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На основу чланова: 55. , 57. , 60. , 61. , 131б. и 131в. Закона о јавним набавкама (,,Сл.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
Интернет страница: www.direkcija-valjevo.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 41/15 су радови –
Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“
Ознака из ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објектима
високоградње и нискоградње
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: Јелена Малешевић, дипл. правник
Е - mail адреса: jelena@direkcija-valjevo.rs
Број факса: 014/222-041

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 41/15 су радови–
Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“
Ознака из ОРН: 45200000 – Радови на објектима или деловима објектима високоградње
и нискоградње

2. Партије: Нема.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
•

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.
76. Закона, и то:

* Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским
и пословним капацитетом:
•

•

финансијски капацитет подразумева да је понуђач у претходне три године
(2012., 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 12.000.000,00
динара без ПДВ-а, и да у последњих шест месеци није био у блокади дужој од
седам дана узастопно;
пословни капацитет подразумева да је понуђач у претходне три године (2012.,
2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара без
ПДВ-а по основу изведених радова у области високоградње.

* Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
1) Технички капацитет:
ОПИС

КОЛИЧИНА (КОМ.)

камион носивости од 10 тона

1

комбинована машина - скип

1
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Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у
држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац
је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама,
а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог
позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року
који одреди наручилац.
1.1.

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Пошто се за предметну јавну набавку спроводи поступак јавне набавке на основу члана
131б. и 131в. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а
у вези са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), испуњеност обавезних услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5.
(важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа која у овој предметној јавној набавци НИЈЕ потребна), понуђач ће доказати
подношењем
ИЗЈАВЕ
којом ће под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврдити да испуњава услове (дата у обрасцима).
Понуђач који учествује самостално, сваки члан групе понуђача у случају
заједничке понуде и сваки подизвођач у случају понуде са подизвођачем попуњава
образац изјаве која се налази у конкурсној документацији, којом под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1.
до 4 . Закона о јавним набавкама.
Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове
конкурсне документације. Наручилац може захтевати да пре доношења Одлуке о додели
уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја оцењена као најповољнија достави
на увид доказе (оригинале или оверене копије) за које је дао изјаву. Рок за достављање
тих доказа је 5 (пет) дана од дана пријема захтева.
У случају да наручилац затражи на увид доказе за дату изјаву, понуђач је дужан да
поседује следеће доказе:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење 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
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примања или давања мита, кривично дело преваре; 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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.- Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац
изјаве, дат је у конкурсној документацији).Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА чл. 78-79. ЗЈН
Понуђач није дужан да доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. ЗЈН,
ако је уписан у Регистар понуђача. У вези с тим, потребно је да понуђач:
1. у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни
и
2. да достави копију Решења о упису у регистар понуђача.
- Понуђач који учествује самостално, сваки члан групе понуђача у случају
заједничке понуде и сваки подизвођач у случају понуде са подизвођачем достављају
горе наведене доказе за испуњеност услова из чл.75 став 1. тачке од 1) до 4) и за
регистар понуђача!
Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећег доказа:
Како се за предметну јавну набавку спроводи поступак јавне набавке на основу члана
131б. и 131в. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а
у вези са чланом 131г. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач који учествује самостално, сваки члан групе понуђача у
случају заједничке понуде и сваки подизвођач у случају понуде са подизвођачем
попуњава образац изјаве која се налази у конкурсној документацији, којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за
учешће по члану 76. ЗЈН.
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Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове
конкурсне документације. Наручилац може захтевати да пре доношења Одлуке о додели
уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја оцењена као најповољнија достави
на увид доказе (оригинале или оверене копије) за које је дао изјаву. Рок за достављање
тих доказа је 5 (пет) дана од дана пријема захтева.
У случају да наручилац затражи на увид доказе за дату изјаву, понуђач је дужан да
поседује следеће доказе:
• доказ за финансијски капацитет:
− извештај о бонитету за јавне набавке или Биланс стања и Биланс успеха за
последње три године (2012, 2013. и 2014. годину).
− Потврда да у последњих шест месеци није био у блокади дужој од седам дана
узастопно.
• доказ за пословни капацитет:
− списак изведених радова у претходне три године (2012., 2013. и 2014.) у
минималном износу од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а по основу изведених
радова у области високоградње, уз потврде издате и потписане од стране
наручилаца;
Уколико понуђач није у могућности да прибави потврду наручиоца потребно је да уместо
потврде као доказ достави уговоре који за предмет имају радове у области високоградње
у претходне три године (2012., 2013. и 2014.), са овереним окончаним ситуацијама по
тим уговорима.
• доказ за технички капацитет:
- извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2014.год. са обавезно маркираном
траженом механизацијом и опремом, а за моторна возила доставити фотокопије
саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на дан отварања понуда;
- у случају да је тражена механизација и опрема купљена после 31.12.2014.године и не
налази се у изводу из пописне листе са стањем на дан 31.12.2014.године, потребно је
доставити уговор о куповини или рачун о куповини, а за моторна возила доставити
фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих на дан отварања понуда;
- механизација и опрема могу бити узети у закуп када је потребно доставити уговор о
закупу, као и доказ даваоца опреме и механизације у закуп да је у његовом власништву
путем извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2014.год. са обавезно маркираном
траженом механизацијом и опремом или у случају да је тражена механизација и опрема
купљена после 31.12.2014.године и не налази се у изводу из пописне листе са стањем на
дан 31.12.2014.године, потребно је доставити уговор о куповини или рачун о куповини,
а за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања
важећих на дан отварања понуда;
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача
кумулативно.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл.75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
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.
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.
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IV 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији 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: Карађорђева 64, 14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда
за јавну набавку Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома
здравља Ваљево“, ЈН бр. 41/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 22.10.2015. године до 09.00 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.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 22.10.2015. године у 10.00
часова, у службеним просторијама ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева“, Карађорђева 64, Ваљево, спрат I,
канцеларија 102.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце,
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће бити
одбијена.
Понуда мора да садржи:
• Попуњене, потписане и печатом оверене обрасце Изјава о испуњавању обавезних
и додатних услова;
• приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави попуњен,
потписан и печатом оверен Образац понуде;
• попуњен, потписан и печатом оверен образац Структура цене, Техничку
спецификацију, а Модел уговора попуњен, парафиран и оверен печатом на свакој
страни и на крају потписан и печатом оверен;
• попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди,
образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став 2. Закона, образац Изјаве о
прибављању полисе осигурања и образац Изјаве понуђача о одговорном извођачу
радова који ће решењем бити именован за извођење радова у ЈН бр. 41/15.
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.
ст.2. Закона...),који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни
део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ: нема.
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: Карађорђева 64,
14000 Ваљево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (радови) – Извођење радова на изградњи
амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН бр. 41/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку(радови) – Извођење радова на изградњи амбуланте
у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН бр. 41/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (радови) – Извођење радова на изградњи
амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН бр. 41/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку(радови) – Извођење радова на изградњи
амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН бр. 41/15 - 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 (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

10/78

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље V) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
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, споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна
(фактуре) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12) рачунајући од дана уредно
примљене фактуре за изведене радове (потврђене од стране наручиоца и понуђача).
Захтев у погледу рока (периода важења уговора):
Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао.
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Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
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 узети у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Банкарска гаранција за озбиљност понуде - оригинал
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а са роком важности
40 дана дуже од дана отварања понуде, која мора бити безусловна, без приговора и
платива на први позив у корист ЈП ,,Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева” - ОРИГИНАЛ
Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:
1. ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о
јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем)
2. ако изабрани понуђач у року од 7 дана од дана закључења уговора наручиоцу не
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла , у ком случају се уговор може
раскинути.
II Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла-оригинал
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла – ОРИГИНАЛ, које морају бити
безусловне, без приговора и плативе на први позив и то:
1. писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у
износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења од најмање 60 дана
од дана отварања понуда.
Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему узети у обзир укупну вредност понуде
изражене у динарима без ПДВ-а.
III Банкарска гаранција за добро извршење посла
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску
гаранцију за добро извршење посла достави наручиоцу у року од 7 дана од дана
закључења уговора.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости
података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште у временском периоду од 07.30 до 15.00 часова на e-mail
jelena@direkcija-valjevo.rs или факсом на број 014/222-041) тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 41/15 –
(радови) – Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља
Ваљево“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
14. 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,
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР

ЕЛЕМЕНТИ

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“ .
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће се
доделити понуђачу који је раније поднео понуду.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.(Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
jelena@direkcija-valjevo.rs, факсом на број 014/222-041 или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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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 и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет 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 захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, 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. закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на
Порталу јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној
уплати таксе наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава);
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

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

15/78

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са законом и другим прописом.
НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за
пренос потребно је прво уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на
крају број или ознаку јавне набавке при чему није дозвољено уписивати никакве
додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр.: „такса за“, „уплата“ и сл.), већ
искључиво наведене појмове у поменутом редоследу.
Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса
износи 120.000,00 динара.
Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи
120.000,00 динара.
Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за
пренос могу се видети у оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије
кликом на линк: Уплата таксе из Републике Србије.
На основу члана 131д. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку, те у вези са тим наручилац може и пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
На основу члана 131д. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15), захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку, те у вези са тим наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права да закључи уговор о јавној набавци.
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VОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ (датум) за јавну набавку–(радови)
– Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН
бр. 41/15.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески
идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса
понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:
Број рачуна понуђача и
назив банке:
Лице овлашћено за
потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ( радови ) Извођење радова на изградњи
амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, ЈН број 41/15.

