna temperatura 95°C, kratkotrajno optere}enje 110°C
Hemijska otpornost cevi i spojnih elemenata je u skladu sa standardom ISO TR 10358, a gumeni
u skladu sa ISO TR 7620.
Za monta`u cevi u objektu izvr{iti potrebna probijanja otvora kroz zidove i me|uspratne kon
eventualnim
{licovanjem zidova. Cevi za zidove odnosno tavanicu moraju biti pri~vr{}ene kukama, uzengija
gumenom podlo{kom, odnosno le`ati na konzolama na svakih l-2m zavisno od pre~nika cevi.
Obra~un po 1 m1 postavljenih cevi.
PP cevi:
fiØ 160
m1
11 x
fiØ 110
m1
30x
fiØ 75
m1
8 x
fiØ 50
m1
19 x
Nabavka i monta`a ventilacionih glava od pocinkovanog lima d = 0,55 mm. Obra~un po
komadu postavljene glave.
glava Ø fi 150,
kom
2 x

Nabavka i monta`a cevnog odzra~nika HL 905 po EN 12380-A2 I EN 12056-2 sa gra|evinskom za{t
u kompletu . Obra~un po komadu postavljenog ventila
glava Øfi 75/50,
kom
3 x

Nabavka i ugradnja podnog slivnika sli~no ACO Easyflow plasti~nog prema standardu DIN EN 12
~vorovima. Nagib od 90°, sa veznim prstenom, izlivnim sifonom, elementom za povi{enje flan
zaptivanje
hidroizolacije pritiskom I plasti~nim gornjim delom sa okvirom dimenzija 150*150mm I re{etko
~elika
DN70/100
kom
7 x
Ispiranje i ispitivanje kanalizacione mre`e. Obra~un po 1m1 kanalizacione mre`e.

m1

68 x

Kanalizacija dinara:
III SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR
KOMPLET KLOZETSKA [OLJA (MONOBLOK)
Sva potrebna {temovanja ili bu{enja rupa kao i monta`ni materijal (tiplovi, {rafovi i.t.d.)
monta`u
sanitarne opreme, padaju na teret izvo|a~a.Svi zavrtnji upotrebljeni kod sanitarnih ure|aja
od mesinga i hromirani ili prohromski.
Monta`a komplet WC {olje, sa vertikalnim odvodom
KLOZETSKA DASKA sa poklopcem od tvrdog PVC-a boje u skladu sa
enterijerom, sa zavrtnjima
za spoj sa {oljom.Sa donje strane daske postaviti 4 gumena
odbojnika.
Spoj sa vodovodom izvestii sa fleksibilnim crevom na ugaoni ventil
"EK".
Sve komplet montirano pla}a se po komadu
Odvod u pod.
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Kom

7 x

Nabavka i monta`a komplet umivaonika sa jednoru~nom stoje}om baterijom za toplu i hladnu vod
sifonom i ostalim pomo}nima materijalom. Obra~un po ugra|enom materijalu komplet sa
pomo}nim materijalom.
veli~ina 40/30 cm,

Kom
10 x
Nabavka i monta`a kerami~ke tu{ kade 80*80cm sa telefon tu{em,baterijom za toplu i hladnu v
kab.
i odlivnim ventilom Obra~un po ugra|enom komadu.
Kom

7 x

Nabavka i monta`a komplet vertikalnog bojlera sa inox kazanom, spojnim cevima za toplu i hla
I sigurnosnim ventilom.
Obra~un po postavljenom bojleru.
bojler od 80 lit ,
Kom
7 x
Nabavka i monta`a ogledala veli~ine 40x60 cm sa eta`erom, dr`a~a
za ~a{e, dr`a~a pe{kira i dr`a~a za sapun. Obra~un
po ugra|enom kompletu.
Kom

10 x

Nabavka i monta`a kutije za toaletni papir i ~etke za WC
Obra~un
po ugra|enom kompletu.

Kom

7 x

Sanitarni objekti i pribor dinara:

REKAPITULACIJA
I - VODOVODNI RADOVI
_________________________
II - KANALIZACIONI RADOVI
_________________________
III - SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR
__________________________
Svega radovi na vodovodu i kanalizaciji dinara:

___________________________
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C. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
1.

Napojni vodovi

1.3.

Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog voda
pomoću energetskog kabla tipa PPOO 4x50 mm2.Kabl se
polaže u izgrađen betonski kanal od KPK do GRO.
Komplet sa povezivanjem na oba kraja
Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnih vodova za
spratne razvodne table pomoću energetskog kabla tipa
PPOO-Y 5x6mm2. Kablovi se polažu delom u betonski
kanal, delom na perforirane kablovske regale PK, a jednim
delom i po zidu ispod maltera, od glavnog razvodnog
ormana GRO do razvodnih tabli RO-P1, RO-P2,RO-S1, ROS2,RO-S3, RO -S4, komplet sa povezivanjem na oba kraja.
Prosečna dužina jednog instalaciong voda je 25 m.
Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog voda
pomoću energetskog kabla tipa PPOO-Y 5x10 mm2. Kabl
se polaže po zidu na odstojne bakelitne obujmice 1826mm od glavnog razvodnog ormana GRO do razvodnog
ormana za klima komoru RO-KK, komplet sa
povezivanjem na oba kraja.
Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog voda
pomoću energetskog kabla tipa PPOO-Y 5x10 mm2.Kabl
se polaže po zidu ispod maltera od glavnog razvodnog
ormana GRO do razvodne table RO-G, komplet sa
povezivanjem na oba kraja.

1.4.

1.5.

1.6.

met

35.00

kom

6.00

met

10.00

met

15.00
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1.7.

1.8.

1.9.

Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog voda za
razvodni orman pomoću energetskog kabla tipa PPOO-Y
5x4mm2.Kabl se polaže delom u betonski kanal, delom na
perforirane kablovske regale PNK, a jednim delom po zidu
na odstojne bakelitne obujmice 18-26mm, od glavnog
razvodnog ormana GRO do RO-ppv, komplet sa
povezivanjem na oba kraja.
Isporuka potrebnog materijala i izrada napojnog voda za
spratnu razvodnu tablu pomoću energetskog kabla tipa
PPOO-Y5x4 mm2. Kabl se polaže po zidu ispod maltera od
spratne table RO-S2 do razvodne table RO-Kafe. Komplet
sa povezivanjem na oba kraja.
Isporuka potrebnog materijala i izrada uzemljenja KPK
pomoću provodnika tipa PPOO-Y1x25 mm2. Provodnik se
polaže u betonski kanal ispod donjih tribina od GRO do
KPK.Komplet sa povezivanjem na oba kraja.

met

30.00

met

15.00

met

30.00

kom

1.00

Ukupno:

2.

Razvodni ormani

2.1.

Isporuka i ugradnja kablovske priključne kutije, KPK za
spoljnu montažu, montirane u zadnju fasadu glavnog
projekta na mesto naznačeno na grafičkoj dokumentaciji.
Kutija je približnih dimenzija 450x250x600mm u zaštiti IP
55. U KPK se ugrađuje sledeća oprema: Niskonaponski
visokoučinski osigurači, komplet 250/180A, tipa NVP1/NVT-180A, "Elektroporcelan" Aranđelovac ili sličan.
kom3. Fazne sabirnice za 200 A, nulta N i zaštitna PE
sabirnica na potpornim izolatorima.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.2./15
ккиио3.11/15

50

2.2.

Glavni merno razvodni orman GMRO sa dva odvojna polja
sa nezavisnim vratima, uređeni od dva puta dekapiranog
lima, osnovna zaštitna boja u dva sloja plastificiranje.
Unutar vrata ormana, u posebnoj pregradi postavlja se
jednopolna šema izvedenog stanja u zaštitnom omotu.
Oprema pregledno i trajno označena. Oprema ugrađena u
vratima ormana, zaštićena sa unutrašnje strane od
slučajnog dodira. U orman je ugrađena sledeća oprema:
Glavni niskonaponski prekidač 250A, 380V sa termičkom
zaštitom i podnaponskim okidačem 220 V, kom 1; Strujni
transformator 100/0,5A, kl.0,5, kom 3; Transformatorska
trofazna merna grupa za merenje aktivne i reaktivne
enertije, sa maksigrafom 3x230/400V, 3x5A, tip DMG2US,
kom 1; MTK uređaj sa funkcijom uklopnog časovnika,
kom 1; Merna regleta, kom 1; Kontaktor CN 16, 50 Hz,
komanda 220 V, kom 6; Grebenasti jednopolni prekidač
4G16-90, kom6;Automatski osigurači MC 32 B, 16A, kom
18; Automatski osigurači MC 32 C, 25A, kom 3;
Automatski osigurači MC 32, C, 32A, kom 21. Sve komplet
sa uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, otpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, ličnastim provodnicima
za galvansko premošćavanje vrata, zupčastim
podmetačima i pripadajućim zavrtnjevima. Sa unutrašnje
strane vrata u džep staviti jednopolnu šemu usaglašenu
sa ormanom.

komp.

1.00

Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana RO-KK za
klima komoru. Orman je urađen od dekapiranog čeličnog
lima, plastificiran, u zaštiti IP 55, sa bravicom i ključem,
približnih dimenzija 850x1000x250 mm, u koji je ugrađena
sledeća oprema: Grebenasti tropolni prekidcač 4G63-10-u,
kom1; Transformator 220V-24V, 50Hz,150VA,
kom1;Mikroprocesor tipa MR 5201/M Feniks, Niš, kom 2;
Kontaktor CN 16, 50 Hz, komanda 220 V, kom 1; Kontaktor
CN 10, 50Hz, komanda 220 V, kom 1; Bimetalni rele 8-12A,
kom 1; Bimetalni rele 4-8A, kom 1; Pomoćni kontaktor
KO62, komanda 220 V, 50Hz, kom 2; Pomoćni kontaktor
KO 42, kom. 2, Pomoćni kontaktor KO 42, komanda 220 V,
50Hz, kom 6; Vremenski rele 0-15 sec., kom 3; Topljivi
osigurači EZ 25/25A, komplet, kom 3, Topljici osigurači
EZ25/10A, komplet, kom.3; Automatski osigurači MC 32,
B, 6A, kom 3. Montažni materijal (Cu šine, PVC kalani, P/F
provodnici, Cu stopice, DIN šina, uvodnici, VS kleme,
oznaka i dr. Pozicija obuhvata povezivanje kablova u
ormanu na licu mesta, funkcionalnu probu i puštanje u
eksploataciju.

komp.

1.00

2.3.
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2.4.

Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormana označenog
na crtežima sa RO-P1. Orman treba da bude izrađen od
čeličnog dekapirnog lima, ojačan profilima i pregradama,
obezbeđen vratima sa bravom i ključem, obojen sa
osnovnom i zaštitnom bojom. Razvodni orman se
postavlja u zid na visini 1, 5m od kote poda na mestu kako
je prikazano na crtežima plana razvoda elektoinstalacija.
Orman je približnih dimenzija 300x450x150 mm, i u njega
je ugrađena sledeća oprema: Grebenasti tropolni prekidač
4G40-10-U. kom1; Grebenasti jednopolni prekidač 4G1090-U, kom 1; Automatski osigurači MC 32 B, 10A, kom 15;
Automatski osigurači MC 32, B 6 A, kom 9. Sve komplet
sa uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, potpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, licnastim provodnicima
za galvansko premošćavanje vrata, zupčastim
podmetačima i pripadajućim zavtnjevima. Sa unutrašnje
strane vrata u džip staviti jednopolnu šemu usaglašenu sa
ormanom.

