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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац: Општина Нови Бечеј
Адреса: ул. Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј
Матични број: 08108293
ПИБ: 101431164
Интернет страница наручиоца:
http://www.novibecej.rs
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. IV 04-404-16/2020 су радови –
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ ОМЛАДИНСКОГ ДОМА У НОВОМ
МИЛОШЕВУ
Назив и ознака из општег речника набавке:
ОРН 45454000– Радови на реконструкцији
Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Марина Сабо
Е -mail адреса: marina.sabo@novibecej.rs

3

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
GRAĐEVINSKI RADOVI
I
1

2

3

4

PRIPREMNI RADOVI

Jed.
mere

Količina

pauš.

1.00

pauš.

1.00

pauš.

1.00

Montaža i demontaža konzolne dizalice, za izbacivanje šuta. Dizalicu postaviti na
tavanskom delu objekta i držati je sve vreme trajanja radova.

Uklanjanje svih stvari koje se nađu u prostorijama i odnošenje na najbližu deponiju.

Uklanjanje starih sanitarnih elemenata i odnošenje na najbližu deponiju.

Uklanjanje plafona od lesonita u sali za projekcije i drvene podkonstrukcije. Drvenu građu I
lesonit ploče privremeno odlagati na parceli investitora. Obračun po m2 .
m2

5

6

7

8

9

10

11

303.66

Demontaža celokupne stolarije, unutrašnje i spoljašnje, sa objekta i odnošenje na najbližu
deponiju
pauš.

1.00

m3

25.00

m

16.85

m3

1.45

podovi

m2

130.12

zidovi

m

68.22

m2

385.50

Izbijanje - širenje otvora u postojećim zidovima kao i rušenje nepotrebnih postojećih zidova
u skladu sa planiranim stanjem / planom zida se-ruši se i odnošenje šuta na najbližu
deponiju. Pre rušenja obavezno se moraju obezbediti konstruktivni elementi iznad otvora
koji se izbijaju (nadvratne i nadprozorne grede). Obračun po m3 .

"Štemanje" podnih šliceva u postojećim zidovima I podovima za polaganje cevi unutrašnje
hidrantske mreže . Šut se nosi na najbližu deponiju. Obračun po m dužnom cevi

Štemanje šliceva u postojećim zidovima za buduće nove nadvratne i nadprozorne grede.
Šut se nosi na najbližu deponiju.

Obijanje postojećih keramičkih pločica sa unutrašnjih podova i zidova u sanitarni čvorovima I
ostalim prostorijama gde postoje. Obija se sve do opeke sa čišćenjem fuga. Šut
transportovati na najbližu deponiju.
2

Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova u celom objektu. Obija se sve do opeke sa čišćenjem
fuga. Šut transportovati na najbližu deponiju.

Montaža i demontaža metalne pokretne skele, za radove unutar objekta u svemu po
važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora bili statički stabilna. Na svakih 2.00 m
visine postaviti radne platforme . Sa spoljne strane postaviti cev zaštitne ograde. Skela će
se pomerati obostrano u zavisnosti od napredovanja radova. Koristi se za sve vreme
trajanja radova. Obračun po komadu pokretne skele.
kom

2.00

4

UKUPNO :
II

ZIDARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i zaziđivanje starih otvora koji planiranim stanjem nisu
predviđeni da ostanu, d=50cm tj u širini postojećeg zida, od giter bloka dimenzija 19x19x25
cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 ili odgovarajuće. Blokove pre ugradnje kvasiti
vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.Predvideti ugradnju ankera
kao mera boljeg povezivanja starog i novog zida. Obračun po m3.

2

3

4

5

6

m3

1.44

m3

1.42

m3

5.04

m2

16.80

m2

385.50

m2

148.32

m3

1.54

Zidanje prozorskih stubova (bifora i trifora), dimenzija 30*30cm - YTONG pregradnim
blokovima TB30 (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5 cm) u YTONG tankoslojnom malteru ili
odgovarajuće. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine
cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na mestu veze pregradnog "stuba" sa nosećom
konstrukcijom popuniti poliuretanskom penom. Spoj sa nosećom konstrukcijom
dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini "stuba", kao i u
svakom drugom bloku u poslednjem redu -kocki, na spoju sa nadvratnom
gredom. Obračun po m2 ozidanog pregradnog "stuba".
Nabavka materijala i zidanje pregradnog zida kancelarija zidova YTONG pregradnim
blokovima TB30 30cm (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5 cm) u produžnom malteru do visine
300cm (u odnosu na međuspratnu konstrukciju) . Cenom je obuhvaćen sav rad, potreban
materijal i pomoćne skela.

Zidanje unutrašnjeg pregradnog zida od opeke dimenzija 25 cm u produžnom malteru
razmere 1:2:6 ili odgovarajuće. Debljina zida je 12 cm. Po završenom zidanju spojnice
očistiti do dubine 1 cm. Obračun po m² zida.

Nabavka materijala, transport i unutrašnje malterisanje prethodno obijenih postojećih zidova,
kao i dozidanih i dobetonarinah delova. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja,
spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi
sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka,
„jedinice“ i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz
gusto sito, da ne dođe do „kokičenja“ i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i
peska. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom,
bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter
kvasiti
da
ne
dođe
do
brzog
sušenja
i
„pregorevanja“."
Obračun po m².

Izrada podloge za podove, armiranom cementnom košuljicom, od cementnog maltera
razmere 1:3, u sloju debljine d=3-5 cm. Košuljicu armirati mrežom Q-75 (Ø 3.1mm/10cm).
Površina mora biti potpuno ravna, jer služi kao podloga za završni pod.

UKUPNO :

III

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i betoniranje AB horizontalnog serklaža MB30 u banket Sali
I kancelariji 2 (60 x 30cm) i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m³

5

2

Nabavka materijala, transport i betoniranje AB nadvratnih i nadprozornih konstruktivnih
elemenata MB30 (visina 25cm x širina zida) i armirati po projektu, detaljima i statičkom
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze podupirači i oplata.
Obračun po m³
m3

1.45

m2

29.05

m2

441.11

m2

394.85

m2

686.00

m2

383.39

UKUPNO :

ZANATSKI RADOVI
IV

IZOLATERSKI RADOVI

1

Izrada hidroizolacije tipa KONDOR 4 u sanitarnim čvorovima i sanitarnom predprostoru.
Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podne podloge i zida u visini od 15cm. Hladni
premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje
bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom,
razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom
za podlogu.Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti
varenju
spojeva.
Varen
sloj
Kondor
4.
Hidroizolaciju
izvesti
od
sledećih
slojeva:
Hladan
premaz
bitulitom
"A"
Kondor
4,
varen
za
podlogu
Dva
sloja
polietilenske
folije,
URSA
SECO
500
Obračun po m².

UKUPNO :
V

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem unutrašnjih zidova u
prizemlju poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja zidovi se
gletuju u dve ruke.

2

3

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem unutrašnjih zidova u Sali
za projekcije poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja zidovi
se gletuju u dve ruke.

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem plafona u prizemlju i na
spratu poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja gips ploče
se bandažiraju i gletuju.

UKUPNO :
VI

GIPSARSKI RADOVI

1

Oblaganje plafona PP gips kartonskim pločama u prostorijama u prizemlju i na spratu, osim
u Sali za projekcije , zbog sakrivanja instalacija, GKP 12,5 mm, sa izradom jednostruke
čelicne potkonstrukcije, sistem tipa Knauf D112 ili odgovarajuće. Jednostruku
potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno
pričvršćenih za čelične rešetkaste nosače i obložiti GKP, po projektu i uputstvu proizvođača.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Obracun po m2.

6

2

3

Oblaganje stepenastog spuštenog plafona PP gips kartonskim pločama u Sali za projekcije,
u svemu prema šemi u projektu, zbog sakrivanja instalacija, GKP 12,5 mm, sa izradom
jednostruke čelicne potkonstrukcije, sistem tipa Knauf D112 ili odgovarajuće. Jednostruku
potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno
pričvršćenih za čelične rešetkaste nosače i obložiti GKP, po projektu i uputstvu proizvođača.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Obracun po m2.
m2

303.66

m2

51.00

m2

303.66

Nabavka, transport i montaža rigips zidova (PP gips kartonskim pločama) d=12cm na
aluminijumskoj potkonstrukciji sa ispunom od kamene vune ili odgovarajuće u funkciji zaštite
od buke d=8cm. Obračun po m2 zidne površine.

UKUPNO :

VII
1

PODOPOLAGAČKI RADOVI
Polaganje homogene vinilne podne obloge sa dezenom po izboru investitora, debljine 2
mm.Na suvu i čistu podlogu, nanosi se ekološki disperzivni premaz. Nakon sušenja nanosi
se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu do 3mm. Nakon sušenja ravnajuće
mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.Na ovako pripremljenu podlogu,
maksimalne vlažnosti 2%, isporuka i polaganje homogene vinilne podne obloge sa
nedirekcionim dezenom, debljine 2mm. Karakteristike podne obloge Klase habanja T (po EN
600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), težine do
2950g/m2, klase 34-43 (EN 685), otporan na klizanje R9, da ne podržava razvoj buđi i
gljivica ili odgovarajuće.Ukrajanje vinilne podne obloge, vrši se na suvo, lepljenje na pod
disperzivnim, ekoloskim lepkom, sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne
obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Podove, izvesti sa
zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15cm. U
svim prostorijama izvesti vertikalne holkere na mestu spoja sa zidom u visini od 15cm. Sav
nastali otpad odneti na gradsku deponiju.Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala,
sav transport i izradu. Pozicija podrazumeva i obavezu izvođača da dostavi određeni broj
dezena na odabir investitoruObracun po m² izvedene povrsine poda sa obracunatim
holkerima (razvijena površina).

