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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа општине Ражањ
Адреса: Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ
Интернет страница: http://www.razanj.org/site/

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, Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 odluka US, 132/2014 i 145/2014), Посебним узансама о грађењу.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне
набавке
бр.1.3.3/15
јесте
набавка
„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“

радова

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Ивана Јовановић
Е - mail адреса: ivanarazanj@gmail.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет

јавне

набавке

бр. 1.3.3/15 је набавка радова - „„Реконструкција дела Дома

културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“

ОРН: - 45210000-радови на високоградњи
2. Партија – Јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,РОКА И МЕСТА ИЗВРШЕЊА РАДОВА
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Пројектом су планирани радови на реконструкцији дела постојећег објекта Дома културе спратности ,,П,, .
Део објекта Дома културе у коме је била смештена сала Дома културе , бина и гардеробе је изгорео у пожару
и тај део објекта је потпуно порушен Реконструкцијом и адаптацијом планирана је реконструкција преосталог
дела објекта, који је припадао Дому културе (улазног хола, канцеларије пензионера(магацина), трема,
билетарница и месне канцеларије).Други део објекта у коме су смештене продавнице и магацини , није предмет
овог пројекта и он је према наводима инвеститора предвиђен за рушење.

ЛОКАЦИЈА

Објекат је лоциран у централном делу насељуШетка, општина Ражњу , у ул. 7 јули , на кат.парцели бр.
1378/4 К.О.Шетка.
Парцела има директан приступ из постојеће улице. Парцела је на терену који је у благом нагибу од улице
према дворишту.
На парцели се налази објекат спратности ,,П,, Дом културе , на коме се изводе радови на реконструкцији
дела објекта. Други део објекта предвиђен је за рушење.
Објекат има локацијски веома негативан положаја у односу на саобраћајницу , која је главна насељска
саобраћајница , јер је његов улазни део ( у простор сале и продајни простор ) на самом коловозу, без изведеног
тротоара. На истој парцели иза објекта који се реконструише предвиђена је изградња спортског терена.
Кота терена је нижа 0,30м до 0,60 м у односу на коту приземља објекта.

ОПИС ПОСТОЈЕћЕГ ОБЈЕКТА

Постојећи објекат изграђен је око 19
год. Објекат је спратности приземље. Преостали део објекта који
се реконструише је у облику ћириличног слова Г, бруто површине основе 188.6 м2
Део објекта у коме је била смештена сала Дома културе , бина и гардеробе је изгорео у пожару и тај део објекта
је потпуно порушен . Преостали део објекта , који је припадао Дому културе (улазни хол , магацин, трем,
билетарница и месна канцеларијеа) је у веома лошем стању . Део крова , кровне конструкције и међуспратне
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конструкције изнад већег дела објекта (око 70 %) је пао (након пожара) а преостали део је склон паду и постоји
опасност од његовог рушења. Неки зидови су делимично порушени а други су оштећени.
Објекат је грађен у масивном систему градње са зидовима од опеке. Фасадни зидови су дебљине 42 цм и 32
цм (са малтером) без армиранобетонских вертикалних серклажа на местима укрштања и сучељавања зидова. На
појединим носећим зидовима постоје хоризонтални бетонски серклажи у висини таванице. Термоизолација
спољњег зида не постоји .
Плоча на не постоји ,као ни хидроизолације и термоизолација пода. Унутрашњи носећи преградни зидови су
зидани од опеке дебљине 32 цм (са малтером). На спољашним и унутрашњим зидовима видљиве су пукотине ,
које се простиру по површинама зидова .
Темељи и темељни зидови изведени су као тракасти темељи од неармираног бетона и ломљеног камена и
нису познате њихове димензије као и дубине фундирања, тако да је током извођења радова на реконструкцији
потребно проверити димензије и дубине фундирања.

Таваница изнад
приземља је била дрвена конструкција са тавањачама и плафонском
подконструкцијом , која је пала на већем делу објекта. Плафонска конструкција је био малтер на трсци
, који је потпуно отпао. На постојећем венцу су на мањим деловима видне пукотине .
Кров је био изведен као вишеводан са дрвеном кровном конструкцијом. Преостали кровни покривач је од
црепа на дрвеним летвицама и он је улегао услед оштећености летвица и рогова који га носе. У објекту су били
зидани димњаци. Поједини димњаци изнад крова су почели да се обрушавају Претежна обрада унутрашњих
зидова просторија била је од малтера . Подне облоге не постоје. Светла висина преосталих просторија је 315
цм.
Преостали део фасада је обрађен малтером и бојом. На појединим местима отпао је малтер са фасаде и боја
се ољуштила.Сокла објекта изведена је од камена .Прозори и улазна врата у објекту су уклоњени ,једино у
канцеларији месне заједнице постоје и они су од дрвета испуцали и не дихтују. Унутрашња врата не постоје,
уклоњена су. Олуци не постоје као ни олучне вертикале .
Објекат нема ни оговарајући санитарни чвор.
Простор око објекта је такође неуређен , нарочито у његовом дворишном делу.
Изграђена површина ( ИПО ) =
Нето површина објекта (НПО)

188,60 м
=

2

161,00 м

Грађевинска бруто површина објекта (БПО)=

2

188,60 м

2

У објекту су биле изведене инсталација електрике . Инсталација водовода и канализације не постоје. У
објекту нема санитарног чвора.