kom

1.00

Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormana označenog
na crtežima sa RO-P2. Orman treba da bude izrađen od
čeličnog dekapiranog lima, ojačan profilima i pregradama,
obezbeđen vratima sa bravom i ključem, obojen sa
osnovnom i zaštitnom bojom. Razvodni orman se
postavlja u zid na visini 1,5m od kote poda na mestu kako
je prikazano na crtežima plana razvoda elektroinstalacija.
Orman je približnih dimenzija 300x450x150 mm i u njega
je ugrađena sledeća oprema: Grebenasti tropolni prekidač
4G40-10-U, kom 1; Grebenasti jednopolni prekidač 4G1090-U, kom 1; Automatski osigurač MC 32, b, 10a, kom 13;,
Automatski osigurači MC 32, b, 6a, kom 9. Sve komplet sa
uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, otpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, licnastim provodnicima
za galvansko premošćenje vrata, zupčastim podmetačima
i pripadajućim zavrtnjevima. Sa unutrašnje strane vrata u
džep staviti jednopolnu šemu usaglešenu sa ormanom.

kom

1.00

2.5.
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2.6.

Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormana označenog
na crtežima sa RO-S1. Orman treba da bude izrađen od
čeličnog dekapiranog lima, ojačan profilima i pregradama,
obezbeđen vratima sa bravom i ključem, obojen sa
osnovnom i zaštitnom bojom. Razvodni orman se
postavlja u zid na visini 1,5m od kote poda na mestu kako
je prikazano na crtežima plana razvoda elektroinstalacija.
Orman je približnih dimenzija 300x450x150 mm i u njega
je ugrađena sledeća oprema: Grebenasti tropolni prekidač
4G40-10-U, kom 1; Grebenasti jednopolni prekidač 4G1090-U, kom 2; Automatski osigurači MC 32, b, 10a, kom 5;
Automatski osigurači MC 32, B, 10A, kom 5; Automatski
osigurači MC 32, b, 6a, kom 6. Sve komplet sa
uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, otpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, licnastim provodnicima
za galvansko premošćavanje vrata, zupčastim
podmetačima i pripadajućim zavrtnjevima. Sa unutrašnje
strane vrata u džep staviti jednopolnu šemu usaglašenu
sa ormanom.

kom

1.00

Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormana označenog
na crtežima sa RO-S2. Orman treba da bude izrađen od
čeličnog dekapiranog lima, ojačan profilima i pregradama,
obezbeđen vratima sa bravom i ključem, obojen sa
osnovnom i zaštitnom bojom. Razvodni orman se
postavlja u zid na visini 1,5 m od kote poda na mestu kako
je prikazano na crtežima plana razvoda elektroinstalacija.
Orman je približnih dimenzija 300x450x150 mm i u njega
je ugrađena sledeća oprema: Grebenasti tropolni prekidač
4G40-10-U, kom 1; Grebenasti jednopolni prekidač 4G1090-U, kom 1; Automatski osigurači MC 32, C, 20A, kom 3;,
Automatski osigurači MC 32, B, 10A, kom 2; Automatski
osigurači MC 32, B, 6A, kom 4. Sve komplet sa
uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, otpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, licnastim provodnicima
za galvansko premošćavanje vrata, zupčastim
podmetačima i pripadajućim zavrtnjevima. Sa unutrašnje
strane vrata u džep staviti jednopolnu šemu usaglašenu
sa ormanom.

kom

1.00

2.7.
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2.8.

Izrada, isporuka i montaža razvodnog ormana označenog
na crtežima sa RO -Kafe. Orman treba da bude izrađen od
čeličnog dekapiranog lima, ojačan profilama i
pregradama, obezbeđen vratima sa bravom i ključem,
obojen sa osnovnom i zaštitnom bojom. Razvodni orman
se postavlja u zid na visini 1,5m od kote poda na mestu
kako je prikazano na crtežima plana razvoda
elektroinstalacija. Orman je približnih dimenzija
300x450x150 i u njega je ugrađena sledeća oprema:
Grebenasti tropolni prekidač 4G25-10-U, kom 1;
Automatski osigurači MC 32, B,10A, kom 7; Automatski
osigurači MC 32, B, 6A, kom2. Sve komplet sa
uvodnicima, provodnicima za šemiranje, rednim
stezaljkama, i otpornim izolatorima, nosačima i maskama
osigurača, natpisnim pločicama, licnastim provodnicima
za galvansko premošćenje vrata, zupčastim podmetačima
i pripadajućim zavrtnjima. Sa unutrašnje strane vrata u
džep staviti jednopolnu šemu usaglašenu sa ormanom.

kom

1.00

Isporuka materijala i izrada razvodnog ormana RO-ppv za
protiv požarne ventilatore. Orman je urađen od
dekapiranog čeličnog lima, plastificiran, u zaštiti IP 55, sa
bravivom i ključem, približnih dimenzija 650x550x250 mm,
u koji je ugrađena sledeća oprema: Grebenasti tropolni
prekidač 4G40-10-U, kom 1; Grebenasti dvopoložajni
prekidač 4G10-50-U, kom 1, Kontaktor CN 10, 50 Hz,
komanda 220 V, kom 2; Bimetalni rele 2-4A, kom 4;
Pomoćni kontaktor KO62, komanda 220V, 50Hz, kom 2;
Pomoćni kontaktor KO42, komanda 220 V, 50Hz, kom 6;
Vremenski rele 0-15 sec, kom 3, Automatski osigurači MC
32, C, 10A, kom 6; Automatski osigurači MC 32, B, 10A,
kom 1. Montažni materijal (Cu šine, PVC kanali, P/F
provodnici, Cu stopice, DIN šina, uvodnici, VS kleme,
oznake i dr.)Pozicija obuhvata povezivanje kablova u
ormanu na licu mesta, funkcionalnu probu i puštanje u
eksploataciju.

komp.