UKUPNO :
VIII
1

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka, transport i montaža čeličnih rukohvata uz prilazne rampe ka glavnom ulazu, u
dužini rampe na visini od 85cm. Dimenzije su date u semi bravarije. Obračun po komadu.
kom

4.00

kom

2.00

UKUPNO :
IX

1

STOLARSKI RADOVI
SPOLJNA STOLARIJA
Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih vrata/ n a l uključujući sav potreban
okov, kvake i brave moraju biti sertifikovani na min. 10.000 uzastopnih otvaranja. Vrata se
izvode od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, širina profila
8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan staklima ispunjenim argonom (ili sl.)
4+12+4+12+4. U donjoj zoni spoljnih vrata je aluminijumska obloga sa kamenom ispunom.
Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma Max. provodljivost ALU profila je 2.3 W/m2K ili
manje, a provodljivost samog stakla 1.1 W/m2K ili manje i zvučne izolcije Rw, P = 45 Db .
Sve mere kontrolisati na licu mesta.. Obračun po komadu.
315/220
-(dvokrilna vrata 180/220 sa bočnim izlozima 2*58/220)

7

2

3

4

5

Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih prozora uključujući sav potreban okov,
kvake i brave moraju biti sertifikovani na min. 10.000 uzastopnih otvaranja. Prozori se
izvode od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, širina profila
8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan staklima ispunjenim argonom (ili sl.)
4+12+4+12+4. Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma. Max. provodljivost ALU profila
je 2.3 W/m2K ili manje, a provodljivost samog stakla 1.1 W/m2K ili manje i zvučne izolcije
Rw, P = 45 Db . U kompletu sa prozorom uključiti ALU roletnu sa unutrašnjom kutijom i
integrisanim komarnkom.
Sve mere kontrolisati na licu mesta. Obračun po komadu
65/70
100/100
100/160
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata (kancelarije, sobe, sanitarni
čvorovi, garderoberi...) u izvedbi tipa Kraft Master ili odgovarajuće. Štok vrata izrađen je od
reljefnog medijapana i širine je do 20cm (u zavisnosti od debljine zida), a obostrano se
postavljaju pervajz lajsne. Ukoliko je debljina zida veća od 20cm pervajz lajsne postavljati
samo sa jedne strane, a sa druge strane predvideti i završnu obradu obradu špaletne. Krilo
je obloženo reljefnim medijapanom sa ispunom od kartonskog saća. BEZ PRAGOVA. Krilo
vrata, štok i pervajzi završno lakirani/bojeni po izboru Projektanta. Vrata su snabdevena sa
tri šarke, bravom sa kvakom i ključem i diht gumom. Sve mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu vrata.
80/205(jednokrilna)
160/220 (dvokrilna)

kom
kom
kom

12.00
4.00
24.00

kom
kom

8.00
1.00

M2

12.75

M1

30.00

Nabavka i ugradnja lakih pregrada WC kabina visine H=2,05m, odignutih od poda 20cm,
uključujući i potrebna vrata i sav potreban okov: - 2 pregradna zida ;- 3 vrata;- 2
lica;izrađenih od eloksiranih aluminijumskih profila oslonjenih na pod i fiksiranih za zidove,
sa ispunom od pregradnih ALU punih panela. Sve mere kontrolisati na licu mesta.Obračun
po m2 jednostrane razvijene površine.
Nabavka i montaža unutrašnje parapetne PVC daske d=20mm, isprod prozora u prizemlju
n a spratu tipa STANDARD ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti fiksiranje za parapetni
zid i silikonisanje (Silikon beli/providan, UV otporan, univerzalni Sika ili odgovarajući) na
spoju
sa
ALU
stolarijom
,
kao
i
obraze/stranice.
Obračun po m dužnom.
UKUPNO :
ELEKTRO RADOVI

X

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
RAZVODNI ORMANI

1

Demontaža postojeće instalacije, prerada i prešemiranje OMM sa ugradnjom rastavljača sa
nožastim osiguračima, čišćenje i farbanje OMM i obezbeđivanje ormana bravicom sa
ključem.
pauš.

2

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za GRO /dva puta dekapirani lim, 600x800x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom
Compact NS100B, 63A
Osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi
ZUDS 25/0.5A
Ostali montažni materijal, GS za strujne krugove rasvete, forel
GRO

3

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO K /dva puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom, bez
šemiranja
ZUDS 40/0.5A

kom.
kom

1
1

kom.

25

kom.
Pauš.
komplet

1

kom
kom

1
1
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Osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi
Ostali montažni materijal
RO K
4

5

kom
Pauš.
komplet

21
1

kom
kom

1
1
15
1

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO S /dva puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom:
Razvodni orman
ZUDS 25A/0,5A
osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi
ostali montažni materijal
RO S

kom
Pauš.
komplet

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO B i RO V /dva puta dekapirani lim,
400x600x200mm/ , opremljen bravicom, glavnom sklopkom, predviđen za montažu u zid,
sa montažnom pločom, bez ugrađene opreme i šemiranja, sa uvezanim napojnim
kablovima:
Razvodni orman sa montažnom pločom i glavnom sklopkom

kom

Razvodni ormani postavljeni i sa uvezanim napojnim kablovima

2

komplet

NAPOJNA MESTA
1

2

3

4

5

6

Isporuka i ugradnja napojnog voda od OMM do GRO PP00-Y 5x16mm2, tip razvoda C.
m

5

m

40

m

20

m

10

kom.

87

kom.

29

kom.

21

Nabavka i izrada napojnog voda za RO K, RO B, RO V, N2XH 5x10mm2, ukupna dužina za
sva tri napojna mesta

Nabavka i izrada napojnog voda za spoljašnje jedinice – PP00-Y 5x4mm2. Tačne dužine
izmeriti na licu mesta.

Nabavka i izrada napojnog voda za RO SN2XH 5x6mm2. Tačnu dužinu napojnog kabla izmeriti na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada sijaličnih mesta kablom tipa N2XH 2,3,4 i 5x1.5mm2 uz
ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija. Tip polaganja kabla je C. Prosečna
dužina sijaličnog mesta iznosi 8m. Tačne dužine meriti na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada monofaznih priključnih mesta kablom tipa N2XH 3x2.5mm2 uz
ugradnju potrebnog broja razvodnih kutija . Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 8m.
Tačne dužine meriti na licu mesta.

UKUPNO :
INSTALACIJA OPREME I SVETILJKA
1

2

Isporuka, montaža i povezivanje instalacionih prekidača, 220V,10A , običnih /17/ i
naizmeničnih /4/

Izrada fiksnih priključaka /spoljašnja jedinica/
pauš.

3

Ostali montažni materijal (obujmice, tiple, vijci, luster kuke, gips, instalacione kutije, izolir
traka...) i opisom neobuhvaćeni radovi
pauš.

4

Isporuka i ugradnja svetiljki:

kom.

3

9

LED reflektor 10W sa senzorom pokreta
Zidna svetiljka sa LED sijalicom 15W, E27
LED panel četvrtasti, nadgradni, 18W, V-TAC
LED panel četvrtasti, nadgradni, 24W, V-TAC
PPN svetiljka, nadgradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetiljka, ugradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetilka, nadgradna,60xled, IP65, 10h/4h
Zidna svetiljka ORION, 4xE14, sa led sijalicama STIK, 7W, 600lm

5

12
5
22
15
10
4
24

Ispitivanje instalacije saglasno Pravilniku.
pauš.
UKUPNO :

XI

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE

1

Isporuka i polaganje vertikalnog uzemljivača, dimenzija 2"/2,5m, za uzemljavanje spoljašnjih
jedinice, kao i za gromobransko uzemljenje.

2

3

kom

4

m

12

Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm radi izrade veze vertikalnih uzemljivača sa
spusnim vodovima gromobranske instalacije i za zemne uvodnike.

Isporuka i ugradnja stuba za nošenje uređaja za rano startovanje, 6m/2", čelik pocinkovani.
pauš.

4

Isporuka i montaža spusnih vodova od standardizovanog materijala, na potporama za zid.
pauš.

5

Isporuka i montaža štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje sa
sa natpisnom pločicom "OPASNO-VISOKI NAPON".

t=60µs, komplet
pauš.

6

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za izradu mernih spojeva, komplet.
pauš.

7

Verifikacija gromobranske instalacije saglasno standardu.
pauš.
UKUPNO :

XII
1

2

VENTILACIJA
Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora, 230V, 370W, 1400o/min, Qmax= 9000m3/h, sa
žaluzinama i zaštitnom mrežicom, sa automatskom regulacijom, S-PET, Žabalj.