1. ПОНУЂЕНА ЦЕНА:
Укупна цена ( без ПДВ-а ):______________________ динара
(словима:____________________________________________________________динара)

2. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

3. Ова понуда чиниће саставни део уговора између нас.

4. Рок за извођење радова износи 60 календарских дана од дана увођења у посао.

5. Рок плаћања: најкасније до 45 дана од дана пријема привремених ситуација, односно
окончане ситуације, односно рачуна ( фактуре).

6.Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

_________________________________

М.П.
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:

1)

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

2)

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

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

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

_______________________________
М.П.
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУУ ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив учесника у
заједничкој понуди:
Адреса:

1)

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

2)

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

3)

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.
Место и датум
_____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________________________
М.П.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

З А Ј Н Б Р. 4 1 / 1 5

Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома
здравља Ваљево“
Уговорне стране су:

1. ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева” Ваљево, адреса: ул. Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево, матични број:
07300476 ПИБ: 101899075, коју заступа директор мр Драган Јеремић (у даљем
тексту: Наручилац), и
2.

•

______________________________, ул. _____________________бр. _____, матични
број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. _________________ код
пословне
банке
_____________________,
које
заступа
директор
_______________________, (у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорне стране констатују:
− да су Споразумом о поверавању спровођења одлуке Комисије од 13. марта
2015.године, закљученим између Републике Србије и Европске Комисије,
испуњени услови и одобрена новчана средства из Фонда солидарности
Европске уније за финансирање хитних операција и операција опоравка
које су настале као последица катастрофе изазване великим поплавама у
Србији, а за финансирање изградње моста који је утврђен Програмом
обнове града Ваљева;
− да је поступак јавне набавке спроведен на основу Закона о јавним
набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
− да је Наручилац изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за
извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, а
по спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 41/15.
− да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Законом о
отклањању последица поплава у Републици Србији (,,Сл. гласник РС“, бр.74/15,
64/15), преко Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја (у даљем
тексту: Канцеларија).
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Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет уговора је Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима ,,Дома
здравља Ваљево“ и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број
____________ од ________2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део
Уговора.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
__________________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из
усвојене понуде Извођача радова број ______________ од _________2015. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача радова.
Ако су радови извршени у уговореном року, Инвеститор има право на снижење
уговорене цене радова у случају да су се цене елемената на основу којих је одређена цена
смањиле за толико да би цена била нижа за више од 10% (десет процената).
Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по
испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији,
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена
из усвојене понуде бр. ________од _________2015. године и потписаним од стране
стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације, с
тим што окончана ситуација мора износити минимум 30% (тридесет процената) од
уговорене вредности.
Исплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана,
Канцеларија ће вршити директно Извођачу радова.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, Канцеларија ће
исплати неспорни део ситуације.
Канцеларија задржава право да динамику исплате средстава усклађује са
ликвидним могућностима буџета.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје
и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач
радова признаје без права приговора.
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Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездесет)
дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који
је саставни део Уговора.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено када је Наручилац предао Извођачу радова неопходну
документацију и када је Наручилац обезбедио Извођачу радова несметан прилаз
градилишту.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима
се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова :
- у случају прекида радова који траје дуже од 5 (пет) дана, а није изазван кривицом
Извођача радова;
- у случају елементарних непогода (поплаве и земљотреса)
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 8 (осам) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну
писмени споразум и закључе анекс уговора.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% (0,5 процената) од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео какву штету, могу захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете,
независно од уговорене казне и заједно са њом.
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Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда
Наручиоцу као и :
o да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног Извођача
радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
o да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу,
односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и
опреме;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања
извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
o да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу
које се објекат гради;
o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета
употребљеног материјала;
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора да
приступи у року од 5 дана;
o да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала,
инсталација и опреме.
Обавезе Инвеститора
Члан 9.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
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Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински
дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од
3 (три) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног
рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има
за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити
продужен и рок за завршетак радова.
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року – у висини од 5% (пет
процената) вредности уговора без ПДВ-а, у трајању 5 (пет) дана дужем од понуђеног
гарантног рока.
Осигурање
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео
период извођења радова.
Извођач радова је дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави,
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим
периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу
са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или
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умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу
одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радов износи 2 (две) године и рачуна се од
датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у
складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с
тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача
опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу
у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих
обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Независно од права из гаранције, Наручилац има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.
Извођење уговорених радова
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета
и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу
са пројектном документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима
и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају
спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове
и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право
да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о
планирању и изградњи.
Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Непредвиђени радови
Члан 15.
Непредвиђене радове извођач може извести и без претходне сагласности
наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања
стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном
тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и
неочекиваним догађајима.
Извођач је дужан без одлагања известити наручиоца о овим појавама и
предузетим мерама.
Извођач има право на правичну накнаду од стране Наручиоца, за непредвиђене
радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони
односи.
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Технички преглед и примопредаја изведених радова
Члан 16.
Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих
радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку
изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може
да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку
изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.
Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са
одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио,
као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова,
односно материјала, опреме и инсталација.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана
од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један)
представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство
Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три)
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Грешке, односно недостатке које утврде Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке
отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед радова обезбедиће Наручилац.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова
примити на коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 17.
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за
коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од
стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и
непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један)
представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство
Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са
Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
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Раскид Уговора
Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама
стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15
(петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава
за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди
и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Примена важећих прописа
Члан 19.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе закона којима се уређује планирање и изградња и закона којима се уређују
облигациони односи.
Члан 20.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- техничка документација
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2015. године
- динамички план.
Решавање спорова
Члан 21.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Број примерака уговора
Члан 22.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.
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Ступање на снагу
Члан 23.
Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и када
овлашћено лице Канцеларије потписом потврди да је канцеларија сагласна са
потписаним уговором, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за
добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА НАРУЧИОЦА:
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА

______________________
мр Драган Јеремић

______________________

Датум
_____________________

Датум
______________________

САГЛАСНА:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА

______________________
В.Д. ДИРЕКТОР Марко Благојевић
Датум
___________________
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VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
изградње амбуланте у Дивцима-Ваљево
I. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
Поз.

0.0

1,00
1,01

1,02

1,03

1,04

ОПИС СТАВКЕ

Ј.М

Израда и постављање градилишне табле у
складу са правилником о изгледу ,
садржини и месту постављања
ком
градилишне табле( "СЛ. гласник РС ,
бр.22/2015")

Кол. Цена

Износ

1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Рашчишћавање терена пре почетка
грађења од
дрвећа, шибља и сл. са скидањем хумуса
у слоју од
20 цм и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м2
Машински ископ земље III категорије у
широком откопу
до 1.0м дубине. При ископу вршити
потребно разупирање и
осигурање бочних ивица ископа што
улази у цену ископа.
Обрачун по м3 ископа у самониклом
стању.
Набавка, насипање, разастирање и
набијање тампона од
шљунка у слојевима не већим од 10 цм.
Сабијање вршити вибро машина до потребне збијености.
Обрачун по м2
испод темеља д=10цм
испод подова д=10цм
испод тротоара и рампе д=10цм
Затрпавање темељних зидова
материјалом из ископа
у слојевима од 20 цм. Сабијање до
потребног модула
стишљивости. Обрачун по м3 у
набијеном стању

м2

204

м3

26

м2
м2
м2

30
95
141

м3

9
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1,05

1,06

2,00
2,01

2,02

2,03

2,04

2,05

Ископ земље III категорије за темеље, са
утоваром и
одвозом ископа на градилишну депонију.
Обрачун по м3 у самониклом стању

м3

Израда насипа испод подова и рампе, од
земље у слојевима слојевима од 30цм са набијањем до
потребне збијености.
Обрачун по м3 набијене земље
м3
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО

23

113

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање фасадних зидова са гитер клима
блоком
у продужном малтеру 1:2:6. Спојнице
између блокова
добро испунити малтером а по завршетку
исцурели малтер одстранити.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

19

Зидање фасадних зидова са сипореx
блоком у продужном продужном малтеру 1:2:6. Спојнице
између блокова добро
испунити малтером а по завршетку
исцурели малтер одстранити.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

3

Зидање унутрашњих зидова са гитер
блоком у продужном малтеру 1:2:6. Спојнице између блокова
добро
испунити малтером а по завршетку
исцурели малтер одстранити.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

5

Зидање преградних зидова шупљом
опеком д=12цм
у продужном малтеру 1:2:6.У висини
надвратне гредеде по целој дужини зида избетонирати
серклажну гредудим 12/20цм са потребном арматуром.
Ценом
предвидети истовремену уградњу по три
бетонске
опеке са сваке стране за уградњу слепог
штока.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

67

Зазиђивање између рогова а уз венчаницу
са опеком
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2,06

2,07

2,08

3,00

3,01

3,02

3,03

на кант у цементном малтеру размере 1:3.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2

3

Малтерисање унутрашњих зидова
продужним малтеромром 1:2 :6 у два слоја са претходним
прскањем
површина цементним млеком , уз
употребу лако преносне скеле.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

274

Зидање димних канала система ''Шидел''
дим 40/40цм
у продужно цементном малтеру 1:1:3 са
укрућивањемњем у пролазу кроз међуспратну
конструкцију бобочно , са уклањањем исцурелог малтера
и дерсовањем изнутра.
Обрачун по м1 озиданог канала комплет
по опису
Ø 16цм

м1

5

Израда цементног естриха са фибрин
влакнима д=4цм
као подлога за подове. Естрих радити од
просепросејаног шљунка гранулације 1 и
цемента размере 1:3.
По обиму просторије урадити дилатацију
од 2цм.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2
30
ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда тампон слоја од неармираног
бетона МБ 20
преко термоизолације д=6цм.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