1.00

2.9.

Ukupno:
3.
3.1.

3.2.

Instalacija osvetljenja i priključnica
Isporuka i montaža svetiljki za osvetljenje sportske
dvorane sličnih niže navedenom tipu, sa izvorima
svetlosti i priborom za montažu na visini 8m: ECO 3N,.
400 W, 1915 N/M, u zaštiti IP 54, sijalica HQI-E, 400 W,
Minel Schreder-Beograd.
Fluo svetiljka, nadgradna sa paraboličnim rasterom, u
zaštit IP 40, slično tipu FSN 3728-418, Elmat, Beograd.

kom

43.00

kom

25.00
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.

Fluo svetiljka, zaštite IP 65, slično tipu FSN 9804-236
komp.Elmat, Beograd.
Fluo svetiljka, nadgradna sa rasterom u zaštiti IP 40,
slično tipu FSN 3328-236, Elmat, Beograd.
Fluo svetiljka, u zaštiti IP 65, STRELA 1x18 W komp.FEP
D.Milanovac.
Sigurnosna nadgradna fluo svetiljka slično tipu FSN
118LP, autonomije 3h, u zaštiti IP 42, Elmat Beograd.

Nabavka materijala i izrada instalacije osvetljenja dvorane
kablom PPOOY 5x4mm2, duž.15m
Nabavka materijala i izrada instalacije unutrašnjeg i
spoljašnjeg el.osvetljenja kabom tipa PP-Y 3x1,5mm2,
položenim od razvodnih ormana i razvodnih tabli do
sijaličnih armatura u već postavljene perforirane,
kablovske regale. Komplet sa blankiranjem kablova,
uvođenjem istih u svetiljku i povezivanjem Prosečna
dužina jednog instalacionog voda je 10m. U poziciju
uračunate i razvodne kutije.
Isporuka i montaža u zid, običnog prekidača 250 v, 10A.
Isporuka i montaža u zid, serijskog prekidača 250 V, 10A.
Isporuka i montaža u zid, naizmeničnog prekidača 250V,
10A.
Nabavka materijala i izrada istalacija šuko monofazne
priključnice i pomoću kabla tipa PP-Y preseka 3x2,5 mm2
položenim od razvodnog ormana RO i razvodnih tabli do
priključnog mesta, postavljen u perforirane kablovske
regale. Kompletno sa razvodnim kutijama i sitnim
instalacionim materijalom. Prosečna dužina je 12m.
Nabavka materijala i izrada instalacije trofazne šuko
priklučnice pomoću kabla tipa PP-Y preseka 5x2,5 mm2
položenim od RO 380 V i razvodnih tabli do priključnog
mesta, postavljen u perforirane kablovske regale.
Prosečna dužina je 20 m.

kom

81.00

kom

37.00

kom

96.00

kom

21.00

kom

43.00

kom

196.00

kom

31.00

kom

20.00

kom

10.00

kom

104.00

kom

8.00

kom

3.00

kom

104.00

kom

8.00

kom

1.00

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

4.

Isporuka i montaža u zid KIP prekidača sa indikacijom za
bojler 250V, 16A. Komplet sa postavljanjem PVC dozne
Ǿ60mm, PVC razvodne kutije Ǿ 78mm, blankiranjem
pripadajućeg kabla, uvođenjem u isti i povezivanjem.
Isporuka i montaža u zid monfazne šuko priključnice 250
V, 16A. Komplet sa blankiranjem pripadajućeg kabla,
uvođenjem u istu i povezivanjem.
Isporuka i montaža u zid trofazne šuko priključnice 380V,
16A. Komplet sa blankiranjem pripadajućeg kabla,
uvođenjem u istu i povezivanjem.
Isporuka i montaža na zid trofazne UKO-UTO priključnice
sa poklopcem 380V, 32A, mehaničke zaštite IP 54.
Komplet sa blankiranjem pripadajućeg kabla, uvođenjem
u istu i povezivanjem.
Ukupno

Instalacija napajanja grejanja i ventilacije
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4.1.

Nabavka materijala i montaža instalacija napojnog voda
za krovne ventilatore, kablom tipa NHXHX FE 180-Y
4x2,5mm2 položenim od RO-pvv do el.motora ventilatora
MV-6 I MV-7, jednim delom u betonski kanal a delom u već
postavljene perforirane, kablovske regale jednim delom i
provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom. Pri
ulasku kablova u el.motor isti se provlače u dužini od 1m
kroz metalna fleksibilna creva odgovarajućeg unutrašnjeg
prečnika. Komplet sa blankiranjem kablova, uvođenjem
istih u priključnu kutiju el.motora i povezivanjem.
Prosečna dužina jednog instalacionog voda je 40m.

kom

2.00

Nabavka materijala i montaža instalacije napojnog voda
za ventilator, kablom tipa PP-Y 4x6 mm2 položenim od
TO-KK do el.motora ventilatora MV-1 jednim delom u
betonski kanal, a delom u već postavljene perforirane,
kablovske regale jednim delom u betonski kanal, a delom
u već postavljene perforirane, kablovske regale jednim
delom i provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom. Pri
ulasku kabla u el.motor isti se provlači u dužini od 1m
kroz metalna fleksibilna creva odgovarajućeg unutrašnjeg
prečnika. Komplet sa blankiranjem kablova,uvođenjem
istih u priključnu kutiju el.motora i povezivanjem.

met

15.00

met

60.00

kom

3.00

4.2.

4.3.

4.4.