Nabavka i izrada napojnog voda za povezivanje
3x1.5mm2, ukupna dužina.

kom

2

m

40

RO V, regulatora i ventilatora, N2XH

UKUPNO :
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ
Предмер јавне набавке радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОМЛАДИНСКОГ
ДОМА У НОВОМ МИЛОШЕВУ, према предмеру радова и техничким карактеристикама радова,
обухвата извођење грађевинских радова потребних за реконтрукцију и адаптацију зграде.
Предметни отворени поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
радова на реконструкцији и адаптацији зграде Омладинског дома у Новом Милошеву, у улици
Омладинска, Ново Милошево; на катастарској парцели 1592 К.О. Ново Милошево.
Понуђач може да обиђе локацију.
Најаву обиласка локације извршити на мејл адресу unt.rauski@gmail.com или телефоном на број
023/772-320, Драган Раушки.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 дана пре отварања понуда.
Након закључења уговора, Извођач радова се обавезује да ће по позиву Наручиоца, преузети
уговорене послове у складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.
Наручилац ће увести извођача радова у посао.
Извођач радова је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта за извршење
радова. Извођач је обавезан да пре почетка радова Наручиоцу достави динамички план извођења
радова на сагласност.
Извођач радова се обавезује да предметне радове који обухватају: архитектонско – грађевинске
радове, електро радове, громобранску инсталацију и вентилацију изведе према правилима струке,
стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова,
у свему према прихваћеној понуди извођача радова, и у складу са захтевима наручиоца радова.
Рок завршетка радова: 90 радних дана од дана увођења извођача у посао;
Предметни радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и техничких
карактеристика.
За квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговарати свим постављеним захтевима
наручиоца, гарантује изабрани извођач, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током
извођења радова све до примопредаје објекта.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу обрачуну разлике
у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената,
транспорта и др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и након закључења
уговора није могућа њихова измена ни из каквог разлога.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има
у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове материјала, радне
снаге, енергената, транспорта и друге трошкове).
Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, а на основу
понуђених јединичних цена.
Сходно одредбама чл. 22. Посебних узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ, бр.18/77), вишкове радова
веће од 10 (десет) % уговорених количина из предмера радова усвојене понуде извођача радова,
Наручилац ће регулисати изменом уговора, док ће вишкове радова до 10 (десет) % уговорених
количина из предмера радова усвојене понуде извођача радова, Наручилац ће извођачу радова
платити на основу јединичних цена из понуде.
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова,
наручилац радова ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а и обезбедити
да порески дужник за предметни промет (прималац добара и услуга из области грађевинарства)
плати обрачунати ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а (према набавци).
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Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на
раду о свом трошку, и то:
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником
о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења
предметних радова;
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или
изведених радова буде испод уговореног.
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом
организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити
о свом трошку у примереном року (штете настале услед дејства атмосферских утицаја).
Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекат и раднике
према важећим прописима о осигурању и да на захтев наручиоца полису осигурања, стави наручиоцу
на увид.
Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу радова, његовим радницима или трећим
лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог
ангажовања на реализацији радова који су предмет ове јавне набавке и уговора који ће се закључити
или из саме њихове реализације.
Извођач радова је дужан да предузме све мере техничке заштите и друге мере за осигурање радова,
објекта радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица
и непосредно је одговоран и дужан да надокнади сву штету коју при извођењу уговорених радова
причини трећим лицима.
Извођач радова је дужан да предузме све мере заштите животне средине.
Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја,
извођач је дужан да изради пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и
да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у
току извођења радова користио.
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати уговорну казну у
износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, у складу са Законом.
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну
камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се
извести окончана ситуација. Приликом подношења привремених и окончане ситуације, извођач
радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује
Наручилац радова.
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију
Наручиоцу као доказ о изведеним радовима подносити документацију о привременим и окончаној
ситуацији, а што ће представљати основ за плаћање.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 30% понуђене цене без ПДВ-а.
Одговорно лице наручиоца за одобравање послова Наручилац ће именовати накнадно решењем.
Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице Наручиоца.
У случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе и ако радове не изведе онако
како је предвиђено, у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом и закљученим
уговором, Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке, а средства
обезбеђења која је Извођач радова поднео, Наручилац ће реализовати, тј. поднети на наплату.
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.
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Место: ____________________
Датум: ____________________
М.П.

Понуђач:
____________________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Р.бр

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
1. односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да
2. није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне
документације),
којом
понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане
овом конкурсном документацијом

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
3. Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) ЗЈН);
Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
4. животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне ДОЗВОЛА - Понуђач овај услов не доказује
5. набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН)

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

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да у претходној години није био у
блокади

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Потврда НБС о броју дана
неликвидности за наведени период
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2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Да је понуђач у периоду од последње
3 године, рачунајући од дана
објављивања Позива за подношење
понуда, закључио минимум 1 уговор и
извео
радове
који
по
својим
карактеристикама
одговарају
предмету јавне набавке. Вредност
уговора не може бити мања од
8.000.000,00 динара.

Доказ:
Окончана ситуација потписана и
оверена или оверена референц
листа
Фотокопија уговора наведених у
референц листи

Сертификати: ISO 9001, ISO 14001,
ISO 27001, ISO 37001, ISO 50001, Фотокопија важећих сертификата
OHSAS 18001
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

1 камион за превоз путника – путарац
1 камион за превоз материјала
носивости минимум 6 тона
1 радна машина ровокопач
комбинирка
Скела минимум 350 м2

Доказ о власништву
(фотокопија уговора о купопродаји
или
инвентарна
листа
или
књиговодствена картица основних
средстава) или уговор о лизингу или
закупу наведеног
За машине које подлежу
регистрацији и очитана саобраћајна
дозвола

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Да понуђач у тренутку подношења
понуде на одређено или неодређено
време има:
-1 (једног) дипломираног грађевинског
инжењера са лиценцом 410 или 411
-најмање 10 грађевинских радника
(бар један са возачком дозволом
„Ц“ категорије)

Доказ:
- Фотокопија лиценце,
- Доказ да је лиценца важећа
- Уговор о раду или уговор о делу за
наведена лица
- Фотокопија возачке дозволе за
возача

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведених у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку
предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном документацијом,
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју понуђач не доставља и не доказује.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у
поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу
обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2)
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; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу
обавезних услова - Доказ:
16

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
 ДОДАТНИ УСЛОВИ
Р.бр
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Да у претходној години није био у
блокади
2.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у периоду од последње
3 године, рачунајући од дана
објављивања Позива за подношење
понуда, закључио минимум 1 уговор и
извео
радове
који
по
својим
карактеристикама
одговарају
предмету јавне набавке. Вредност
уговора не може бити мања од
8.000.000,00 динара.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Доказ:
Потврда НБС о броју дана
неликвидности за наведени период

Доказ:
Окончана ситуација потписана и
оверена или оверена референц
листа
Фотокопија уговора наведених у
референц листи

Сертификати: ISO 9001, ISO 14001, Фотокопија важећих сертификата
ISO 27001, ISO 37001, ISO 50001,
OHSAS 18001
3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1 камион за превоз путника – путарац
1 камион за превоз материјала
носивости минимум 6 тона
1 радна машина ровокопач
комбинирка
Скела минимум 350 м2

Доказ о власништву
(фотокопија уговора о купопродаји
или
инвентарна
листа
или
књиговодствена картица основних
средстава) или уговор о лизингу или
закупу наведеног
За машине које подлежу
регистрацији и очитана саобраћајна
дозвола

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у тренутку подношења
понуде на одређено или неодређено
време има:
-1 (једног) дипломираног грађевинског
инжењера са лиценцом 410 или 411
-најмање 10 грађевинских радника
(бар један са возачком дозволом
„Ц“ категорије)

Доказ:
- Фотокопија лиценце,
- Доказ да је лиценца важећа
- Уговор о раду или уговор о делу за
наведена лица
- Фотокопија возачке дозоле за
возача
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78.
ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем
пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је:
- понудио дужи рок важења понуде,
- који је понудио краћи рок завршетка радова.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6)
7) Модел уговора

(ОБРАЗАЦ 1)
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Реконструкција и адаптација зграде Омладинског дома у Новом Милошеву, ЈН број IV
04-404-16/2020
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
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1) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Реконструкција и адаптација зграде Омладинског дома у
Новом Милошеву
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

Наручилац захтева аванс _____%
(максимум 30%)
30% уговорене вредности без ПДВ-а –
авансно, а остатак у законском року до 45
дана од дана пријема уредне документације
за сваку од привремених ситуација (две) и
окончане ситуације.

Рок важења понуде
Рок завршетка радова

90 радних дана од дана увођења извођача у
посао

Место извршења радова

Улица: Омладинска, Ново Милошево; на
катастарској парцели 1592 К.О. Ново Милошево.

Датум
_____________________________

Понуђач
________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и
потписати образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
OPIS

ЈМ i
količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupno bez
PDV-a

Ukupno sa
PDV-om

GRAĐEVINSKI RADOVI

2

3

4

5 (2x3)

6 (2x4)

r.br

I

PRIPREMNI RADOVI

1

Montaža i demontaža konzolne dizalice, za izbacivanje
šuta. Dizalicu postaviti na tavanskom delu objekta i
držati je sve vreme trajanja radova.

2

3

4

5

6

7

8

9

Uklanjanje svih stvari koje se nađu u prostorijama i
odnošenje na najbližu deponiju.

Uklanjanje starih sanitarnih elemenata i odnošenje na
najbližu deponiju.

Uklanjanje plafona od lesonita u sali za projekcije i
drvene podkonstrukcije. Drvenu građu I lesonit ploče
privremeno odlagati na parceli investitora. Obračun po
m2 .

Demontaža celokupne stolarije, unutrašnje i spoljašnje,
sa objekta i odnošenje na najbližu deponiju

Izbijanje - širenje otvora u postojećim zidovima kao i
rušenje nepotrebnih postojećih zidova u skladu sa
planiranim stanjem / planom zida se-ruši se i odnošenje
šuta na najbližu deponiju. Pre rušenja obavezno se
moraju obezbediti konstruktivni elementi iznad otvora
koji se izbijaju (nadvratne i nadprozorne grede).
Obračun po m3 .

"Štemanje" podnih šliceva u postojećim zidovima I
podovima za polaganje cevi unutrašnje hidrantske
mreže . Šut se nosi na najbližu deponiju. Obračun po m
dužnom cevi

Štemanje šliceva u postojećim zidovima za buduće
nove nadvratne i nadprozorne grede. Šut se nosi na
najbližu deponiju.

pauš.
1.00

pauš.
1.00

pauš.
1.00

m2
303.66

pauš.
1.00

m3
25.00

M
16.85

m3
1.45

Obijanje postojećih keramičkih pločica sa unutrašnjih
podova i zidova u sanitarni čvorovima I ostalim
prostorijama gde postoje. Obija se sve do opeke sa
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čišćenjem fuga. Šut transportovati na najbližu deponiju.

podovi
zidovi
10

11

Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova u celom objektu.
Obija se sve do opeke sa čišćenjem fuga. Šut
transportovati na najbližu deponiju.