87

Израда тампон слоја од неармираног
бетона МБ 20
испод подова д=10цм као подлога за
хидроизолацију.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

87

Бетонирање темеља бетоном МБ 30 са
делимичном
употребом оплате и постављањем анкера
за стубове.
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3,04

3,05

3,06

3,07

3,08

3,09

3,10

3,11

Обрачун по м3 комплет по опису

м3

11

Израда оплате и бетонирање армиранобетонских темељзидова бетоном МБ 30 у двостраној
глаткој оплати.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

14

Израда оплате и бетонирање армирано бетонске плоче
д=15цм МБ 30 са потребном оплатом.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

4

Израда оплате и бетонирање армиранобетонских стубовабова МБ30 .Оплата је глатка за натур
бетон.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

2,60

Израда оплате и бетонирање армиранобетонских греда
и подвлака од бетона МБ 30 у свему по
статичком
прорачуну и детаљима арматуре.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

2,80

Израда оплате и бетонирање армиранобетонских серклабетоном МБ30 у свему по статичком
прорачуну и
детаљима арматуре.
Обрачун по м3 комплет по опису

м3

2,60

Бетонирање лако армиране подне плоче
МБ30, у пољима ма не већим од 20м2 са привидним
спојницама.
Обрачун по м2 комплет по опису
д=10цм

м2

101

Израда бетонских тротоара око објекта
неармираним бетоном МБ20 д=10цм,са израдом
дилатационих фуга 2x2
на сваких 1,00м. На ободним ивицама
урадити ојачање
дим10x20цм. Фуге залити са ситнозрним
бетоном МБ20
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

48

Израда оплате и бетонирање армиранобетонског канала
за решетку бетоном МБ 30 у двостраној
глаткој оплати.
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Обрачун по м2 комплет по опису
дно д=12цм
м2
2
зид д=10цм
м2
1
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО- БЕТОНСКИ РАДОВИ
УКУПНО
4,00
4,01

5,00
5,01

5,02

6,00
6,01

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, чишћење, исправљање, сечење,
савијање,
транспорт и уградња арматуре
ГА240/360,РА400/500
МГА500/560
Обрачун по кг уграђене арматуре у свему
по опи су и детаљима.
Напомена: количина арматуре је дата
апроксимативно а
тачна количина ће бити уз детаље
кг
арматуре
АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО

1410

ТЕСАРСКИ РАДОВИ
Израда дрвене кровне конструкције од
четинарске
грађе II класе у свему по пројекту и
статичком прорачунучуну. Елементи крова морају имати све
четири ивице
и пре уградње премазани заштитном
масом против
црвоточине и труљења.
Обрачун по м2 хоризонталне површине у
свему према опису

м2

Набавка и уградња дашчане оплате крова
од ОСБ плоча
д=18мм, преко рогова као подлога за
покривач. Плоче премазати заштитном масом против
труљења и
црвоточине.
Обрачун по м2 косе површине крова у
свему према
опису.
м2
ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

103

105

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Набавка материјала и покривање
вертикалних површина за-
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батних зидова са ПВЦ "Сика фолијом" са
претходним постављањем филца у свему према
упутству произвођача
и детаљима из пројекта.
Обрачун по м2
6,02

7,00
7,01

7,02

7,03

7,04

7,05

м2

Набавка материјала и покривање крова са
ПВЦ "Сика фолијомлијом", са претходним постављањем
филца, у свему према упутству произвођача.
Обрачун по м2 косе површине
м2
ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО

9

106

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Израда термоизолације равних плафона
ка таванском просторустору. Преко гипс плоче поставити
термоизолацију од минеминералне вуне д=20цм и ПВЦ фолије.
Обрачун по м2 комплет по опису.

м2

101

Израда термоизолације испод пода са
тврдо пресованим
терволом д=5цм и ПВЦ фолија.
Обрачун по м2 комплет по опису.

м2

87

Израда хоризонталне хидроизолације
испод подова и зидовазидова у следе}им слојевима:
карбероид бланк
МБХ маса
кондорфлекс ПФ4
МБХ маса
Алуминијумска фолија прегована
МБХ маса
кондорфлекс ПФ4
Обрачун по м2 комплет по опису.

м2

114

Набавка материјала и уградња
алуминијумске фолије из над гипс плоча на плафону.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

101

Израда вертикалне хидроизолације
зидова и дна канала за
решетку на рампи у следећим слојевима:
битулит "А"
карбероид бланк
МБХ маса
кондорфлекс ПФ4
МБХ маса
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

35/78

МБХ маса
кондорфлекс ПФ4
Обрачун по м2 комплет по опису.
м2
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
8,00
8,04

9,00
9,01

9,02

3

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Израда и уградња прозорских клупица од
медијапана
у потребној ширини зида, бојене и
лакиране у тону по избоизбору пројектанта.
Обрачун по м1
м1
СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

6

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Израда и уградња портала која се састоји
од двокрилних
врата са фиксним досветлима и
надсветлима, од петокоморних
елоксираних алуминијумских профила у
природној боји (РАЛ
9006).Застакљивање је термопан стаклом
/панплеx
(3+1+3)+9+4/мм са пуњеним Xе. На
једној страни крила ла двокрилних врата постављају се
хоризонтално дрвене летвицетвице од четинарске грађе II класе дим
2x2,2цм на растојању растојању од 1,5цм, завршна обрада је
премаз против
црвоточине и труљења, бајцовање и
финално лакирање. Врата
су снабдевена прописним оковом за
отварање и бравом
за закључавање. Рукохват је прохромска
цев Ø10мм.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије пос 1 дим 439/220цм

ком

1

Израда и уградња двокрилних врата.
Врата су израђена
од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом.
Застакљивање врата
се врши термопан стаклом /панплеx
(3+13)+9+4/мм
са пуњеним Xе. Врата су снабдевена
потребним
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9,03

9,04

9,05

оковом за затварање и бравом за
закључавање. Рукохватрукохват је прохромска цев Ø10мм.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије браварије
пос 2 дим 130/240цм

ком

1

Израда и уградња портала. Конструкција
портала је елоксираних.
алуминијумских петокоморних профила
у природној боји
(РАЛ 9006)са термопрекидом. Портал се
састоји од четири
застакљена фикса. Застакљивање портала
се врши термопан стаклом /панплеx (3+1+3)+9+4/мм
пуњено Xе.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије браварије
пос 3 дим 309/320цм

ком

1

Израда и уградња једнокрилних врата.
Врата су израђена
од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом.
Застакљивање врата
се врши прозирним термоизолационим
нискоемисионим
стаклом 4+12+4мм пуњеним Xе. Врата су
снабдевенана потребним оковом за затварање и
бравом за закључавање.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије браварије
пос 4 дим 95/220цм

ком

1

Израда и уградња преграде. Конструкција
преграде је израђена од петокоморних елоксираних
профила у природној
боји (РАЛ9006) са термопрекидом.
Преграда се састоји
од једнокрилних врата и једнокрилног
прозора. застакљивање ње прозора се врши термоизолационим
нискоемисионим стакломстаклом 4+12+4мм пуњеним Xе, док је
крило врата испу -
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9,06

9,07

9,08

њено терволом д=10цм обострано
обложеним елоксираним раним алуминијумским лимом. Крило
врата је снабдевено
прописним оковом за отварање и бравом
за закључа закључавање а прозор је фиксан.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије браварије
пос 5 дим 90/220+90/120цм

ком

1

Израда и уградња једнокрилних врата.
Врата су израђена
од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом. Испуна
крила врата се врши врши панелом са обострано елоксираним
алуминијумским
лимом и термоизолационим слојем.
Крило је снабдевено
прописним оковом за отварање и бравом
за закључа закључавање изнутра. Врата су 20 цм
подигнута од пода.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије браварије
пос б дим 75/195цм

ком

3

Израда и уградња једнокрилних врата.
Врата су израђена
од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом. Испуна
крила врата се врши врши панелом са обострано елоксираним
алуминијумским
лимом и термоизолационим слојем.
Крило је снабдевено
прописним оковом за отварање и бравом
за закључа закључавање.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије
пос а дим 75/220цм
пос ц дим 95/220цм
пос д дим 110/220цм

ком
ком
ком

4
1
1

Израда и уградња једнокрилног прозора,
израђеног
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9,09

9,10

9,11

од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом.
Застакљивање прозора
се врши прозирним термоизолационим
нискоемисионим
стаклом 4+12+4мм пуњеним Xе. Прозор
је снабдевен
потребним оковом за комбиновано
отварање.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије
пос 7 дим 60/60цм
пос 8 дим 60/120цм

ком
ком

5
1

Израда и уградња трокрилног прозора,
израђеног
од петокоморних елоксираних профила у
природној боји
(РАЛ9006) са термопрекидом.
Застакљивање прозора
се врши прозирним термоизолационим
нискоемисионим
стаклом 4+12+4мм пуњеним Xе. Прозор
је снабдевен
потребним оковом за комбиновано
отварање два крајна крила а средње крило је фиксно.
Обрачун по комаду у свему према опису
и шеми браварије
пос 6 дим 270/120цм

ком

2

Израда и уградња решетке испред улаза.
Оквир на бетонском бетонском шахту је од челичног
угаоника30/30/3мм,
док је оквир решетке од челичног
кутијастог профила
30/20/3мм,испуна је од пљоснатог гвожђа
20/3мм
насатично постављених на оквир на
растојању од 2цм.
Све минизирати и бојити два пута
масном бојом по избору
пројектанта.
Обрачун по комаду у свему према опису
дим 440 /30цм