Nabavka materijala i montaža instalacije napojnog voda
za ventilator, kablom tipa PP-Y 4x2,5mm2 položenim od
RO-KK do el.motora ventilatora MV-2 jednim delom u
betonski kanal, a delom u već postavljene perforirane,
kablovske regale jednim delom i provlačenjem kroz
metalne zaštitne bešavne cevi odgovarajućeg unutrašnjeg
prečnika. Komplet sa blankiranjem kablova, uvođenjem
istih u priključnu kutiju el.motora i povezivanjem.
Nabavka materijala i montaža instalacije napojnog voda
za ventilatore, kablom tipa PP-Y 3x2,5mm2 položenim od
TO-S3 i RO-S4 do el.motora ventilatora MV-3,MV-4 i MV-5,
jednim delom u betonski kanal, a delom u već postavljene
perforirane, kablovske regale jednim delom i
provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom. Pri
ulasku kablova u el.motore isti se provlače u dužini od 1
m kroz metalna fleksibilna creva odgovarajućeg
unutrašnjeg prečnika. Komplet sa blankiranjem kablova,
uvođenjem istih u priključnu kutiju el.motora i
povezivanjem. Prosečna dužina jednog instalacionog
voda je 50m.
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4.5.

Nabavka materijala i montaža instalacije za režim rada
ventilatora MV-1 I MV-2, kabinom tipa PPOO-Y 3x1,5 mm2
položenim od RO-KK do presostata:filtera, ubacivanja i
izvlačenja, kao i do termostata: mraza i kanalnog
termostata temperature za ubacivanje i izvlačenje, jednim
delom u betonski kanal, a delom u već postavljene
perforirane, kablovske regale jednim delom i
provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi od
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom.
Komplet sa blankiranjem kablova, uvođenjem istih u
priklučnu kutiju el.komponenti i povezivanjem. Prosečna
dužina jednog instalacionog voda je 10m
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Isporuka materijala i izrada komandnog mesta pomoću
kabla PPOO-Y 4x1,5mm2 za ručno uključenje krovnih
ventilatora MV-6 i MV-7. Kabl se polaže na bakelitne
odstojne OG obujmice 8-18mm od RO-ppv do
odgovarajućeg tastera na zidu. Prosečna dužina
komandnog mesta je 8m.
Isporuka i montaža na zid kućišta sa dva tastera za
uključenje ventilatora, 380V, 16A u zaštiti IP 54.
Isporuka i montaža na zid DM sklopke za uključenje
ventilatora 220V, 16A u zaštiti IP 54.
Isporuka i montaža perforiranog nosača kablova PNK,
dimenzija 300x50x2000 mm na već postavljene konzole sa
svim potrebnim materijalom za vezivanje i poklapanje.
Isporuka i montaža perforiranog nosača kablova PNK,
dimenzija 200x50x2000mm na već postavljene konzole sa
svim potrebnim materijalom za vezivanje i poklapanje.
Isporuka i montaža perforiranog nosača kablova PNK,
dimenzija 100x50x2000 mm na već postavljene konzole sa
svim potrebnim materijalom za vezivanje.
Isporuka i montaža konzole za perforirani nosač kabla
PNK, dimenzija 300 mm sa svim potrebnim materijalom za
vezivanje.
Isporuka i montaža konzole za perforirani nosač kabla
PNK, dimenzija 200 mm sa svim potrebnim materijalom
za vezivanje.
Isporuka i montaža konzole za perforirani nosač kabla
PNK, dimenzija 100 mm sa svim potrebnim materijalom za
vezivanje.
Ukupno :

5.

Instalacija za dojavu požara

5.1.

Nabavka materijala i montaža instalacije napojnog voda
za protiv požarnu klapnu tipa PK-MKOM sa el.magnetnim
okidačem, kablom tipa PPOO-Y 5x1,5mm2 položenim od
RO-KK do PPK, jednim delom u betonski kanal, a delom u
već postavljane perforirane, kablovske regale jednim
delom i provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom.
Komplet sa blankiranjem kablova, uvođenjem istih u
priključnu kutiju PPK i povezivanjem. Prosečna dužina
jednog instalacionog voda je 10m.

kom

6.00

kom

2.00

kom

2.00

kom

3.00

kom

30.00

kom

20.00

kom

15.00

kom

90.00

kom

60.00

kom

45.00

kom

7.00
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Nabavka materijal i montaža instalacije za daljinsko
isključenje glavnog napajanja u slučaju požara, kablom
tipa IY (St) Y 2x2x0,8 mm2 položenim od RO-KK do ručnih
javljača požara RJP, jednim delom u betonski kanal, a
delom u već postavljene perforirane, kablovske regale
jednim delom i provlačenjem kroz metalne zaštitne
bešavne cevi odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika,
drugim delom. Komplet sa blankiranjem kablova,
uvođenjem istih u priključnu kutiju PPK i povezivanjem.
Prosečna dužina jednog instalaciong voda je 40m.
Nabavka materijala i montaža instalacija za dojavu požara,
kablom tipa PPOO-Y 3x1,5mm, položenim od RO-KK do
sirene, jednim delom u betonski kanal, a delom u već
postavljene perforirane, kablovske regale jednim delom i
provlačenjem kroz metalne zaštitne bešavne cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, drugim delom.
Komplet sa blankranjem kablova uvođenjem istih u
priključnu kutiju PPK i povezivanjem.
Isporuka i montaža na zid ručnog javljača požara RJP.
Isporuka i montaža na zid sirene.
Ukupno :

6.

Instalacija telefona

6.3.

Isporuka i polaganje u zidu, kroz PVC rebraste cevi
odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika, telefonskih kablova
koji povezuju ITO sa lokalnim izvodnim telefonskim
kutijama i to:
TI44 12x2x0,6 mm 15 met
TI44 5x2x0,6 mm
15 met
TI44 3x2x0,6 mm
20 met
TI44 2x2x0,6 mm
40 met
Pozicijom se obuhvata povezivanje kablova na oba kraja,
kao i šemiranje telefonskih kablova.
Isporuka i polaganje PVC rebrastih cevi koje služe za
prolaz i zaštitu telefonskog instalacionog provodnika i to:
PVC rebrasta cev Ǿ 11 mm 25 met
PVC rebrasta cev Ǿ 13,5 mm 40 met
PVC rebrasta cev Ǿ 16 mm 30 met

6.4.