Montaža i demontaža metalne pokretne skele, za
radove unutar objekta u svemu po važećim propisima i
merama HTZ-a. Skela mora bili statički stabilna. Na
svakih 2.00 m visine postaviti radne platforme . Sa
spoljne strane postaviti cev zaštitne ograde. Skela će
se pomerati obostrano u zavisnosti od napredovanja
radova. Koristi se za sve vreme trajanja radova.
Obračun po komadu pokretne skele.

m2
130.12
m2
68.22

m2
385.50

Kom
2.00

UKUPNO :
II

ZIDARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i zaziđivanje starih otvora
koji planiranim stanjem nisu predviđeni da ostanu,
d=50cm tj u širini postojećeg zida, od giter bloka
dimenzija 19x19x25 cm u produžnom malteru razmere
1:2:6 ili odgovarajuće. Blokove pre ugradnje kvasiti
vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do
dubine 2 cm.Predvideti ugradnju ankera kao mera
boljeg povezivanja starog i novog zida. Obračun po m3.

2

3

Zidanje prozorskih stubova (bifora i trifora), dimenzija
30*30cm - YTONG pregradnim
blokovima TB30 (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5 cm) u
YTONG tankoslojnom malteru ili odgovarajuće. Prvi
red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog
maltera debljine cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na
mestu veze pregradnog "stuba" sa nosećom
konstrukcijom popuniti poliuretanskom penom. Spoj
sa nosećom konstrukcijom dodatno ojačati
ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini
"stuba", kao i u svakom drugom bloku u
poslednjem redu -kocki, na spoju sa
nadvratnom gredom. Obračun po m2 ozidanog
pregradnog "stuba".
Nabavka materijala i zidanje pregradnog zida
kancelarija zidova YTONG pregradnim
blokovima TB30 30cm (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5
cm) u produžnom malteru do visine 300cm (u odnosu
na međuspratnu konstrukciju) . Cenom je obuhvaćen
sav rad, potreban materijal i pomoćne skela.

m3
1.44

m3
1.42

m3
5.04
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4

5

6

Zidanje unutrašnjeg pregradnog zida od opeke
dimenzija 25 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 ili
odgovarajuće. Debljina zida je 12 cm. Po završenom
zidanju spojnice očistiti do dubine 1 cm. Obračun po m²
zida.

Nabavka materijala, transport i unutrašnje malterisanje
prethodno obijenih postojećih zidova, kao i dozidanih i
dobetonarinah
delova.
Malterisanje
produžnim
malterom u dva sloja, spravljenim sa gašenim krečom.
Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom.
Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja
do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i gašenog
kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti u
vodi i procediti kroz gusto sito, da ne dođe do
„kokičenja“ i dodati usuvo pripremljenu mešavinu
cementa i peska. Malter stalno mešati da se krečno
mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati
radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti
sa sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i
organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje
malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter
kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i „pregorevanja“."
Obračun po m².

Izrada podloge za podove, armiranom cementnom
košuljicom, od cementnog maltera razmere 1:3, u sloju
debljine d=3-5 cm. Košuljicu armirati mrežom Q-75 (Ø
3.1mm/10cm). Površina mora biti potpuno ravna, jer
služi kao podloga za završni pod.

m2
16.80

m2
385.50

m2
148.32

UKUPNO :

III

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i betoniranje AB
horizontalnog serklaža MB30 u banket Sali I kancelariji
2 (60 x 30cm) i armirati po projektu, detaljima i
statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po
propisima. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m³

m3
1.54

2
Nabavka materijala, transport i betoniranje AB
nadvratnih i nadprozornih konstruktivnih elemenata
MB30 (visina 25cm x širina zida) i armirati po projektu,
detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i
negovati po propisima. U cenu ulaze podupirači i
oplata. Obračun po m³

m3
1.45

UKUPNO :
IV

IZOLATERSKI RADOVI

25

1

Izrada hidroizolacije tipa KONDOR 4 u sanitarnim
čvorovima i sanitarnom predprostoru. Izolaciju raditi
preko potpuno suve i čiste podne podloge i zida u visini
od 15cm. Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili
prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje
bitumenskih
traka
izvesti
zagrevanjem
trake
plamenikom sa otvorenim plamenom, razmekšavanjem
bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem
sopstvenom masom za podlogu.Traku zalepiti celom
površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju
posvetiti varenju spojeva. Varen sloj Kondor 4.
Hidroizolaciju
izvesti
od
sledećih
slojeva:
Hladan
premaz
bitulitom
"A"
Kondor
4,
varen
za
podlogu
- Dva sloja polietilenske folije, URSA SECO 500
Obračun po m².

m2
29.05

UKUPNO :
V

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi
gletovanjem
unutrašnjih
zidova
u
prizemlju
poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji
Investitora. Pre krečenja zidovi se gletuju u dve ruke.

2

3

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi
gletovanjem unutrašnjih zidova u Sali za projekcije
poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji
Investitora. Pre krečenja zidovi se gletuju u dve ruke.

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi
gletovanjem plafona u prizemlju i na spratu
poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji
Investitora. Pre krečenja gips ploče se bandažiraju i
gletuju.

m2
441.11

m2
394.85

m2
686.00

UKUPNO :
VI

GIPSARSKI RADOVI

1

Oblaganje plafona PP gips kartonskim pločama u
prostorijama u prizemlju i na spratu, osim u Sali za
projekcije , zbog sakrivanja instalacija, GKP 12,5 mm,
sa izradom jednostruke čelicne potkonstrukcije, sistem
tipa Knauf D112 ili odgovarajuće. Jednostruku
potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih
profila CD 60x27 mm direktno pričvršćenih za čelične
rešetkaste nosače i obložiti GKP, po projektu i uputstvu
proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž
trakama po uputstvu projektanta.Obracun po m2.

m2
383.39
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2

3

Oblaganje stepenastog spuštenog plafona PP gips
kartonskim pločama u Sali za projekcije, u svemu
prema šemi u projektu, zbog sakrivanja instalacija, GKP
12,5
mm,
sa
izradom
jednostruke
čelicne
potkonstrukcije,
sistem
tipa
Knauf
D112
ili
odgovarajuće. Jednostruku potkonstrukciju izraditi od
montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno
pričvršćenih za čelične rešetkaste nosače i obložiti
GKP, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu
projektanta.Obracun po m2.

Nabavka, transport i montaža rigips zidova (PP gips
kartonskim pločama) d=12cm na aluminijumskoj
potkonstrukciji sa ispunom od kamene vune ili
odgovarajuće u funkciji zaštite od buke d=8cm.
Obračun po m2 zidne površine.

m2
303.66

m2
51.00

UKUPNO :

VII
1

PODOPOLAGAČKI RADOVI
Polaganje homogene vinilne podne obloge sa
dezenom po izboru investitora, debljine 2 mm.Na suvu i
čistu podlogu, nanosi se ekološki disperzivni premaz.
Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća,
ravnajuća masa u nanosu do 3mm. Nakon sušenja
ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i
usisavanje iste.Na ovako pripremljenu podlogu,
maksimalne vlažnosti 2%,
isporuka i polaganje
homogene vinilne podne obloge sa nedirekcionim
dezenom, debljine 2mm. Karakteristike podne obloge
Klase habanja T (po EN 600 i 660), sa PUR zaštitom,
otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), težine do
2950g/m2, klase 34-43 (EN 685), otporan na klizanje
R9,
da ne podržava razvoj buđi i gljivica ili
odgovarajuće.Ukrajanje vinilne podne obloge, vrši se
na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim
lepkom, sa varenjem spojeva elektrodom u boji
izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u
idealnu ravan sa podom. Podove, izvesti sa zaobljenim
prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa
zidom u visini od 15cm. U svim prostorijama izvesti
vertikalne holkere na mestu spoja sa zidom u visini od
15cm. Sav nastali otpad odneti na gradsku
deponiju.Cena stavke sadrži nabavku potrebnog
materijala, sav transport
i izradu. Pozicija
podrazumeva i obavezu izvođača da dostavi određeni
broj dezena na odabir investitoruObracun po m²
izvedene povrsine poda sa obracunatim holkerima
(razvijena površina).

m2
303.66

UKUPNO :
VIII
1

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka, transport i montaža čeličnih rukohvata uz
prilazne rampe ka glavnom ulazu, u dužini rampe na
visini od 85cm. Dimenzije su date u semi bravarije.
Obračun po komadu.
Kom
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4.00
UKUPNO :
IX

1

2

STOLARSKI RADOVI
SPOLJNA STOLARIJA
Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih
vrata/ n a l uključujući sav potreban okov, kvake i
brave moraju biti sertifikovani na min. 10.000
uzastopnih otvaranja. Vrata se izvode od poboljšanih
višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom,
širina profila 8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan
staklima ispunjenim argonom (ili sl.) 4+12+4+12+4. U
donjoj zoni spoljnih vrata je aluminijumska obloga sa
kamenom ispunom. Guma za zaptivanje je trostruka
EPDM guma Max. provodljivost ALU profila je 2.3
W/m2K ili manje, a provodljivost samog stakla 1.1
W/m2K ili manje i zvučne izolcije Rw, P = 45 Db . Sve
mere kontrolisati na licu mesta.. Obračun po komadu.
315/220
-(dvokrilna vrata 180/220 sa bočnim izlozima 2*58/220)
Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih
prozora uključujući sav potreban okov, kvake i brave
moraju biti sertifikovani na min. 10.000 uzastopnih
otvaranja. Prozori se izvode od poboljšanih
višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom,
širina profila 8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan
staklima ispunjenim argonom (ili sl.) 4+12+4+12+4.
Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma. Max.
provodljivost ALU profila je 2.3 W/m2K ili manje, a
provodljivost samog stakla 1.1 W/m2K ili manje i
zvučne izolcije Rw, P = 45 Db . U kompletu sa
prozorom uključiti ALU roletnu sa unutrašnjom kutijom i
integrisanim komarnkom.
Sve mere kontrolisati na licu mesta. Obračun po
komadu
65/70
100/100