ком

1

Израда и уградња челичног носача крова
дим 100/200/5
Све минизирати и бојити два пута
масном бојом по избору
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пројектанта.
Обрачун по м1 у свему према опису
м1
5
БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
10,00
10,01

10,02

10,03

10,04

10,05

10,06

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, израда и монтажа
хоризонталних
висећих олука од пластифицираног лима.
Олуку дати пад
мин 1%.Спојни материјал је обухваћен
ценом. Лим у
боји фасаде.
Обрачун по м1
РШ 90цм

м1

14

Набавка материјала, израда и уградња
вертикалних олукака од пластифицираног лима д=0,55мм.
Спојни матери јал је обухваћен ценом, као и обујмице од
пластифициранне траке. Лим у боји фасаде
Обрачун по м1
Олук је пресека Ø12цм

м1

8

Набавка материјала, израда и монтажа
"водокотлића"
на прелазу из хоризонталног у
вертикални олук, од пластифицираног лима д=0,55мм.Спојни
материјал је обухваћен ценом. Лим у боји фасаде.
Обрачун по комаду

ком

2

Набавка материјала, израда и уградња
опшивке калкакалканских зидова од пластифицираног
лима са потребном под-конструкцијом.
Лим у боји фасаде.
Обрачун по м1
развијене ширине 40цм

м1

30

Набавка материјала, израда и уградња
иксне на крову
од пластифицираног лима развијене
{ширине 33цм.
Обрачун по м1

м1

4

Набавка материјала израда и уградња
снегобрана виси-
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10,07

10,08

10,09

10,10

11,00
9,01

12,00
12,01

не 25цм. Снегобран урадити од флах
гвожђа и то носа че од 30x3мм а подужне од 20/2мм у два
реда на
размаку од 15цм.Све заштићено
антикорозивном бо бојом и бојено масном бојом два пута.
Обрачун по м1

м1

14

Набавка материјала, израда и уградња
прозорских солбанаканака од ал. пластифицираног лима РШ
33цм.Лим у боји
фасаде.
Обрачун по м1

м1

12

Покривање крова еркера са равним
алуминијумским бобојеним лимом д=0,7мм са израдом
окапница.
Обрачун по м2

м2

5

Облагање фасадних зидова са
алуминијумским ТР ли мом у боји по избору пројектанта. У цену
урачуната
потребна подконструкција и
термоизолација од камене
вуне д=10цм.
Обрачун по м2

м2

5

м2

3

Набавка и уградња челичног ТР лима са
потребном поподконструкцијом на плафон еркера.
Обрачун по м2
ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
ПОДОВИ

Набавка и постављање винфлеxа тон
светло сиви по избору
пројектанта. По обиму зидова поставити
ПВЦ траку.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2
ПОДОВИ УКУПНО

30

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Облагање зидова глазираним керамичким
плочицама
И класе у боји и слогу по избору
пројектанта, у слоју
цементног малтера 1:3 укупно
д=3цм.Фуговање
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12,02

12,03

12,04

12,05

12,06

12,07

белим цементом или масом за фуговање.
Обрачун по м2 комплет према опису

м2

133

Облагање подова киселоотпорним
керамичким плочи плочицама И класе у слоју цементног
малтера 1:3 укупно
д=4цм.Димензије и слог плочица по
избору пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

5

Облагање подова неклизајућим
керамичким плочицама
И класе у слоју цементног малтера 1:3
укупно д=4цм
у холу, официни и материјала. Димензије
плочица 60/30цм.
светло сиве а тон по избору пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

37

Облагање подова неклизајућим
керамичким плочицама
И класе у слоју цементног малтера 1:3
укупно д=4цм
Димензије плочица 30/30цм светло сиве а
тон по избору
пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

16

Облагање сокле керамичким плочицама
на подлози од
цементног малтера1:3 х=10цм.
Обрачун по м1 комплет по опису

м1

33

Облагање подова синтерованим
керамичким плочицама
И класе у слоју цементног малтера 1:3
укупно д=4цм
Димензије плочица 60/30цм светло сиве а
тон по избору
пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

9

Облагање фасадног зида синтерованим
керамичким
плочицама И класе са потребном
подконструкцијом
од нерђајућег челика и термоизолацијом
од камене
вуне д=10цм.Димензије плочица 60/30цм
светло сиве
а тон по избору пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2
2
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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13,00
13,01

13,02

13,03

14,00
14,01

14,02

14,03

14,04

МОЛЕРСКО -ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Глетовање површина зидова и плафона
глет масом
два пута са брушењем брусним папиром
до потпуноно глатке површине.
Обрачун по м2 комплет по опису
малтерисаних површина
од гипс плоча

м2
м2

274
95

Набавка материјала и бојење зидова и
плафона паропропусном бојом два пута у боји по
избору пројектанта.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

369

Набавка материјала и бојење фасадних
зидова са самоперивом бојом у тону РАЛ 9002.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2
155
МОЛЕРСКО -ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда
термоизолације фасадних
зидова са каменом вуном. Плоче се
постављају на
лепак а механички се причвршћују
сидрима од нерђајућег
челика. Преко плоча поставити стаклену
мрежицу и подлогу за завршну обраду
фасаде.
Обрачун по м2 комплет по опису
д=10цм

м2

131

Облагање фасадних зидова са
кулирпластом тип "Маxима"
или слично ознака Цолор пласт
21.Кулијерпласт се поста поставља на камену вуну д=7цм што
улази у цену.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

5

Облагање темељних зидова са
кулирпластом тип "Маxима"
или слично ознака Цолор пласт
21.Кулијерпласт се поста поставља на слоју цементног малтера.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

28

Монтажа и демонтажа фасадне цевне
скеле.
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Обрачун по м2
м2
264
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО
15,00
15,01

15,02

15,03

15,04

15,05

15,06

РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда спуштеног
плафона од гипс
картонских плоча д=1,25цм са потребном
металном
подконструкцијом.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

68

Набавка материјала и израда спуштеног
плафона од гипс
картонских плоча д=1,25цм са потребном
металном
подконструкцијом. Плоче су
влагоотпорне.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

28

Набавка и постављање на рампи бехатон
плоче д=4цм
на слоју цементног малтера размере 1:3
д=4цм.
Обрачун по м2 комплет по опису

м2

93

Набавка и уградња бетонског ивичњака
дим 16/24цм
на ивици рампе. Ивичњак се поставља на
слоју бетона
д=20цм.
Обрачун по м1 комплет по опису

м2

42

Набавка и уградња месинганих трака
д=5мм на са ставу различитих подова.
Обрачун по м1 комплет по опису

м1

2

Завршно чишћење објекта. Прање и
чишћење подова,
санитарних уређаја, керамичких плочица
и стаклених површина ради предаје објекта и техничког
пријема .
Обрачун по м2 нето површне
м2
95
РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1
2
3
4
5

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ТЕСАРСКИ РАДОВИ
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ПОДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО -ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Укупно без ПДВ-а:
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II . ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA
1.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

1.1.

Ископ:
Ископ рова око објекта 80/100цм за постављање
канализационих цеви и ревизионе шахтове ван
објекта као и ровова 50/80цм у самом објекту.
Обрачун по м3 ископа.
- ван објекта
м3
20,80 x
- ров за септичку јаму
м3
16,00 x
- у објекту
м3
8,00 x

=
=
=

Песак:
Набавка и уградња песка у канал испод и изнад цеви
у слоју од 10 цм као и за постављање ПЕ септичке
јаме.
м3
13,24 x

=

1.2.

1.3.

Затрпавање канала:
Затрпавање канала земљом из ископа у слојевима по
30 цм са набијањем.
м3

1.4.

1.5.

20,16 x

=

Одвоз вишка земље:
Одвоз вишка земље и шута из објекта на депонију са
утоваром у возило, истоваром и грубим
планирањем.
м3
13,24 x

=

Израда водомерског шахта (ВШ):
Израда новог водомерског шахта од бетона и
бетонских блокова светлог отвора 100*100 *100 са
АБ плочом дебљине 15цм и дебљине зидова 20цм. У
цену улази комплет израда шахта са набавком и
уградњом шахт поклопца са рамом .
- шахт
- поклопац са рамом Ф560-

ком
ком

1,00 x
1,00 x

=
=

50КН/60кг

1.6.

Израда ревизионих канализационих шахтова (РШ):
Израда спољашњих ревизионих канализационих
шахтова од бетона и бетонских блокова светлог
отвора 80*80 *80цм и 80*100*80 дебљине зидова
20цм са челичним поклопцем дебљине 6мм
- шахт РШ1 (80*80*80цм)
ком
поклопац
са
рамом ком
850*850*6мм

4,00 x
4,00 x

=
=

СВЕГА 1.
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2.

ВОДОВОД

2.1.

Арматуре у водомерском шахту:
Набавка, транспорт и уграђивање потребног
фитинга и водомера у водомерском шахту. У цену
улази сав потребан спојни и заптивни материјал.
Предвиђена је и уградња водомера ДН 20(Ф25).
- фитинг (паушално)
- водомер ДН20 (Ф25)

2.3.

2.5.

2.7.

2.8.

1,00 x

=

м1

90,00 x

=

ПП цеви (ХВ):
Набавка и уградња ПП цеви за водовод класе СДР11
са свим потребним спојним материјалом и
фитингом.
ПП Ø 25 мм (3/4")
м1
24,00 x
ПП Ø 20 мм (1/2")
м1
4,00 x

=
=

ПП цеви (ТВ):
Набавка и уградња ПП цеви за топлу воду класе
СДР7.4 термо стабилизоване (композитне) са свим
потребним спојним материјалом и фитингом.
ПП Ø 25 мм (3/4")
ПП Ø 20 мм (1/2")

2.6.