PVC rebrasta cev Ǿ 23 mm
6.5.

20 met

Isporuka i montaža potrebnog materijala za telefonsku
priključnicu, za zid, kablom TI 1x2x0,6mm, prosečne
dužine 15m, provučenim kroz gibljivo crevo, komplet sa
kombinovanom TT priključnicom.

kom

5.00

met

30.00

kom

5.00

kom

1.00

kompl
.

1.00

kompl
.

1.00

kom

11.00

kom

8.00

kom

7.00

kom

8.00

kom

8.00

Ukupno F:
7.

Instalacija gromobrana i temeljnog uzemljivača

7.5.

Isporuka materijala i izrada izvoda za zaštitnu sabirnicu
GRO kao i izvoda za uzemljenje vertikalnih oluka pomoću
trake Fe/Zn 25x4mm. Prosečna dužina jednog izvoda je
2m.
Isporuka i montaža obujmice za oluk JUS N.B4 914 za
uzemljenje vertikalnog oluka.
Isporuka i montaža stezaljke za oluk JUS N B4 908 za
uzmljenje horizontalnog oluka.
Isporuka potrebnog materijala i izrada mernog mesta
pomoću razdvojnika JUS N. B4 932 i kutije za merni spoj.

7.6.
7.7.
7.8.
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7.9.

Merenje otpora uzemljenja i pribavljanje atesta od
nadležne institucije.
Izvesti pregled celokupne instalacije, otkloniti eventualne
greške i istu pustiti u rad.

7.10.

pauš.

1.00

pauš.

1.00

Ukupno :

REKAPITULACIJA
elektroinstalaterskih radova

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Napojni vodovi
Razvodni ormani
Instalacija el.osvetljenja i priključnica
Instalacija napajanja grejanja i ventialcije
Instalacija dojave požara
Instalacija telefona
Instalacija gromobrana i temeljnog uzemljivača
Ukupno:

A)

1

Demontažno montažni radovi na instalaciji solarnih
kolektora

Ispuštanje propilen glikola iz cevne mreže solarnih kolektora i prihvat u
posude i skladištenje u podstanici
Pauslno 1 x

2
Demontaza,postojece noseće konstrukcije kolektora. Smeštaj kolektora u
prostor koji će predvideti investitor dok traju radovi na krovnoj konstrukciji.
Pausalno 1 x
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Isporuka i ugradnja bakarnih cevi za povezivanje solarnih kolektora nakon
završetka građevinskih radova sledećih dimenzija
3

& 28x1,5 mm

4

5

m

10 x

Za pomocni materijal potreban za montazu
Cevne mreze kao sto su obujmice,hilzne,
rozetne,zaptivni materijal,kiseonik,
acetilen,zice za zavarivanje,kudelja,lukovi
I sav ostali pomocni materijal potreban za
Ugradnju cevne mreze placa se 50% od
Predhodne pozicije.
0,5 x
Isporuka i ugradnja cevne i Izolacije Armaflex sa belom folijom HT-S 28 x
13 mm

m 10 x
Montaža noseće konstrukcije za kolektore kao i postavljanje kolektora koji
su prethodno demontirani. Ukupno deset kolektora
6

Kom 1 x

Punjenje cevne mreže solarnih kolektora i ispitivanje vodenim nadpritiskom
od 16 bara
7
Paušalno 1x
Nakon izvršene hladne probe punjenje cevne mreže kolektora propilen
glikolom koji je prethodno ispušten iz instalacije
8
Paušalno 1x

Isporuka i punjenje propilen glikolom na pritisak pod kojim je prethodno bila
napunjena instalacija solarnih kolektora od istog proizvođača na pritisak po
preporuci proizvođača solarnih kolektora
9

Lit.

10 x

Ukupno pod A)
____________________________

B)
1

Instalacija grejanja
Isporuka i montaza celicnih panelnih
Radijatora proizvodjaca TermotehnikTermolux Classic ili sl.zajedno sa pripadajucom
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Opremom sledecih velicina i tipova:
22-600x600

Kom

1x

22-600x1000
22-600x1200
22-600x1400
22-600x1600
22-600x1800

kom
Kom
Kom
Kom
Kom

3x
2x
2x
2x
2x

Isporuka i montaza kupatilskih sušača Neša Komerc ili sl.
2
500x1120
3

4

5

6

9x

Isporuka i montaza rucnih radijatorskih
Ventila tip. Caleffi ili sl.
R 15
kom
21 x
Isporuka i montaza radijatorskih navijaka
tipa herz ili sl
R15
kom
21 x
Isporuka i montaza slavina za punjenje i
praznjeneje sledecih dimenzija:
R 15
kom
21 x
Isporuka I ugradja
bešavnih cevi sledećih dimenzija
Fi 21,3x2,65
Fi 26,9x2,65
Fi 33,7x3,25
Fi 48,4x3,25

7

kom

M 144 x
M 30 x
M 66 x
M 36 x

Za pomocni materijal potreban za montazu
Cevne mreze kao sto su obujmice,hilzne,
rozetne,zaptivni materijal,kiseonik,
acetilen,zice za zavarivanje,kudelja,lukovi
I sav ostali pomocni materijal potreban za
Ugradnju cevne mreze placa se 60% od
Predhodne pozicije.
0,6 x

8

Ciscenje i antikoroziona zastita celokupne
Cevne mreze
M 276 x

9

Farbanje cevne mreze
lakom u dva premaza

10

11

M 228 x
Izolacija cevovoda u podstanici mineralnom
Vunom d – 30mm u oblizi od AL lima
Debljine 0,5mm
m2
4x
Isporuka i montaza kugla ventila
6/4"
1"

kom
kom

4x
2x
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Isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe Grundfos UPS 32-80