3

100/160
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih
vrata
(kancelarije,
sobe,
sanitarni
čvorovi,
garderoberi...) u izvedbi tipa Kraft Master ili
odgovarajuće. Štok vrata izrađen je od reljefnog
medijapana i širine je do 20cm (u zavisnosti od debljine
zida), a obostrano se postavljaju pervajz lajsne. Ukoliko
je debljina zida veća od 20cm pervajz lajsne postavljati
samo sa jedne strane, a sa druge strane predvideti i
završnu obradu obradu špaletne. Krilo je obloženo
reljefnim medijapanom sa ispunom od kartonskog saća.
BEZ PRAGOVA. Krilo vrata, štok i pervajzi završno
lakirani/bojeni po izboru Projektanta. Vrata su
snabdevena sa tri šarke, bravom sa kvakom i ključem i
diht gumom. Sve mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu vrata.
80/205(jednokrilna)
160/220 (dvokrilna)

Kom
2.00

Kom
12.00
Kom
4.00
Kom
24.00

Kom
8.00
Kom
1.00
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4

5

Nabavka i ugradnja lakih pregrada WC kabina visine
H=2,05m, odignutih od poda 20cm, uključujući i
potrebna vrata i sav potreban okov: - 2 pregradna
zida ;- 3 vrata;- 2 lica;izrađenih od eloksiranih
aluminijumskih profila oslonjenih na pod i fiksiranih za
zidove, sa ispunom od pregradnih ALU punih panela.
Sve mere kontrolisati na licu mesta.Obračun po m2
jednostrane razvijene površine.
Nabavka i montaža unutrašnje parapetne PVC daske
d=20mm, isprod prozora u prizemlju n a spratu tipa
STANDARD ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti
fiksiranje za parapetni zid i silikonisanje (Silikon
beli/providan, UV otporan, univerzalni Sika ili
odgovarajući) na spoju sa ALU stolarijom , kao i
obraze/stranice.
Obračun po m dužnom.

M2
12.75

M1
30.00

UKUPNO :

ELEKTRO RADOVI
X

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
RAZVODNI ORMANI

1

Demontaža
postojeće
instalacije,
prerada
i
prešemiranje OMM sa ugradnjom rastavljača sa
nožastim osiguračima, čišćenje i farbanje OMM i
obezbeđivanje ormana bravicom sa ključem.
pauš.

2

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za GRO /dva
puta dekapirani lim, 600x800x200mm/ opremljen
bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom
ugrađenom opremom
Compact NS100B, 63A
Osigurač automatski, naznačene struje prema
jednopolnoj šemi
ZUDS 25/0.5A
Ostali montažni materijal, GS za strujne krugove
rasvete, forel
GRO

3

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO K /dva
puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen
bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom
ugrađenom opremom, bez šemiranja
ZUDS 40/0.5A
Osigurač automatski,
jednopolnoj šemi

naznačene

struje

prema

Ostali montažni materijal
RO K
4

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO S /dva
puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen
bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom
ugrađenom opremom:
Razvodni orman
ZUDS 25A/0,5A

kom.
1
Kom
1
kom.
25
kom.
1
Pauš.
komplet

Kom
1
Kom
1
Kom
21
Pauš.
1
komplet

Kom
1
Kom

29

osigurač automatski, naznačene struje prema
jednopolnoj šemi
ostali montažni materijal
RO S
5

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO B i RO V
/dva puta dekapirani lim, 400x600x200mm/ , opremljen
bravicom, glavnom sklopkom, predviđen za montažu u
zid, sa montažnom pločom, bez ugrađene opreme i
šemiranja, sa uvezanim napojnim kablovima:
Razvodni orman sa montažnom pločom i glavnom
sklopkom
Razvodni ormani postavljeni i sa uvezanim napojnim
kablovima

1
Kom
15
Pauš.
1
komplet

Kom
2
komplet

NAPOJNA MESTA
1

2

3

4

5

6

Isporuka i ugradnja napojnog voda od OMM do GRO
PP00-Y 5x16mm2, tip razvoda C.

Nabavka i izrada napojnog voda za RO K, RO B, RO V,
N2XH 5x10mm2, ukupna dužina za sva tri napojna
mesta

Nabavka i izrada napojnog voda za spoljašnje jedinice
– PP00-Y 5x4mm2. Tačne dužine izmeriti na licu mesta.

Nabavka i izrada napojnog voda za RO SN2XH 5x6mm2. Tačnu dužinu napojnog kabla izmeriti
na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada sijaličnih mesta kablom tipa
N2XH 2,3,4 i 5x1.5mm2 uz ugradnju potrebnog broja
plastičnih razvodnih kutija. Tip polaganja kabla je C.
Prosečna dužina sijaličnog mesta iznosi 8m. Tačne
dužine meriti na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada monofaznih priključnih
mesta kablom tipa N2XH 3x2.5mm2 uz ugradnju
potrebnog broja razvodnih kutija . Prosečna dužina
utikačkog mesta iznosi 8m. Tačne dužine meriti na licu
mesta.

M
5

M
40

M
20

M
10

kom.
87

kom.
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UKUPNO :
INSTALACIJA OPREME I SVETILJKA
1

2

Isporuka, montaža i povezivanje instalacionih
prekidača, 220V,10A , običnih /17/ i naizmeničnih /4/

Izrada fiksnih priključaka /spoljašnja jedinica/

kom.
21

30

pauš.
3

Ostali montažni materijal (obujmice, tiple, vijci, luster
kuke, gips, instalacione kutije, izolir traka...) i opisom
neobuhvaćeni radovi
pauš.

4

5

Isporuka i ugradnja svetiljki:
LED reflektor 10W sa senzorom pokreta
Zidna svetiljka sa LED sijalicom 15W, E27
LED panel četvrtasti, nadgradni, 18W, V-TAC
LED panel četvrtasti, nadgradni, 24W, V-TAC
PPN svetiljka, nadgradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetiljka, ugradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetilka, nadgradna,60xled, IP65, 10h/4h
Zidna svetiljka ORION, 4xE14, sa led sijalicama STIK,
7W, 600lm

kom.
3
12
5
22
15
10
4
24

Ispitivanje instalacije saglasno Pravilniku.
pauš.
UKUPNO :

XI

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE

1

Isporuka i polaganje vertikalnog uzemljivača, dimenzija
2"/2,5m, za uzemljavanje spoljašnjih jedinice, kao i za
gromobransko uzemljenje.

2

3

Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm radi izrade
veze vertikalnih uzemljivača sa spusnim vodovima
gromobranske instalacije i za zemne uvodnike.

Kom
4

M
12

Isporuka i ugradnja stuba za nošenje uređaja za rano
startovanje, 6m/2", čelik pocinkovani.
pauš.

4

Isporuka
i
montaža
spusnih
vodova
standardizovanog materijala, na potporama za zid.

od
pauš.

5

Isporuka i montaža štapne hvataljke sa uređajem za
rano startovanje sa
t=60µs, komplet sa natpisnom
pločicom "OPASNO-VISOKI NAPON".
pauš.

6

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za izradu mernih
spojeva, komplet.
pauš.

7

Verifikacija
standardu.

gromobranske

instalacije

saglasno
pauš.

UKUPNO :
XII

VENTILACIJA
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1

2

Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora, 230V, 370W,
1400o/min, Qmax= 9000m3/h, sa žaluzinama i
zaštitnom mrežicom, sa automatskom regulacijom, SPET, Žabalj.

Nabavka i izrada napojnog voda za povezivanje RO V,
regulatora i ventilatora, N2XH 3x1.5mm2, ukupna
dužina.

Kom
2

M
40

UKUPNO :

REKAPITULACIJA
I
II
III

PRIPREMNI
ZIDARSKI RADOVI
ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
UKUPNO :

IV
V
VI
VII
VIII
IX

IZOLATERSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

GRAĐEVINSKI RADOVI

ZANATSKI RADOVI

GIPSARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
UKUPNO :

X
XI
XII

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE
VENTILACIJA
UKUPNO :

Ukupno građevinski i zanatski radovi
PDV 20%
Ukupno građevinski i zanatski radovi (sa PDV-om)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
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 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке
без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке са ПДВ-ом.
Датум:

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

Потпис понуђача

34

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

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке Реконструкција и адаптација зграде Омладинског дома у Новом Милошеву,
бр. IV 04-404-16/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација
надлежна
за
заштиту
конкуренције,
може
понуђачу,
односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке
у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке Реконструкција и адаптација зграде Омладинског дома у Новом
Милошеву број IV 04-404-16/2020 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________у поступку јавне набавке
Реконструкција и адаптација зграде Омладинског дома у Новом Милошеву број IV 04404-16/2020 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст.
2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА
Реконструкцији и адаптацији зграде Омладинског дома у Новом Милошеву
Закључен између:
Наручиоца: Општина Нови Бечеј
са седиштем Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина 8, ПИБ: 101431164
Матични број: 08108293
кога заступа Председник Општине Саша Максимовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Понуђач/Добављач),
Основ уговора: Реконструкција и адаптација зграде омладинског дома у Новом Милошеву
ЈН Број: IV 04-404-16/2020
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