ком

ПЕ цеви:
Набавка и уградња ПЕ цеви за водовод са свим
потребним спојним материјалом и фитингом.
ПЕ Ø 32 мм (1")

2.4.

=

м'
м'

14,00 x
4,00 x

=
=

Термоизолација цеви:
Набавка
и
уградња
термоизолације цеви
проводности Л = 0.040 W/(мК) армафлеx - туболит
или сличне истих карактеристика са свим
потребним спојним материјалом.
ТЛ-28-С+ (3/4")
м1
38,00 x
ТЛ-28-С+ (3/4")
м1
8,00 x

=
=

Пропусни вентили:
Набавка и уградња пропусних вентила са
хромираном капом и розетном и свим потребним
спојним материјалом.
ДН 20 мм
ком
2,00 x

=

ЕК вентили:
Набавка и уградња ЕК вентила са свим потребним
спојним материјалом.
ДН 20 мм

ком

8,00 x
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СВЕГА 2.

3.

КАНАЛИЗАЦИЈА

3.1.

ПВЦ цеви:
Набавка и уградња ПВЦ цеви за канализацију са
свим потребним спојним материјалом и фазонским
комадима. Спајање цеви се врши гуменим
прстеновима.
Ø 125 мм
м1
32,00 x
Ø 110 мм
м1
24,00 x
Ø 50 мм
м1
10,00 x

3.2.

ПЕ резервоар-септичка јама:
Набавка и уградња ПЕ резервоара -септичке јаме
запремине В=5,0 м3 и повезивање на канализациони
одвод из објекта.
В=5,0 м3

3.3.

ком

1,00 x

=

5,00 x

=

Решетка:
Набавка и уградња ПВЦ сливне решетке .
Ø 50 мм

3.4.

ком

Вентилација:
Набавка и уградња ПВЦ вентилационе капе на врху
вертикала.
Ø 110 мм

ком

2,00 x
=
СВЕГА 3.

4.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

4.1.

WЦ шоља:
Набавка и уградња WЦ шоља са уградном
конструкцијом и водокотлићем, са свим потребним
спојним материјалом и повезивањем на водоводну и
канализациону мрежу.
конзолна WЦ шоља (WЦ за ком
1,00 x
инвалиде)
стојећа WЦ шоља (вертикални ком
3,00 x
одвод)

4.2.

=
=
=

Умиваоник:
Набавка и уградња умиваоника од фајанса са
постољем, сифоном и свим потребним материјалом
за уградњу.
са заштитним постољем или ком
6,00 x
уградбени
конзолни (купатило за инвалиде) ком
1,00 x
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4.3.

Батерија за умиваоник:
Набавка и уградња једноручне батерије за
умиваоник комбиноване за топлу и хладну воду са
монтажом на умиваоник. У цену улазе и флекс цеви
за спајање на водоводну мрежу.
ком

4.7.

4.8.

4.9.

7,00 x

=

Пониклована славина:
Набавка и уградња поникловане славине са
холендером:
ком
2,00 x

=

Бојлери:
Набавка и уградња различитих бојлера за
снабабдевање топлом водом у објекту. Предвиђена
су 2 стандардна бојлера од 80 литара снаге 1.5кW,
док ће се умиваоник у собу за интервенције
снабдевати топлом водом преко проточног бојлера
смештеног испод батерије умиваоника.
прокромски бојлер 80 лит 1.5 кW ком
2,00 x

=

приточни бојлер 2.0 кW

=

ком

1,00 x

Галантерија за инвалиде:
Набавка и уградња санитарне галантерије
купатилу за инвалиде у приземљу објекта:
нагибно огледало са
50x40цм
држач за пешкир
држач за сапун
држач тоалет папира
преклопни држач за руке
фиксни држач за руке

рамом ком
ком
ком
ком
ком
ком

4.10. Стандардна галантерија:
Набавка и уградња санитарне галантерије:
огледало са рамом 50x40цм
ком
држач за пешкир
ком
држач за сапун
ком
држач тоалет папира
ком

у
1,00 x

=

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

x
x
x
x
x

=
=
=
=
=

6,00
6,00
6,00
3,00

x
x
x
x
СВЕГА 4.

=
=
=
=

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Укупно без ПДВ-а:
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III JAKA СТРУЈА
1

2

Испоручити материјал, израдити и монтирати на
објекту на зиду мерни орман типа А-1 израђен од
самогасиве ПВЦ масе снабдевен ,,елзет" бравицом
и кључем. У свему према условима ЕД комплетно
ожичен закључава се:
у МРО/ГРО орман поставити:
-1 ком ел. бројило ДМГ 63А
-1 ком 4П шкара клема
-1 ком лимитатори према условима ЕД
Орман се поставља на зид фасаде према
условима ЕД
Све комплет са ситним монтажним материјаломповезано и пуштено у рад

ком

1

Испоручити материјал, израдити и монтирати у
зиду (двоја врата) разводни орман РО-1 израђен
од лима атестиран- пластифициран условима
снабдевен ,,елзет" бравицом и кључем.
Унутрашње димензије -висина РО од пода 2м Тип
"Енергетра" орман димензије су такве да сва
опрема дата шемом стане у њега. Степен
механичке за заштите ип-55.П По уградњи ормана
исти мора бити у равни зида. У орман уградити:
46 ком аутоматских осигурача (6кА) тип-Б /4,6,10
и 16 А/schneider -веза према једнополној шеми.
5 ком аутоматских осигурача (6кА) тип-Ц /10
А/schneider -веза према једнополној шеми.
3 ком аутоматских осигурача (6кА) тип-Ц /40
А/schneider -веза према једнополној шеми.
1 ком аутоматских осигурача -3П- тип-Ц /10
А/schneider -веза према једнополној шеми.
2 ком Фид склопка-4п/ 40/0,3А
квалитета(“schneider")
3 ком Фид склопка -4п/40/0,05А
квалитета(“schneider")
1 ком главна склопка у кућишту ро ИНС125А/3П/500В/50Хз
2 ком 4П(4-16мм2) шкара клема монтажа на дин
шине
1 ком комплет форел са фото ћелијом и
кабловима контакти 230В/10А монтажа на дин
шине “ети”
3 ком склопка-контактор -4П/Ц-16А/и230В.
2 ком склопка на кућишту ро ГС16А/2П/230В/50Хз(1,0,2) преклоп расвете ручно
аутоматски и искљ.
4ком шине Цу(25x5мм) главне шине Л=0,2м са
носећим изолаторима.
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3

4

5

3 ком шине Цу(20x3мм) изолациони мост-3П за
аутоматске осигураче Лук=1м
-6 м проводника П/ф 6-10мм2 према потреби
-2 ком шина- клема за нулти и земни спој
-1 ком елзет бравице са кључем
Остали материјал по потреби. Шину прописно
уземљити. Заједно са свим осталим материјалима
за монтажу опреме,
постављањем ормана у зид и свим унутрашњим
везама. По изради везе испитати на исправност. У
орману прописно
обележити сву опрему и са унутрашње стране
врата залепити једнополну шему ормана као и
упутство за прву помоћ од удара струје.

ком

1

Испорука, транспорт, и полагање и веза сл.
напојних каблова кабл се полаже у зиду испод
малтера у пвц цеви /хтр
а)N2XH- 5x16мм2 од МРО до РО-1
б)N2XH-5x10мм2 од РО-1 до ел.котла

м1
м1

15
10

Испору;ити и поставити у стану инсталациони
вод N2XH-Y 3,4,5x1,5мм2 у зиду а испод
малтера, за инсталационо места
сијаличних арматура заједно са изводом I
обележавањем кабла у прекидачком модулу на
х=1,2м
висине од готовог пода, са свим разводним
кутијама . Плафонске водове поставити у ПВЦ
тешке цеви а цеви уградити у плафонске носаче
међуспратних конструкција
Такође све водове бетонском или у спуштеном и
дрвеном плафону увући сваки посебно у ПВЦ
цеви фи-16мм/тешке
Комплет са свим везама и испитивањем на
исправност .Просечна дужина инсталационог
места је 8м.
Све наведено комплет инсталационо место

ком

64

Испоручити и поставити узидни модуларни сет прекидачи 2М који се састоји
узидна кутија 2М - носач механизма 2м
прекидач са индикацијом 10А -1М x2
маска модула у белој боји -2М
наведени комплет

6

Испоручити и поставити узидни модуларни сет прекидачи 3М који се састоји
узидна кутија 3М - носач механизма 3м
прекидач са индикацијом 10А -1М x3
маска модула у белој боји -3М

програм алинг конел

ком

2

програм алинг конел

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

51/78

наведени комплет
7

Испоручити и поставити узидни модуларни сет прекидачи 4М који се састоји
узидна кутија 4М - носач механизма 4м
прекидач са индикацијом 10А -1М x4
маска модула у белој боји -4М
наведени комплет

8

Испоручити и поставити узидни модуларни сет прекидачи 3М који се састоји
узидна кутија 3М - носач механизма 3м
прекидач са индикацијом 16А -1М x3
маска модула у белој боји -3М
наведени комплет

3

програм алинг конел

ком

Испоручити и поставити узидни модуларни сет прекидачи 5М који се састоји
узидна кутија 5М - носач механизма 5м
прекидач са индикацијом 10А -1М x5
маска модула у белој боји -5М
наведени комплет

9

ком

1

програм алинг конел

ком

1

програм алинг конел

ком

2

10 Испоручити и поставити кутије за изједначење
потенцијала у WЦ-у ПС49 и у њој извршити
изједначење
потенцијала свих страних металних делова
проводницима N2XH-Y 4мм2 повезивањем на
заштитну шину разводне
табле. Инсталацију извести у зиду испод малтера.
Просечна дужина проводника је 10 м
Од ПС кутије до Рт или РТ положити вод N2XHY6мм2 Л=10м.Комплет са свим везана, Цу
шелнама и спојевима.