12

13

Kom
2x
Isporuka i montaza regulacionog ventila
Sa kosim vretenom,sa prikljuccima za
Diferencijalni manometar i otvorom za
Praznjenje sledecih dimenzija
1"
kom
2x
R6/4"
kom
1x
Isporuka i ugradnja odzračnog lonca l=250 sa prelivnom cevi i kugla
ventilom 1/2"
kom

4x

Isporuka i ugradnja termometra
14
15

kom

1x

Ostali radovi u koje spadaju pripremnoZavrsni radovi,hladna i topla proba
Instalacija i njihovo uregulisavanje
Pausalno

16

Spoljasnji i unutrasnji transport materijala
Pausalno
UKUPNO POD B:

REKAPITULACIJA
A
B

Demontažno montažni radovi na instalaciji solarnih

kolektora

Instalacija grejanja
UKUPNO:
PDV:
SVEGA:

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
Pokrivanje sportskog igralista objekta Golija na Zlatiboru
RB

OPIS POZICIJE

jm

kolicina

PRIPREMNI radovi
1

Sečenje asfalta za iskop temeljnih stopa sa odvozom materijala na deponiju. Obračun po m2.

2

m2
17.28
Razbijanje betonskog stepenika u osi A sa odvozom na deponiju, za iskop temeljnih stopa. Obračun po
m3 razbijenog betona.
m3

5.78

svega PRIPREMNI radovi
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cena/jm

iznos
1€ = 78,77
SRD

ZEMLJANI radovi
1

2

Iskop zemlje III, IV i V kategorije, za temelje samce. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne
strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju.
Obračun po m3.
m3
26.40
Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 20cm, ispod temelja. Tamponski sloj šljunka nasuti u
slojevima,
nabiti
i
fino
isplanirati
sa
tolerancijom
po
visini
+-1cm.
Obračun po m3 nabijenog šljunka.
m3

4.22

svega ZEMLJANI radovi

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI radovi
1

2

Izrada armirano betonskih temelja samaca marke MB 30. Temelje armirati po projektu, detaljima i
statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i armatura.
Obračun po m3 temelja.

m3
21.12
Izrada podloge od betona, debljine 10cm, marke MB 15. Gornju površinu betonske podloge
izravnati, a beton negovati. Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. Obracun po m2.
m2

21.12

svega BETONSKI I AB. radovi
BRAVARSKI radovi

1

Nabavka, izrada i postavljanje čelične konstrukcije. Konstrukcija se sastoji od čeličnih stubova,
rešetkastih nosača, podvlaka, spregova... Krovnu konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova,
ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i prašine,
naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti je. Bojiti dva puta bojom za metal po
RAL-u 7016 antracit. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i
varova. Obračun po kg čelika.

kg

27,000.00

svega BRAVARSKI radovi
LIMARSKI radovi
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1

2

Nabavka materijala i pokrivanje krova trapezastim čeličnim pocinkovanim i plastificiranim limom TR 40
debljine 0,7mm, sa antikondenz folijom, u boji po RAL-u 7016 antracit. Pokrivanje izvesti po projektu,
detaljima
i
uputstvu
proizvođača
i
projektanta.
Obračun po m2 pokrivene površine.

m2
425.00
Nabavka materijala i oblaganje fasade profilisanim čeličnim pocinkovanim i plastificiranim limom.
Pokrivanje izvesti po projektu, detaljima i uputstvu proizvođača i projektanta.
Obračun po m2 obložene površine.
TR 18 debljine 0,7mm, u boji po RAL-u 7016 antracit (unutrašnja strana krova)

3

4

5

m2
55.00
Sinusni lim S27, debljine 0,8mm, u boji po RAL-u 7016 antracit
m2
185.00
Sinusni lim S27, debljine 0,8mm, u boji po RAL-u 1032
m2
185.00
Izrada i montaža horizontalnog polukružnog oluka od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima
d=0,60mm, u boji po RAL-u 7016 antracit. Držače visećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka nitnama Ř 4 mm, na razmaku do 80 cm. Obračun po m1.

m1
30.60
Izrada i montaža olučnih pocinkovanih cevi, prečnika fi 125mm od čeličnog pocinkovanog
plastifisiranog lima d=0,60mm, u boji po RAL-u 7016 antracit. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze
jedan
u
drugi
minimum
50
mm
i
da
se
zaletuju
kalajem
od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko
obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne
cevi po detalju.
Obračun po m1 olučne cevi.

fi 125mm
m1
28.00
Izrada opšivki čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom d=0,60mm, u boji po RAL-u 7016 antracit,
maksimalne razvijene širine 70 cm. Opšivanje iszveti po detaljima i uputstvu projektanta.
Obračun po m1.

m1

117.00

svega LIMARSKI radovi
ZAVRŠNI radovi

1

Nabavka, transport i ugradnja asfalt betona AB11, d=5cm. Pozicija obuhvata pripremu podloge,
dovođenje podloge na potrebnu kotu, dodatno nabijanje.
Obračun po m2.
m2

37.00

svega ZAVRŠNI radovi

1
2
3
4
5

REKAPITULACIJA
PRIPREMNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI I AB RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
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6

ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om

ZBIRNA REKAPITULACIJA
A

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

B

INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

C

ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI

D

MAŠINSKI RADOVI

E

POKRIVANJE SPORTSKOG IGRALISTA

UKUPNO (osnovica PDV-a):
PDV 20%
SVEGA SA PDV-om

Образац 4
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
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У складу са чланом 88. став 1. Закона, У случају да Наручилац обустави поступак
јавне набавке услед разлога који су на његовој страни, захтевамо - не захтевамо
(заокружити) надокнаду трошкова припреме понуде према приложеној спецификацији
мп
( Понуђач )
Напомена:
Захтев се неће разматрати уколико Понуђач не захтева надокнаду трошкова, или
уколико није приложена спецификација.
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Образац 5
ИЗ Ј А В А
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду
за набавку радова на доградњи објекта и покривању спортског игралишта у
поступку јавне набавке бр 1.3.2./15 за потребе дечијег одмаралишта, подносимо
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
МП

Одговорно лице Понуђача

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда Понуђача
буде изабрана. Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом
понудом.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем
подизвођача, у моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви
подизвођачи.
Модел уговора мора бити потписан и оверен од стране носиоца понуде.
МОДЕЛ УГОВОРА
Устаноа дечије одмаралиште „Златибор“ из Ужица, Косовска 2а, матични број
07279841, ПИБ 101505036, коју заступа директор Владан Цупарић ( у даљем тексту:
НАРУЧИЛАЦ)
са једне стране,
и
са седиштем у
, матични број
,
ПИБ
, текући рачун број
код
ког заступа
,(
у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ ), који наступа испред групе, заједно са:
1.
ПИБ

у
,

са седиштем
матични број

у
,

са седиштем
матични број

у
,

,и

2.
ПИБ

са седиштем
матични број
,и

и подизвођачима:
1.
ПИБ

у
,

,и

2.
ПИБ

са седиштем
матични број

, и са друге ;

на основу Одлуке о додели уговора бр
/15 од
(попуњава Наручилац), по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова
бр 1.3.2./15 Наручиоца и усвојеној понуди Извођача број
са
Предмером/Спецификацијом са структуром цене бр
које су саставни
делови овог Уговора, закључују
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УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
НА ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА И ПОКРИВАЊУ
СПОРТСКОГ ИГРАЛИШТА У ОБЈЕКТУ „ГОЛИЈА“
НА ЗЛАТИБОРУ
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на доградњи објекта и покривању
спортског игралишта на објекту „Голија“ на Златибору у сњвему према захтевима
конкурсне документације Наручиоца. Ради извршења радова који су предмет овог
уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, механизацију и потребан
материјал и опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и припремнозавршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе у року
од
(словима:
) календарских дана од дана
потписивања Уговора и увођења Извођача у посао.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у
свему према захевима Наручиоца, у складу са техничко технолошким
нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима струке и важећим
стандардима за односну врсту радова, уз употребу примерене механизације и радне
снаге квалификоване за обављање ових радова.
Члан 3.
Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи
динара (словима:
), без урачунатог ПДВ-а,
односно
динара (словима:
),
са урачунатим ПДВ-ом.
Уговорена цена је фиксна и коначна и обухвата цену радова, материјала,
опреме и услуга неопходних за извршење уговора, као и све зависне трошкове
Евентуални додатни и непредвиђени радови биће регулисани анексом
Уговора.
Члан 4.
Плаћање се врши уплатом средстава на рачун Извршиоца у року од
дана званичног пријема фактуре – привремене ситуације
испостављене/их последњи дан у месецу, или окончање ситуације, оверене од
стране надзорног органа.
Члан 5.
Извођач, прилаже као средство финансијског обезбеђења за добро извршење
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посла, регистровану бланко соло меницу,(потписану и печатом оверену) са
меничним овлашћењем на износод 10% од уговорене вредности без ПДВ-а,са
клаузулама „неопозива, безусловна,без протеста и трошкова“ са роком доспећа
„повиђењу“, и роком важења најмање пет дана дужим од дана истека крајњег рока
на који се закључује уговор.
Гарантни рок за све извршене радове и примењене материјале износи 24
месеца од дана примопредаје истих.
Извођач радова се обавезује, да у моменту примопредаје радова, уручи
Наручиоцу гаранцију за отклањања недостатака у гарантном року – сопствену
бланко меницу са клаузулом “без протеста и трошкова” са копијом депо картона, и
доказом о регистрацији менице у регистру НБС и овлашћењем за попуну менице на
износ од 10% нето вредности уговора меничним писмом насловљеним на
Установу дечије одмаралиште „Златибор“, са роком важности 30 дана дужим
од понуђеног трајања гарантног рока.
Члан 6.
Извођач радова сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења
радова, поштовање прописа о заштити на раду и заштити животне средине, као и за
коришђење и повреду заштићених права интелектуалне својине и евентуално
причињену штету трећим лицима.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да за сваки дан прекорачења рока за окончање
радова плати Наручиоцу 0,5 % од нето уговорене вредности радова, а највише 10%
од уговорене нето вредности радова.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да
захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора услед свих
законом предвиђених разлога.
Члан 8.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора, обавештава
Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински
дневник.
Примопредаја радова се врши Комисијски у року од 8 дана од завршетка
радова. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
стручног надзора и Извођача. Комисија сачињава записник о примопредаји и
констатује завршетак радова.
Грешке односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року најкасније од 5 дана по
пријему рекламације Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун
Извођача радова
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Члан 9.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- у случају неиспуњења и неуредног испуњења уговорних обавеза од стране
Извођача
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и
ако Извођач не изводи радове у складу са условима из конкурсне документације ,
или ако из неоправданих разлога прекине с извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора,
- у случају недостатка средстаа за реализацију.
Члан 10.
У случају једностраног раскида уговора из разлога на страни Извођача,
Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном
случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између
цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог Извођача.
Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој
уговорној страни и са отказним роком од 15 дна од дана достављања изјаве.
Изјава мора да садржи основ раскида уговора.
Члан 11.
На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања везана за овај Уговор
решавају споразумно. Уколико то није могуђе, евентуалне спорове ће решавати
надлежни суд у Ужицу.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветниа примерака, до којих свака
Уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ:
Директор, Владан Цупарић
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