Члан 1.
-да је наручилац за набавку радова на Реконструкција и адаптација зграде Омладинског
дома у Новом Милошеву, на основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању отореног поступка ЈН број IV 04-40416/2020 од 18.05.2020. године и јавног позива за набавку радова, који је заједно са конкурсном
документацијом, постављен на Портал јавних набавки 19.05.2020. године, спровео поступак
јавне набавке.
- да је понуђач дана __. __. 2020. године ____________ (самостално/заједнички) поднео
понуду број ______ од __. __. 2020. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део
овог Уговора;
- да понуда понуђача у потпуности одговара Предмеру радова из Конкурсне документације,
који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама, на основу понуде извођача
и Одлуке о додели уговора од __. __. 2020. године, изабрао извођача радова - као понуђача
најповољније понуде;
И з а б р а н и понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу
менице евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом
„без протеста“ у траженој висини, и са траженим роком важења, и то:
-Меница за повраћај авансног плаћања, серије _________________, која мора бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини
уговореног аванса 30% од уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Уз меницу обавезно
доставити фотокопију картона депонованих потписа.
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-Меница за добро извршење посла, серије ___________________, која мора бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини
10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим
од уговореног рока за завршетак радова. Уз меницу обавезно доставити фотокопију картона
депонованих потписа.
Члан 2.
Општина Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј, додељује уговор за јавну
набавку радова на Реконструкцији и адаптацији зграде Омладинскиг дома у Новом
Милошеву, понуђачу најповољније понуде:
_______________________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 3.
Предмет уговора за јавну набавку број IV 04-404-16/2020 је набавка радова на
Реконструкцији и адаптацији зграде Омладинскиг дома у Новом Милошеву, које
обухвата:
GRAĐEVINSKI RADOVI
I
1

2

3

4

PRIPREMNI RADOVI

Jed.
mere

Količina

pauš.

1.00

pauš.

1.00

pauš.

1.00

Montaža i demontaža konzolne dizalice, za izbacivanje šuta. Dizalicu postaviti na
tavanskom delu objekta i držati je sve vreme trajanja radova.

Uklanjanje svih stvari koje se nađu u prostorijama i odnošenje na najbližu deponiju.

Uklanjanje starih sanitarnih elemenata i odnošenje na najbližu deponiju.

Uklanjanje plafona od lesonita u sali za projekcije i drvene podkonstrukcije. Drvenu građu I
lesonit ploče privremeno odlagati na parceli investitora. Obračun po m2 .
m2

5

6

7

8

9

303.66

Demontaža celokupne stolarije, unutrašnje i spoljašnje, sa objekta i odnošenje na najbližu
deponiju
pauš.

1.00

m3

25.00

m

16.85

m3

1.45

m2

130.12

Izbijanje - širenje otvora u postojećim zidovima kao i rušenje nepotrebnih postojećih zidova
u skladu sa planiranim stanjem / planom zida se-ruši se i odnošenje šuta na najbližu
deponiju. Pre rušenja obavezno se moraju obezbediti konstruktivni elementi iznad otvora
koji se izbijaju (nadvratne i nadprozorne grede). Obračun po m3 .

"Štemanje" podnih šliceva u postojećim zidovima I podovima za polaganje cevi unutrašnje
hidrantske mreže . Šut se nosi na najbližu deponiju. Obračun po m dužnom cevi

Štemanje šliceva u postojećim zidovima za buduće nove nadvratne i nadprozorne grede.
Šut se nosi na najbližu deponiju.

Obijanje postojećih keramičkih pločica sa unutrašnjih podova i zidova u sanitarni čvorovima I
ostalim prostorijama gde postoje. Obija se sve do opeke sa čišćenjem fuga. Šut
transportovati na najbližu deponiju.
podovi
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zidovi
10

11

m2

68.22

m2

385.50

Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova u celom objektu. Obija se sve do opeke sa čišćenjem
fuga. Šut transportovati na najbližu deponiju.

Montaža i demontaža metalne pokretne skele, za radove unutar objekta u svemu po
važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora bili statički stabilna. Na svakih 2.00 m
visine postaviti radne platforme . Sa spoljne strane postaviti cev zaštitne ograde. Skela će
se pomerati obostrano u zavisnosti od napredovanja radova. Koristi se za sve vreme
trajanja radova. Obračun po komadu pokretne skele.
kom

2.00

m3

1.44

m3

1.42

m3

5.04

m2

16.80

m2

385.50

UKUPNO :
II

ZIDARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i zaziđivanje starih otvora koji planiranim stanjem nisu
predviđeni da ostanu, d=50cm tj u širini postojećeg zida, od giter bloka dimenzija 19x19x25
cm u produžnom malteru razmere 1:2:6 ili odgovarajuće. Blokove pre ugradnje kvasiti
vodom. Po završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm.Predvideti ugradnju ankera
kao mera boljeg povezivanja starog i novog zida. Obračun po m3.

2

3

4

5

6

Zidanje prozorskih stubova (bifora i trifora), dimenzija 30*30cm - YTONG pregradnim
blokovima TB30 (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5 cm) u YTONG tankoslojnom malteru ili
odgovarajuće. Prvi red pregradnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine
cca 2cm. Prostor veličine 1-2cm na mestu veze pregradnog "stuba" sa nosećom
konstrukcijom popuniti poliuretanskom penom. Spoj sa nosećom konstrukcijom
dodatno ojačati ankerima u prvom i svakom trećem redu po visini "stuba", kao i u
svakom drugom bloku u poslednjem redu -kocki, na spoju sa nadvratnom
gredom. Obračun po m2 ozidanog pregradnog "stuba".
Nabavka materijala i zidanje pregradnog zida kancelarija zidova YTONG pregradnim
blokovima TB30 30cm (dimenzija d/h/l - 30/20/62,5 cm) u produžnom malteru do visine
300cm (u odnosu na međuspratnu konstrukciju) . Cenom je obuhvaćen sav rad, potreban
materijal i pomoćne skela.

Zidanje unutrašnjeg pregradnog zida od opeke dimenzija 25 cm u produžnom malteru
razmere 1:2:6 ili odgovarajuće. Debljina zida je 12 cm. Po završenom zidanju spojnice
očistiti do dubine 1 cm. Obračun po m² zida.

Nabavka materijala, transport i unutrašnje malterisanje prethodno obijenih postojećih zidova,
kao i dozidanih i dobetonarinah delova. Malterisanje produžnim malterom u dva sloja,
spravljenim sa gašenim krečom. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi
sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka,
„jedinice“ i gašenog kreča, odležalog najmanje 30 dana. Kreč rastvoriti u vodi i procediti kroz
gusto sito, da ne dođe do „kokičenja“ i dodati usuvo pripremljenu mešavinu cementa i
peska. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i
narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom,
bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim perdaškama.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter
kvasiti
da
ne
dođe
do
brzog
sušenja
i
„pregorevanja“."
Obračun po m².

Izrada podloge za podove, armiranom cementnom košuljicom, od cementnog maltera
razmere 1:3, u sloju debljine d=3-5 cm. Košuljicu armirati mrežom Q-75 (Ø 3.1mm/10cm).
Površina mora biti potpuno ravna, jer služi kao podloga za završni pod.
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m2

148.32

m3

1.54

m3

1.45

m2

29.05

m2

441.11

m2

394.85

m2

686.00

UKUPNO :

III

ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i betoniranje AB horizontalnog serklaža MB30 u banket Sali
I kancelariji 2 (60 x 30cm) i armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata. Obračun po m³

2

Nabavka materijala, transport i betoniranje AB nadvratnih i nadprozornih konstruktivnih
elemenata MB30 (visina 25cm x širina zida) i armirati po projektu, detaljima i statičkom
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze podupirači i oplata.
Obračun po m³

UKUPNO :

ZANATSKI RADOVI
IV

IZOLATERSKI RADOVI

1

Izrada hidroizolacije tipa KONDOR 4 u sanitarnim čvorovima i sanitarnom predprostoru.
Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podne podloge i zida u visini od 15cm. Hladni
premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. Varenje
bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom,
razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom
za podlogu.Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti
varenju
spojeva.
Varen
sloj
Kondor
4.
Hidroizolaciju
izvesti
od
sledećih
slojeva:
Hladan
premaz
bitulitom
"A"
Kondor
4,
varen
za
podlogu
Dva
sloja
polietilenske
folije,
URSA
SECO
500
Obračun po m².

UKUPNO :
V

MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI

1

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem unutrašnjih zidova u
prizemlju poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja zidovi se
gletuju u dve ruke.

2

3

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem unutrašnjih zidova u Sali
za projekcije poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja zidovi
se gletuju u dve ruke.

Nabavka materijala, transport i krečenje sa po potrebi gletovanjem plafona u prizemlju i na
spratu poludisperzivnom svetlom bojom u tonu po želji Investitora. Pre krečenja gips ploče
se bandažiraju i gletuju.
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UKUPNO :
VI

GIPSARSKI RADOVI

1

Oblaganje plafona PP gips kartonskim pločama u prostorijama u prizemlju i na spratu, osim
u Sali za projekcije , zbog sakrivanja instalacija, GKP 12,5 mm, sa izradom jednostruke
čelicne potkonstrukcije, sistem tipa Knauf D112 ili odgovarajuće. Jednostruku
potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno
pričvršćenih za čelične rešetkaste nosače i obložiti GKP, po projektu i uputstvu proizvođača.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Obracun po m2.

2

3

m2

383.39

m2

303.66

m2

51.00

m2

303.66

Oblaganje stepenastog spuštenog plafona PP gips kartonskim pločama u Sali za projekcije,
u svemu prema šemi u projektu, zbog sakrivanja instalacija, GKP 12,5 mm, sa izradom
jednostruke čelicne potkonstrukcije, sistem tipa Knauf D112 ili odgovarajuće. Jednostruku
potkonstrukciju izraditi od montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm direktno
pričvršćenih za čelične rešetkaste nosače i obložiti GKP, po projektu i uputstvu proizvođača.
Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.Obracun po m2.