ком

4

11 Испоручити и поставити инсталациони вод N2XH
3x2,5мм2 у зиду а испод малтера, за
инсталационо место монофазне "шуко" утичнице. Исте поставити на 0,3 м
од готовог пода заједно са монтажом
прикључнице за у зид.
Инсталацију извести испод малтера. Просечна
дужина инсталационог места је 11м.
Поједине прикључнице и изводе извести за
бол.уређаје, бојлер, климу и зидни ТВ на 1,52,2м.проверити на лицу места
-само инсталац. место до извода и модула

ком

30

12 Испоручити и поставити узидни модуларни сет
прикључнице 7М који се састоји
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узидна кутија 7М - носач механизма 7м
утичница 2П/230В/50Хз/16А -2М x2
телекомуникациона утичница тел/рач рј-45 кат.61М x1
маска за непопуњене модуле x1
ТВ завршнашна утичница -1М x1
Маска модула у белој боји -7М
Наведени комплет
13 Испоручити и поставити узидни модуларни сет
прикључнице 7М који се састоји
узидна кутија 7М - носач механизма 7м
утичница 2П/230В/50Хз/16А -2М x2
телекомуникациона утичница тел/рач рј-45 кат.61М x2
утичница без уземљења 230В/10А/1М x1
маска модула у белој боји -7М
Наведени комплет

програм алинг конел

ком

2

програм алинг конел

ком

4

14 Испоручити и поставити назиднии модуларни сет
прикључнице 6М који се састоји (уградња у пулт
програм Плеxо)
узидна кутија 6М - носач механизма 6м
утичница 2П/230В/50Хз/16А -2М x2
телекомуникациона утичница тел/рач рј-45 кат.61М x2
маска модула у белој боји -6М
Наведени комплет

ком

2

15 Испоручити и поставити инсталациони ПНК
регал П еком ПНК-100 Л=2м са носачимапраћење инсталације у сп.плафону

ком

10

16 Испоручити и поставити инсталациони вод N2XH
5x2,5мм2 по зиду а испод малтера, за
инсталационо место трополне-трофазне "шуко" прикључнице 500В/16А. Исте
поставити на 0,8 м од готовог пода заједно са
монтажом прикључнице
у зид. Просечна дужина инсталационог места је
8м комплет.
“микро” узидна утичница

ком

1

програм алинг конел

17 Основна расвета објекта-пре набавке расвете
консултовати пројектанта архитектуре и електро
Испорука и монтажа следеће атестиране расвете
са изворима (флуо темп боје 4000К) Осрам или
Пхилипс или сл.:
Монтажа светиљки у плафон или плафон или зид
објекта-Атестирана опрема комплет извори и
адаптери
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-Па округла- плафонска уградна Лед лампа ЛЕД
ПАНЕЛ 18W ТБ-4000К

ком

39

-Па округла- плафонска уградна Лед лампа ЛЕД
ПАНЕЛ 18W ТБ-4000К -ип-54

ком

4

-Па округла- плафонска светиљка са ЦФЛ
сијалицим 32/28W”4000К ИП-54 – Брилуx или
ОМС

ком

8

-Лед рефлектор ИП-65/230В/30W боја сива
монтажа на зид

ком

8

-Флуо атматура 2x36W -заптивна ИП-65 МонсунОМС

ком

2

-Паник 1x8W ип-45(аут.1,5х)комплет .у објекту
”schneider” или сл. атестирана уградити на
евакуационим трасама

ком

5

18 Испорука , транспорт ,уградња и повезивање
надградне светиљке монтажа на окапницу
Лед алуминијумски профил дужине 22мм х 10мм/
са опал капом све комплет капе и носчи
Комплетирање алуминијумског профила са Лед
траком 1м/12W/м/ИП-66 бела боја комплет са
изводним кабловима и везом истих на трафо
исправљач.
АЛ профил и водоотпорна трака

м

30

19 Испорука , транспорт ,уградња и повезивање
трафо ормана ип-45 са уводницима димензија
250х200х200мм . Метални површинска заштита
атестирана пластификација монтажа на зид или
конструкцију. У исти поставити стабилисани
трафо исправљач за лед траке атестирани
230В/12Вдц /300W
Наведени комплет

ком

2

20 Испоручити и поставити ШИП кутију за
изједначење потенцијала поред или испод ГРО
заједно са везом на тракасти
уземљивач, везом металних маса, водовода и
грејања те везом уземљења ГРО. Повезивање
урадити траком
ФеЗн25x4мм дужине 10м до посебног извода из
уземљивача. Такође на систем уземљења спојити
следеће:
Металне масе водове за галванску везу N2XH-Y
1x16мм2, водовод, хидрант, метална врата, ТТ
орман. Л=20м
Све комплет

ком

1
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21 Завршношно монтажни радови, испитивање
инсталације и издавање записника о ваљаности
свих
уземљења главног и појединачних по свим
потрошачима и изводима у објекту (атести).
Комплет:
22 Испоручити и поставити клима јединице сл. Типу
класична "Фрозини"-12 Сплит Вал Аир
Кондитионер / КФР
Спољања и унутрашња јединица комплет са
цевима , носачима и прибором за монтажу.
Наведени комплет са пуштањем система у рад

пауш

ком
5
Укупно без ПДВ-а:
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IV СЛАБА СТРУЈА ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А.

ПРЕДМЕР ТЕЛ./РАЧ-Лан .МРЕЖЕ

Прикључнице су обрађене у модулима јаке
струје
Инсталација је предвиђена до ормана
концентрације (Рек)
Прикључак решава надлежна Телеком служба
Обавезна веза приводних ТТ водова преко
катодне заштите

1 Испорушити и поставити кутије за сабирање
водова 100x100 у зид ПВЦ кутије са поклопцем
. кутије служе за сабирање водова без наставака.

ком

4

2 Испорука и монтажа Река сл."Нетикс" 6У/19”/за
телефон и рачунарску мрежу
са следе}им
елементима:
монтажа на зид ,провидна врата каљено стакло
са бравом
Рачунарска и телефонска мрежа
Пе~ панел са свим уградним конекторима ФТП
цат-6 за 16 улаза Рј-45(ФТП) конекција x 2 ком
"Сви~ нет-управљиви "ТЛ-СГ2216 за 16 улаза
рачунарске мреже 10/100мбс/ 1ГБ x 1 ком
Предспојни каблови УТП-цат6, Л=0,5м са 2
конектора Рј45 цат6-ФТП x 16 ком
Поље вентилатора са термостатом укључења x 1
ком
Поље утичница 5 ком 250В/16А са прекидачем x
2 ком
повезивање изводи лице са положеним
сертификатом за монтажу рачунарских мрежа и
опреме

ком

1

3 Испорука и полагање изводне цеви на фасаду
објекта за будући прикључак ТТ кабла чел. гиб.
пластифицирана цев
фи-23у цену улази и набавка и уградња пвц
сличне кутије 150x100мм ип-54 узидне кутије за
будућу везу на зиду
Све наведени комплет

ком

1

4 Испорука и полагање проводника УТП-кат 6(Сцхрацк) у ПВЦ цеви и израдом инсталације
телефон /рач-лан
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кутијама .Кабл се полаже у зиду у сп. плафону
Тел/рач.мрежа
Све комплет са цевима фи 16,23

ком

150

5 Испитивање и пуштање у рад целокупне
телефонске и рач. инсталације инсталације
према Телеком сагласностима и
упутствима надзорног органа. Прикључење
пау
,записници.
ш
Укупно телефон и рачунарска- лан мрежа -инсталација у дин .
Б. РТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Обавезна веза приводних антенских водова
преко катодне заштите
Утичнице су обрађене у модулима јаке струје
Набавка новог ТВБТ-2,са ТВ -Смарта апарата и
зидног носача није предмет пројекта
1 Испорука и полагање изводне цеви на фасаду
објекта за будући прикључак ТВ кабла чел. гиб.
пластифицирана цев фи-23
у цену улази и набавка и уградња за будућу
везу на зиду
Све наведени комплет

ком

1

2 Испоручити и поставити коаксијалне каблове
РФ 75-5-2"Нкабел"или РГ-6УТ60"Телетрониц"(75ома) за ТВ инсталацију .
ПВЦ цеви./ф-16 у зиду испод малтера. Каблове
полагати по могу}могућству без прекида до
прикључница.