Nabavka, transport i montaža rigips zidova (PP gips kartonskim pločama) d=12cm na
aluminijumskoj potkonstrukciji sa ispunom od kamene vune ili odgovarajuće u funkciji zaštite
od buke d=8cm. Obračun po m2 zidne površine.

UKUPNO :

VII
1

PODOPOLAGAČKI RADOVI
Polaganje homogene vinilne podne obloge sa dezenom po izboru investitora, debljine 2
mm.Na suvu i čistu podlogu, nanosi se ekološki disperzivni premaz. Nakon sušenja nanosi
se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu do 3mm. Nakon sušenja ravnajuće
mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste.Na ovako pripremljenu podlogu,
maksimalne vlažnosti 2%, isporuka i polaganje homogene vinilne podne obloge sa
nedirekcionim dezenom, debljine 2mm. Karakteristike podne obloge Klase habanja T (po EN
600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 13501-1), težine do
2950g/m2, klase 34-43 (EN 685), otporan na klizanje R9, da ne podržava razvoj buđi i
gljivica ili odgovarajuće.Ukrajanje vinilne podne obloge, vrši se na suvo, lepljenje na pod
disperzivnim, ekoloskim lepkom, sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne
obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Podove, izvesti sa
zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15cm. U
svim prostorijama izvesti vertikalne holkere na mestu spoja sa zidom u visini od 15cm. Sav
nastali otpad odneti na gradsku deponiju.Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala,
sav transport i izradu. Pozicija podrazumeva i obavezu izvođača da dostavi određeni broj
dezena na odabir investitoruObracun po m² izvedene povrsine poda sa obracunatim
holkerima (razvijena površina).

UKUPNO :
VIII
1

BRAVARSKI RADOVI
Nabavka, transport i montaža čeličnih rukohvata uz prilazne rampe ka glavnom ulazu, u
dužini rampe na visini od 85cm. Dimenzije su date u semi bravarije. Obračun po komadu.
kom

4.00

UKUPNO :
IX

STOLARSKI RADOVI
SPOLJNA STOLARIJA
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1

2

3

Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih vrata/ n a l uključujući sav potreban
okov, kvake i brave moraju biti sertifikovani na min. 10.000 uzastopnih otvaranja. Vrata se
izvode od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, širina profila
8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan staklima ispunjenim argonom (ili sl.)
4+12+4+12+4. U donjoj zoni spoljnih vrata je aluminijumska obloga sa kamenom ispunom.
Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma Max. provodljivost ALU profila je 2.3 W/m2K ili
manje, a provodljivost samog stakla 1.1 W/m2K ili manje i zvučne izolcije Rw, P = 45 Db .
Sve mere kontrolisati na licu mesta.. Obračun po komadu.
315/220
-(dvokrilna vrata 180/220 sa bočnim izlozima 2*58/220)
Nabavka, transport i postavljanje novih spoljašnjih prozora uključujući sav potreban okov,
kvake i brave moraju biti sertifikovani na min. 10.000 uzastopnih otvaranja. Prozori se
izvode od poboljšanih višekomornih aluminijumskih profila sa termoprekidom, širina profila
8cm, a zastakljuju se troslojnim termopan staklima ispunjenim argonom (ili sl.)
4+12+4+12+4. Guma za zaptivanje je trostruka EPDM guma. Max. provodljivost ALU profila
je 2.3 W/m2K ili manje, a provodljivost samog stakla 1.1 W/m2K ili manje i zvučne izolcije
Rw, P = 45 Db . U kompletu sa prozorom uključiti ALU roletnu sa unutrašnjom kutijom i
integrisanim komarnkom.
Sve mere kontrolisati na licu mesta. Obračun po komadu
65/70
100/100
100/160
UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Nabavka, transport i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih vrata (kancelarije, sobe, sanitarni
čvorovi, garderoberi...) u izvedbi tipa Kraft Master ili odgovarajuće. Štok vrata izrađen je od
reljefnog medijapana i širine je do 20cm (u zavisnosti od debljine zida), a obostrano se
postavljaju pervajz lajsne. Ukoliko je debljina zida veća od 20cm pervajz lajsne postavljati
samo sa jedne strane, a sa druge strane predvideti i završnu obradu obradu špaletne. Krilo
je obloženo reljefnim medijapanom sa ispunom od kartonskog saća. BEZ PRAGOVA. Krilo
vrata, štok i pervajzi završno lakirani/bojeni po izboru Projektanta. Vrata su snabdevena sa
tri šarke, bravom sa kvakom i ključem i diht gumom. Sve mere kontrolisati na licu mesta.
Obračun po komadu vrata.
80/205(jednokrilna)
160/220 (dvokrilna)

4

Nabavka i ugradnja lakih pregrada WC kabina visine H=2,05m, odignutih od poda 20cm,
uključujući i potrebna vrata i sav potreban okov: - 2 pregradna zida ;- 3 vrata;- 2
lica;izrađenih od eloksiranih aluminijumskih profila oslonjenih na pod i fiksiranih za zidove,
sa ispunom od pregradnih ALU punih panela. Sve mere kontrolisati na licu mesta.Obračun
po m2 jednostrane razvijene površine.

5

Nabavka i montaža unutrašnje parapetne PVC daske d=20mm, isprod prozora u prizemlju
n a spratu tipa STANDARD ili odgovarajuće. Pozicijom obuhvatiti fiksiranje za parapetni
zid i silikonisanje (Silikon beli/providan, UV otporan, univerzalni Sika ili odgovarajući) na
spoju
sa
ALU
stolarijom
,
kao
i
obraze/stranice.
Obračun po m dužnom.

kom

2.00

kom
kom
kom

12.00
4.00
24.00

kom
kom

8.00
1.00

M2

12.75

M1

30.00

UKUPNO :
ELEKTRO RADOVI
X

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA
RAZVODNI ORMANI

1

Demontaža postojeće instalacije, prerada i prešemiranje OMM sa ugradnjom rastavljača sa
nožastim osiguračima, čišćenje i farbanje OMM i obezbeđivanje ormana bravicom sa
ključem.
pauš.

2

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za GRO /dva puta dekapirani lim, 600x800x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom
Compact NS100B, 63A

kom.
kom

1
1

43

Osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi

3

4

5

kom.

25

ZUDS 25/0.5A
Ostali montažni materijal, GS za strujne krugove rasvete, forel
GRO

kom.
Pauš.
komplet

1

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO K /dva puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom, bez
šemiranja
ZUDS 40/0.5A
Osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi
Ostali montažni materijal
RO K

kom
kom
kom
Pauš.
komplet

1
1
21
1

kom
kom

1
1
15
1

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO S /dva puta dekapirani lim, 400x600x200mm/
opremljen bravicom, predviđen za montažu u zid sa sledećom ugrađenom opremom:
Razvodni orman
ZUDS 25A/0,5A
osigurač automatski, naznačene struje prema jednopolnoj šemi
ostali montažni materijal
RO S

kom
Pauš.
komplet

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana za RO B i RO V /dva puta dekapirani lim,
400x600x200mm/ , opremljen bravicom, glavnom sklopkom, predviđen za montažu u zid,
sa montažnom pločom, bez ugrađene opreme i šemiranja, sa uvezanim napojnim
kablovima:
Razvodni orman sa montažnom pločom i glavnom sklopkom

kom

Razvodni ormani postavljeni i sa uvezanim napojnim kablovima

2

komplet

NAPOJNA MESTA
1

2

3

4

5

6

Isporuka i ugradnja napojnog voda od OMM do GRO PP00-Y 5x16mm2, tip razvoda C.
m

5

m

40

m

20

m

10

kom.

87

kom.

29

Nabavka i izrada napojnog voda za RO K, RO B, RO V, N2XH 5x10mm2, ukupna dužina za
sva tri napojna mesta

Nabavka i izrada napojnog voda za spoljašnje jedinice – PP00-Y 5x4mm2. Tačne dužine
izmeriti na licu mesta.

Nabavka i izrada napojnog voda za RO SN2XH 5x6mm2. Tačnu dužinu napojnog kabla izmeriti na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada sijaličnih mesta kablom tipa N2XH 2,3,4 i 5x1.5mm2 uz
ugradnju potrebnog broja plastičnih razvodnih kutija. Tip polaganja kabla je C. Prosečna
dužina sijaličnog mesta iznosi 8m. Tačne dužine meriti na licu mesta.

Isporuka materijala i izrada monofaznih priključnih mesta kablom tipa N2XH 3x2.5mm2 uz
ugradnju potrebnog broja razvodnih kutija . Prosečna dužina utikačkog mesta iznosi 8m.
Tačne dužine meriti na licu mesta.

UKUPNO :
INSTALACIJA OPREME I SVETILJKA
1

Isporuka, montaža i povezivanje instalacionih prekidača, 220V,10A , običnih /17/ i
naizmeničnih /4/

44

kom.
2

21

Izrada fiksnih priključaka /spoljašnja jedinica/
pauš.

3

Ostali montažni materijal (obujmice, tiple, vijci, luster kuke, gips, instalacione kutije, izolir
traka...) i opisom neobuhvaćeni radovi
pauš.

4

5

Isporuka i ugradnja svetiljki:
LED reflektor 10W sa senzorom pokreta
Zidna svetiljka sa LED sijalicom 15W, E27
LED panel četvrtasti, nadgradni, 18W, V-TAC
LED panel četvrtasti, nadgradni, 24W, V-TAC
PPN svetiljka, nadgradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetiljka, ugradna, 60xled, 10h/4h
PPN svetilka, nadgradna,60xled, IP65, 10h/4h
Zidna svetiljka ORION, 4xE14, sa led sijalicama STIK, 7W, 600lm

kom.

3
12
5
22
15
10
4
24

Ispitivanje instalacije saglasno Pravilniku.
pauš.
UKUPNO :

XI

GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJENJE

1

Isporuka i polaganje vertikalnog uzemljivača, dimenzija 2"/2,5m, za uzemljavanje spoljašnjih
jedinice, kao i za gromobransko uzemljenje.

2

3

kom

4

m

12

Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm radi izrade veze vertikalnih uzemljivača sa
spusnim vodovima gromobranske instalacije i za zemne uvodnike.

Isporuka i ugradnja stuba za nošenje uređaja za rano startovanje, 6m/2", čelik pocinkovani.
pauš.

4

Isporuka i montaža spusnih vodova od standardizovanog materijala, na potporama za zid.
pauš.

5

Isporuka i montaža štapne hvataljke sa uređajem za rano startovanje sa
sa natpisnom pločicom "OPASNO-VISOKI NAPON".

t=60µs, komplet
pauš.

6

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za izradu mernih spojeva, komplet.
pauš.

7

Verifikacija gromobranske instalacije saglasno standardu.
pauš.
UKUPNO :

XII
1

VENTILACIJA
Isporuka i ugradnja aksijalnog ventilatora, 230V, 370W, 1400o/min, Qmax= 9000m3/h, sa
žaluzinama i zaštitnom mrežicom, sa automatskom regulacijom, S-PET, Žabalj.
kom

2

Nabavka i izrada napojnog voda za povezivanje
3x1.5mm2, ukupna dužina.

2

RO V, regulatora i ventilatora, N2XH

45

m

40

UKUPNO :

према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке и прихваћеној понуди
број___од__.__.2020. године, понуђача____________________________________________,
која је саставни део овог Уговора, а у свему сачињена према Позиву и Конкурсној
документацији.
УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 4.
Укупнa вредност радова је утврђена на бази понуђених јединичних цена и количина износи
___________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом.
У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач је укључио све трошкове
које има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове
транспорта и друге трошкове).
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, а на
основу понуђених јединичних цена.
Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове.
Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, а на
основу понуђених јединичних цена.
Сходно одредбама чл. 22. Посебних узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ, бр.18/77), вишкове
радова веће од 10 (десет) % уговорених количина из предмера радова усвојене понуде
извођача радова, Наручилац ће регулисати изменом уговора, док ће вишкове радова до 10
(десет) % уговорених количина из предмера радова усвојене понуде извођача радова,
Наручилац ће извођачу радова платити на основу јединичних цена из понуде.
Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са
потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном
износу.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Начин и услови плаћања:
Наручилац захтева аванс у висини _____% (максимално 30%)
_____% уговорене вредности без ПДВ-а – авансно, односно ____________ без ПДВ-а, по
закљученом уговору уз достављено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, а
остатак у законском року до 45 дана од дана пријема уредне документације за сваку од
привремених ситуација (две) и окончане ситуације.
Након сваке привремене ситуације (две) и окончане ситуације. – уз достављање уредне
документације о извршеним радовима, уплатом на текући рачун понуђача, број
_________________________, који се води код ____________________ банке.
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију
Наручиоцу као доказ о изведеним радовима, а што ће представљати основ за плаћање.
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ

Члан 6.
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, у складу са опцијом у
понуди, и не подлежу обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.
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Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и
др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде.
РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА

Члан 7.
Наручилац ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора.
Извођач радова је дужан да одмах након потписивања Уговора, по позиву наручиоца, преузме
послове описане у члану 3. овог Уговора у складу са прихваћеном понудом и налогом
наручиоца радова.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова потпише главни пројекат, решењем
одреди одговорног извођача радова (руководилац градилишта) на градилишту и да о томе
након потписивања Уговора одмах обавести Наручиоца, као и да му обезбеди уговор о
грађењу и документацију на основу које се изводе радови.
Одговорни извођач радова је дужан да радове изведе према техничкој документацији и
важећим прописима и да води грађевински дневник.
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да предметне радове, описане у члану 3. овог Уговора, изведе
према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и
стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца радова, 90 радних
дана од дана увођења извођача у посао у случају лоших временских услова, који не
дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски
услови и трајали.
Члан 9.
Извођач радова је одговоран за квалитет изведених радова, који у потпуности мора
одговарати свим постављеним захтевима наручиоца, у погледу квалитета и техничких
карактеристика.
За квалитет изведених радова, гарантује изабрани извођач радова, а што ће надзорни орган
наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје објекта.
Члан 10.
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.
Члан 11.
Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором је Дејан
Ракић. Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице
наручиоца.
Члан 12.
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати
уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, у
складу са Законом.

-

Члан 13.
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује
изведене радове и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све
на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера
заштите на раду о свом трошку, и то:
да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према
одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и
Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број
53/1997) и
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-

да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом
извођења предметних радова;
Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала
или изведених радова буде испод уговореног.
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом
организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће
отклонити о свом трошку у примереном року (штете настале услед дејства атмосферских
утицаја).
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине
које је у току извођења радова користио.
Члан 14.
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера
заштите на раду о свом трошку, и прихвата да о свом трошку предузме мере техничке
заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на
раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилнику о заштити на раду при извођењу
грађевинских радова („Сл. Лист СФРЈ“, број 53/1997) и да о свом трошку обезбеди надзор над
спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог уговора.
Члан 15.
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по
којима ће се извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач
радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује
Наручилац радова.
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију
Наручиоцу као доказ о изведеним радовима, а што ће представљати основ за плаћање.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају неоснованог одустанка или
неиспуњења Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид
Уговора и накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.
У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду штете, применом
Закона о облигационим односима.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке у случају да
се
реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови тражених
карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке.
Члан 17.
Уговорне стране сагласно изјављују да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове
стварне воље, да су се међусобно информисале о детаљима уговорених односа, да су
уговор прочитале и разумеле, и прихватиле и да ће наведене радове извршити на начин, а
према упутствима Наручиоца и роковима који су дефинисани овим уговором.
Члан 18.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман
начин, а уколико у томе не успеју, уговара се месна надлежност стварно надлежног суда –
Привредног суда у Зрењанину.
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Члан 19.
Oвај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица
уговорених страна.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, и то по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
ИЗВОЂАЧ РАДОВА
________________________________

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
_____________________________________
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј, са
назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција и адаптација зграде
Омладинског дома у Новом Милошеву, ЈН бр IV 04-404-16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.06.2020 до 11 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи потписан:
 Образац понуде (Образац 1);
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке –
чл. 75. (Образац 5);
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
 Модел уговора;
3. ПАРТИЈЕ
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова –
Реконструкција и адаптација зграде
Омладинског дома у Новом Милошеву ЈН бр. IV 04-404-16/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку радова –
Реконструкција и адаптација зграде
Омладинског дома у Новом Милошеву ЈН бр. IV 04-4040-16/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова –
Реконструкција и адаптација зграде
Омладинскиг дома у Новом Милошеву ЈН бр. IV 04-404-16/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и адаптација зграде
Омладинског дома у Новом Милошеву ЈН бр. IV 04-4040-16/2020- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у
поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који
ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 6. у поглављу VI).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
(у слободној форми)

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац 5. у поглављу VI).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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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.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
До 30% уговорене вредности без ПДВ-а – авансно, по закљученом уговору уз достаљено
средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања, а остатак у законском року до 45 дана од
дана пријема уредне документације за сваку од привремених ситуација (две) и окончане
ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
/
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
90 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Место извођења радова:
Улица: Омладинска, Ново Милошево; на катастарској парцели 1592 К.О. Ново Милошево.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5. Други захтеви
Понуђач може да обиђе локацију.
Најаву обиласка локације извршити на мејл адресу unt.rauski@gmail.com или телефоном на број
023/772-320, Драган Раушки.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 дана пре отварања понуда.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке
радова и који терете предметну набавку.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац тражи:
52

-

средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

И з а б р а н и понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу
средства финансијског обезбеђења – сопствену бланко соло меницу која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом „без
протеста“ у траженој висини, и са траженим роком важења, и то:
-Меница за повраћај авансног плаћања, серије _________________, која мора бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини
уговореног аванса 30% од уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Уз меницу обавезно доставити
фотокопију картона депонованих потписа.
-Меница за добро извршење посла, серије ___________________, која мора бити са
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини
10% од уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим
од уговореног рока за завршетак радова. Уз меницу обавезно доставити фотокопију картона
депонованих потписа.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност
менице за извршење уговорне обавезе мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за
извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
И з а б р а н и понуђач је, поред менице дужан да достави и фотокопију картона депонованих
потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И

ПЛАНОВА,

ОДНОСНО

/
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може путем електронске поште на e-mail marina.sabo@novibecej.rs тражити
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. IV 04-404-16/2020
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење
о продужењу рока за подношење понуда.
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,
као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail
marina.sabo@novibecej.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок
за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
назив и адресу наручиоца;
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата и оверена од стране банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога.
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општина Нови Бечеј; јавна набавка бр______
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све
друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
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оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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Понуђач: _________________________________________________
Адреса: __________________________________________________

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА
Извршених радова који по својим карактеристикама одговарају предмету јавне набавке
Ред.
број

НАРУЧИЛАЦ

Број уговора

ГОДИНА- ИЗВЕДЕНИХ
РАДОВА
(период последње 3
године)

ВРЕДНОСТ УГОВОРА
без ПДВ-а

1.
2.
3.
Укупна вредност извршених радова:
Понуђач је обавезан да достави: окончану ситуацију потписну и оверену или оверену
референт листу (која не мора бити на обрасцу из конкурсне документације).
Понуђач је обавезан да достави фотокопију уговора наведених у референт листи.
У случају потребе копирати образац референт листе у потребном броју.
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