м1

50

3 Испручити и поставити у рек орман пасивни
оклопни рзделник за развод на 2xТВ уређаја
Све наведени комплет

ком

1

4 Испоручити и поставити зидни носач за антену
комплет са антеном ЛОГА-3 усмерена на релеј
32цх Маљен
припремљено за ТВ за дигитални пријем
ДВБТ-2
Све наведени комплет

ком

1

5

пау
Испитивање постављене инсталације .
ш
Укупно антенски систем-ТВ- пасивна опрема .
Ц. ПРОТИВПРОВАЛНИ АЛАРМНИ СИСТЕМ
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Испорука и уградња-комплета опреме повезивање и програмирање Аларм
сл.“Парадоx системи”
Централа
,ел.плоча,кућиште,батерије,трафо,паник капацитет централе 8 зона две партиције
независни шифраториx1
Шифратор Лед (независни улази два
шифратора ) x2 ком
Зидни сензор дуални ДГ-75 x 4 ком.
Детектор лома стакла x 4 ком
Унутрашња сирена Ф1/WС-200 x 1 ком
Антисаботажна сирена са батеријом у м. за
заштити јачина звука 120дБ/1м “Соло” x 1 ком
Телефонски дојавни аутомат комуникатор полицијска веза x 1 ком
Кабал ЈХ(ст)Х 3x2x0,6мм са цеви фо сг х фрее
фи16 Л=100м
Пројекат изведеног стања алармног система у 3
примерка оверен
Комплет испорука, транспорт, уградња на
постављену и обележену инсталацију,
програмирање и пуштање у рад.
Све комплет
ком
1
Укупно противпровални систем

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А.

ПРЕДМЕР ТЕЛ./РАЧ-Лан .МРЕЖЕ
Б. РТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ц. ПРОТИВПРОВАЛНИ АЛАРМНИ СИСТЕМ
Укупно без ПДВ-а :
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V. ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
И УЗЕМЉЕЊЕ
1

2

3

4

5

6

7

Део радова на изради темељног
уземљивача које је потребно обавити
приликом бетонирања темеља или т.
плоче:
Полагање челичне поцинковане траке
ФеЗн 25x4мм (ЈУС Н-Б4.901ц) у
шаловане темеље објекта и повезивање
са арматуром пре бетонирања. Траку
варити за арматуру на сваких 1,5 м вар
дужине 10цм.

м1

80

Испорука и постављање укрсних комада у
бетону (СРПС Н.Б4.936)

ком

14

Испоручити траку ФеЗн 25x4мм коју
поставити као земни уводник од мерног
споја до темељног уземљивача
(СРПС Н.Б4.901) и то у зиду и у темељу за
време ливења бетона. Просечна дужина
земног уводника је 3м.
Комплет са свим везама на оба краја,
комплет сви изводи из темеља према
цртежу..

ком

10

Испоручити и поставити траку одвода
ФеЗн 20x3мм (СРПС Н.Б4.901ц). У
бетонском зиду или у сг- пвц булжилу
трака одвода од кровних равни до
испитних спојева.

м1

10

м1

50

Испоручити и поставити траку прихватног
система ФеЗн 20x3мм (СРПС Н.Б4.901ц).
По потпорама на 1м.
комплет са потпорама на бетонским
погачама по ободу и по средини објекта.
Испоручити и поставити траку одвода
ФеЗн 20x3мм по зиду димњака и
вентилације (СРПС Н.Б4.901ц) Л=5м.
са потпорама и типлом Међусобне спојеве
извести ук комадима(2ком)
Све комплет са преспајањем постојећег и
новог прихватног система према
прописима

пау
ш

Испорука и поставка стезаљки за олук и
стезаљки за окапницу (СРПС Н.Б4.908)

ком

6
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8

9

Испорука и поставка обујмица за сливник
у доњој зони (СРПС Н.Б4.914)

ком

2

Испорука и постављање укрсних комада
(СРПС Н.Б4.936/ИИИ) и извођење
испитног споја на х=1,7м.у зиду.
Комплет са узидном кутијом и
поклопцем(КМС)све видно обележено.

ком

1

ком

1

10 Испорука и постављање бројача удара
атмосферског пражњења у комплету са
узидном кутијом
Комплет са узидном кутијом и поклопцем.
11 Испитивање инсталације, издавање атеста
о отпору распростирања остали, ситан
материјал обележавање спојева.

пау
ш
Укупно без ПДВ-а:

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

60/78

VI
I
1

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
КОТЛАРНИЦА

ком.

јед. цена

Испорука и монтажа електро котла Vaillant
ELOBLOCK/2VE24

1

x

2

Испорука и монтажа термоманометра

1

x

3

Испорука и монтажа програмског термостата

1

x

4

Испорука и монтажа славина за испуст ДН15

1

x

5

Испорука и монтажа одзрачних судова

2

x

6

Чишћење и бојење металних делова у
котларници као (то су вентили ,шибери, све
неизоловане цеви итд.), бојом постојаном
на температури од 120Ц.
Пре бојења добро очистити све металне
површине па их минизирати два пута.

7

пау
шал
но

Припремно завршни радови: Увођење
монтерских група у рад, мерење
и размеравање, унутрашњи и спољни
транспорт материјала и алата, хладна и топла
проба и регулација.

8

укупно

Течност за заштиту од смрзавања 30 литара

пау
шал
но
30

x
Укупно:

II

ГРЕЈНА ТЕЛА

1

Испорука и монтажа алуминијумских радијатора
произвођача Глобал
ТИП 600

2

3

4

93

x

Ø1/2"

12

x

Испорука и монтажа радијаторских
навијака Цалеффи или сл.
Ø1/2"

12

x

Испорука и монтажа конзола за Ал радијаторе

14

x

Испорука и монтажа радијаторских
вентила Цалеффи или сл.
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5

6

7

Испорука и монтажа славина за испуштање
Ø1/2"

12

x

Испорука и монтажа одзрачних славиница
Ø1/2"

12

x

Испорука и монтажа редуцира 1"-1/2" и чепова
Л
редуцира 24
Д
редуцира 24

24
24

x
x
Укупно:

III
1

2

ЦЕВНА МРЕЖА
Испорука и монтажа бакарних цеви
Ø28x0,9мм
Ø22x0,9мм
Ø18x0,9мм
Ø15x0,9мм

м
15
20
50
50

x
x
x
x

За спојни, заптивни материјал, тештике, муфове,
колена, редуцире, жице за варење и остали
потрошни материјал узима се 50% претходне
ставке.

0,5

x
Укупно:

IV

1

2

БОЈЕНЈЕ И ИЗОЛАЦИЈА

Бојење видно постављених неизолованих цеви
радијатор лаком отпорним на температуру
1200Ц у тону који одреди инвеститор.
Све површине пре бојење очистити.

м

1

x

Изолација за за бакарне цеви
Ø28x0,9мм

м
10

x
Укупно:

V

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1

Просецање (бушење) отвора у преградним
зидовима за пролаз цевне мреже

2

пауша
лно

Припремни радови обухватају:
отварање градилишта
упоређење стварног стања са пројектном
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документацијом и у случају одступања
консултовати надзорни орган
потребна размеравања и усаглашавања
3

паушал
но

Испитивање инсталације на хладни хидраулички
притисак и топла проба у свему према
пауша
лно

техничким условима
4

Израда упутстава за руковање и одржавање
са шемама у три примерка од којих се један
урамљује и поставља на видно место у
котларници. Предвиђено је и обележавање
инсталације по намени и системима

5

паушал
но

Израда пројекта изведеног стања у три
примерка који се предају инвеститору.
Испорука целокупне документације о опреми
и радовима потребним за технички пријем и
добијање употребне дозволе.
Учешће у техничком пријему и отклањању
пауша
лно

примедби комисије
6

Завршни радови, рашчишћавање градилишта са
одвозом вишка материјала , испирање
инсталације, мерење нивоа буке у просторијама
близу котларнице пробни погон и предаја
пауша
лно

инсталације крајњем кориснику

Укупно:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV
V

КОТЛАРНИЦА
ГРЕЈНА ТЕЛА
ЦЕВНА МРЕЖА
БОЈЕЊЕ И ИЗОЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Укупно без ПДВ-а:
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VII. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
Позици
.

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

ОПИС СТАВКЕ
Ј.М

Колич
ина

Цена

Износ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Рашчишћавање терена пре почетка грађења
од
дрвећа, шибља и сл. са скидањем хумуса у
слоју од
20 цм и одвозом на градску депонију.
Обрачун по м2
м2

960

Набавка, насипање, разастирање и набијање тампона
од
природног шљунка у слојевима не
већим од 10цм.Сабијање вршити
вибро машина до модула
стишљивости Ме=30000кн/м2.
Обрачун по м2
испод саобраћајнице д=20цм
м3
100,2
Набавка материјала, транспорт и
израда постељице од каменог агрегата
0 - 31,5 мм са планирањем и
ваљањем. д= до15цм
Обрачун по м3.

м3

75,15

Ископ земље III категорије за темеље пешачке стазе,
са
утоваром И одвозом ископа на
депонију.
Обрачун по м3 у самониклом стању
м3
11
Израда насипа испод подова и рампе, од земље у слојевима од 30цм са набијањем до потребне
збијености.
Обрачун по м3 набијене земље
м3
113
Машински ископ земље III категорије у широком
откопу
до 0.5м дубине. При ископу вршити потребно
разупирање и
осигурање бочних ивица ископа што улази у цену
ископа.
Обрачун по м3 ископа у самониклом
стању.
м3
179
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО
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2
2,01

АСФАЛТНИ РАДОВИ
Набавка материјала, производња, транспорт и
пресвлачење саобраћајнице финишером са
подлогом
препрскане
битуменском
емулзијом. Обрачун по
тони комплет
изведеног посла.
Асфалт БНХС-16 д=6цм
т

75,15

АСФАЛТНИ РАДОВИ УКУПНО

3

3,01

4

4,01

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, чишћење, исправљање, сечење,
савијање,
транспорт и уградња арматуре Q335.
Обрачун по кг уграђене арматуре у свему по
опису
Напомена: количина арматуре је дата
апроксимативно
кг
100
АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО
РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Набавка и уградња бетонске риголе на саобраћајници
испред паркинга за возила. Ригола је ширине
50цм.
Обрачун по м1
м1
19

4,02

Набавка и постављање на стази бехатон плоче д=4цм
на слоју цементног малтера размере 1:3
д=4цм.
Обрачун по м2 комплет по опису
м2
43

4,03

Набавка и уградња бетонског ивичњака дим 18/24цм
Ивичњак се поставља на слоју бетона МБ 20 д=20цм.
Обрачун по м1 комплет по опису
м1
130

4,04

4,05

Набавка и уградња бетонског ивичњака дим 6/25цм
на
делу око зелене површине. Ивичњак се поставља на
слоју
бетона МБ 20 д=20цм.
Обрачун по м1 комплет по опису
м1
47
Израда слоја од хумуса д=20цм као завршни слој
насипа
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нивелисање и сејање траве.
Обрачун по м2
м2
957
РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2

АСФАЛТНИ РАДОВИ

3

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4

РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Укупно без ПДВ-а:
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VII
I

СПОЉЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ,УЗЕМЉЕЊЕ И МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА

1

Ископ рова дубине 0,8м, ширине 0,6-04м у
земљи III и IV категорије, са затрпавањем и
набијањем земље у
слојевима и одвозом сувишне земље на за то
одређено место. Заштита подземних објеката
од оштећења и
други непредвидиви радови. Кабловски канал
копати према приложеном цртежу односно
ситуацији.
Такође и ископ рупе за темељ стуба
0,5x0,5x1м.
Све укупно обрачун по метру
кубном.(Радови ручно)
M3

2

3

Испорука и уградња песка пре и после
полагања кабла у слојевима 2x10Цм.

м3

7

м1

5

м1

5

м1

10

м1

90

давањем веза за поједине стубове. Укупно за
рад,
Материјал и транспорт обрачун по дужном
метру.
м1

110

Лупање бетона компресором за ров ширине
0,5м.само до прилаза ручном ископу
Укупно по дужном метру.

4

Лупање асфалта компресором за ров ширине
0,5м само до прилаза ручном ископу
Укупно по дужном метру.

5

Израда асфалта сл.АБ-8 са свом завршном
припремом рова ширине 0,5м.
Укупно по дужном метру.

6

Испорука, транспорт и полагање у већ
ископан ров ПВЦ двослојних гибљивих цеви
фи-62/50 мм ИЦЕ-ЕН110.
Обрачун по дужном метру.

7

30

Испорука, транспорт и полагање траке ФеЗн
25x4мм за уземљење стубова расвете у већ
ископан ров са
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8

Испорука и поставка укрсног комада СРПС
Н.Б4.936/III за везу траке пролаза и извода
траке за стуб спој остварити
пре израде (наливања) темеља стуба
бетону.

9

10

у ко
м

Испорука и постављање по каблу у рову ПВЦ
"ГАЛ" штитника.
Обрачун по комаду.
м1
10
Испорука и постављање над слојем земље
изнад цеви са каблом, у рову црвене
упозоравајуће траке.
Обрачун по метру дужном.

11

13

100

м1

100

м1

4

Трасу каблова обележити кабловским
ознакама за нерегулисани терен по
зел.површини. Испорука транспорт и
уградња.
Бет стубић плочица.Обрачун по
ко
комаду(1КВ).
м

2

Трасу каблова обележити кабловским
ознакама за регулисани терен на тротоару.
Испорука транспорт и уградња.
Обрачун по комаду утискивање у асфалт или
бетон(1КВ).

12

9

Испорука транспорт и уградња(наливање)
бетона марке 40 за за израду темеља стуба
према детаљу стуба(и типу стуба).
Комплет са ископом земље за рупу темеља
стуба,
потом
армирани
темељ
0,6x0,5X0,5мет. по стубу.
Све комплет ископ и наливање по стубу.

ко
м

9

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
14

Испоруити и поставити: Комплет
светиљка са анкер плочом

стуб и

Испорука,транспорт
и
подизање
са
контролом вертикалности из два правца при
подизању комплетно ожиченог
цевастог стуба, ојачаног анкер-плочом типа
пос израде ( и стуб и светиљка).Стуб је
снабдевен са аралдитном плочом
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са осигурачима сл. ФРА-6А и силуминским
поклопцем са два имбус-завртња и заптивном
гумом.Стуб и светиљка укупне висине маx
4м.Стуб и светиљка су у ИП заштити ип-66.
Стуб се причвршћује на анкер завртње са
испорученим по једном равном и једном
еластичном подлошком и две
навртке-све заштићено прохромом.Крај
поцинковане траке је причвршћен на
наварени завртањ на анкер-плочи
и фиксиран зупчастом,па равном подлошком
и потом са две навртке-све заштићено
прохромом.
Стуб и светиљка тип :NЕМО (70W ко
МHАL)Minel-Schreder
м
15

9

Испоручити и поставити инсталациони кабал
од РО-1 до уличне и светиљки у низу како је
дато планом
тип кабла ПП ОО 4x6мм2 комплет са везама
на светиљке и стубове улаз-излаз спојеве
извести у елементима стуба
нулти проведник пре уласка у клему уврнуту
и залемити а потом уклемовати.Каблове свом
дужином увући
увући у гибљиве ПВЦ .Дужине проверити на
лицу места.
Укупно полагање кабла у већ припремљене
цеви у рову
м1

16

120

Непредвиђени радови код укрштања са
другим инсталацијама те измештања на
градилишту укупно 20х н/ч
паушално

17

Испитивање ел.инсталације мерење отпора
уземљења,мерене отпора изолације,комплет
Атести.

паушално
Укупно без ПДВ-а:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

II

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA

III

JAKA СТРУЈА

IV

СЛАБА СТРУЈА ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ

V

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И УЗЕМЉЕЊЕ

VI

MAШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

VII

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ

VIII

СПОЉЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом :

Место и датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________

______________________________

М.П.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1. Позиција из техничке спецификације

2. РСД БЕЗ ПДВ-А

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈA
3. JAKA СТРУЈА
4. СЛАБА СТРУЈА ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ
5. ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И
УЗЕМЉЕЊЕ
6. MAШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
7. ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
8. СПОЉЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
УКУПНО РСД:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цена:
1. У колону 2 уписати укупну вредност позиција из техничке спецификације
РЕКАПИТУЛАЦИЈА без ПДВ-а.

Датум: ______________

___________________________
/потпис овлашћеног лица/
М.П.
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IX ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:____________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ:______________________

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да ћемо уколико
у поступку јавне набавке бр. 41/15 Извођење радова на изградњи амбуланте у
Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те
уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова за предметну јавну набавку,
наручиоцу одмах по закључењу уговора доставити полису осигурања за извођење радова
који су предмет јавне набавке и за одговорност за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица, за све време трајања радова до предаје радова наручиоцу и
потписивања записника о примопредаји радова.

Место и датум:___________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача:
_____________________________
М.П.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив понуђача:____________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ:______________________

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, за ЈН бр. 26/15, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД (без
ПДВ-а)

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:____________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ:______________________

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке бр. 41/15 – Извођење радова на изградњи амбуланте у
Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“ поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:
У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове
из чл. 75. став 1. ЗЈН (,,Сл. гласник РС”,бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са чланом 131г.
истог закона и позива за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке бр. 41/15- Извођење радова на изградњи амбуланте у
Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“, према конкурсној документацији за прикупљање
понуда и то:
• да смо регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
• да пре објављивања позива, понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и да доказ о
испуњености услова није старији од два месеца пре отварања понуда;
• да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији и да доказ о испуњености услова није старији од два месеца пре
отварања понуда;
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке радова – отворени поступак, број
ЈН 41/15 код Наручиоца – ЈП,, Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева”, ул. Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може
користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују
ову изјаву.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Потпис овлашћеног лица:
___________________________________
М.П.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:____________________________________________
Адреса понуђача:___________________________________________
Матични број:___________________ ПИБ:______________________

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_____________________________________[навести назив понуђача]у
поступку јавне набавке бр. 41/15 Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима
,,Дома здравља Ваљево“ , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немам
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ УСЛОВА ПРЕМА
ЧЛАНУ 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:

У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо
услове према чл. 76. ЗЈН (,,Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са чланом
131г. истог закона и позива за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке бр. 41/15 Извођење радова на изградњи амбуланте у Дивцима
,,Дома здравља Ваљево“, према конкурсној документацији за прикупљање понуда и то:
• финансијски капацитет подразумева да је понуђач у претходне три године
(2012., 2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 12.000.000,00
динара без ПДВ-а, и да у последњих шест месеци није био у блокади дужој од
седам дана узастопно;
• пословни капацитет подразумева да је понуђач у претходне три године (2012.,
2013. и 2014.) остварио приход у минималном износу од 3.000.000,00 динара без
ПДВ-а по основу изведених радова у области високоградње.
• технички капацитет:
ОПИС

КОЛИЧИНА (КОМ.)

камион носивости од 10 тона

1

комбинована машина - скип

1

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке радова – отворени поступак, број
ЈН 41/15 код Наручиоца – ЈП ,,Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева”, ул. Карађорђева бр. 64, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може
користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују
ову изјаву.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Потпис овлашћеног лица:
_____________________________
М.П.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 41/15

77/78

ПО1

Датум и сат подношења
понуде (попуњава
писарница):

Помоћни образац

ПРИЛОГ ПОПУНИТИ И НАЛЕПИТИ НА КОВЕРАТ:
Пошиљалац:
Адреса:
Број телефона:
Особа за контакт:

Адреса Наручиоца:

14000 ВАЉЕВО
улица Карађорђева број 64

,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку отворени
поступак

Извођење радова на изградњи амбуланте
у Дивцима ,,Дома здравља Ваљево“,
ЈН бр. 41/15”
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