ОПИС ПЛАНИРАНОГ РУШЕЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ФУНКЦИЈА
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Ради одвијања нормалних садржаја и активности у простору Дома културе - сале и пратећих садржаја овог
простора, планира се функционална и одговарајућа грађевинска санациона реогранизација објекта са циљем да
се обезбеди одговарајући функционални простор за нормално коришћење простора сале и пратећих простора.
Инвеститор је пројектним задатком захтевао да се преостали део објекта који је припадао Дому културе
реконструише и да се у њему предвиди један већи простор –сала , простор канцеларије месне заједнице , простор
за потребе удружења пензионера и простор за потребе омладине. На захтев инвеститор није планиран санитарни
чвор, без обзира на његову неопходност.

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА износи 162,07 м2 .
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА износи 188,60 м2
Чиста висина простора износи 330 цм.

КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИ:
Обзиром на знатна оштећења објекта и видне напрслине на постојећим зидовима, планира се реконструкција
и санација објекта којом се предвиђају следећи радови набројани према редоследу извођења: уклањање
постојећих подних конструкција и облога, рушење преградног зида, рушење горњих делова зидова до висине
новопланиране армиранобетонске таванице, бетонирање нових хоризонталних серклажа над постојећим
зидовима, бетонирање нове међуспратне конструкције, израда нове кровне конструкције и постављање кровног
покривача, рушење делова фасадних зидова ради формирања нових отвора, рушење преградног зида, уклањање
малтера са унутрашњих зидова и поновно малтерисање и бојење унутрашњих зидова , израда термоизолационе
фасаде од стиропора, бетонирање нове подне плоче, постављање подних облога , као и други неоходни радови.
. Планирана је нова међуспратна конструкција , која се изводи као армирано бетонска полумонтажна ферт
конструкција.
Нова кровна конструкција изнад целог објекта је дрвена конструкција са одговарајућим елементима
димензиониса према статичком предрачуну. Нови кровни покривач је фалцовани цреп.
Предвиђа се уклањање постојећег шута и шљунка, бетонирање подне плоче , извођење хидроизолације и
термоизолације пода приземља и извођење постављање нових подних облога.
На свим зидовима на којима су видљиве пукотине и оштећења, напукле делове треба уклонити, малтер обити
и извршити накнадно малтерисање цементним малтером. Површине зидова поново малтерисати, поставити
термоизолацију и обојати фасадексом. Сокле се накнадно обрађују праним кулијеом.
Сва спољашња столарија - замењује се новом од ПВЦ-а .
Након завршетка радова на фасади постављају се нови олуци и нове олучне цеви од поцинкованог лима.
Приликом пробијања нових отвора у зидовима , мора се повести рачуна о растерећивању тог зида за време
пробијања и премошћавања отвора. За мале отворе до 1,20 , који су углавном предвиђени овом реконструкцијом,
растерећивање се врши серклажем у зиду изнад отвора , па нема потребе за предузимање посебних мера у циљу
растерећивања.
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Постојећи темељи су тракасти од камена и неармираног бетона и пројектант не располаже подацима о
ширини темељних стопа, као ни дубини фундирања. Током извођења радова потребно је проверити дубину
фундирања постојећег објекта.
ОБРАДА ПРОСТОРИЈА
ОБРАДА ПРОСТОРИЈА дела објекта који се реконструише у складу је са функцијом тих просторија.Зидови
и плафони просторија се малтеришу и боје поликолором Подови сале и улазног трема се обрађују подним
керамичким плочицама. Подови у канцеларијама облажу се ламинатом.
ТЕРМИЧКА ЗАШТИТА таванске конструкције остварује се постављањем термоизолације преко бетонске
плоче. У подној конструкцији приземља након уклањања постојећег пода изводи се бетонска плоча дебљине д=10 цм, поставља се хидроизолација од Кондора 3 и термоизолација од стиропора д - 5 цм , преко које се изводи
цементна кошуљица и поставља ламинат или керамичке плочице.
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ТЕРЕНА
У оквиру уређења слободних површина планира се уређење прилазног дела објекта са израдом тротоара и
прилазног степеништа , одвођење атмосфереке воде, израда тротоара око целог објекта ширине 0.8 м као и
прилазно степениште за улаз у просторију пензионера.
У обрачуну количине предвиђених радова , може доћи до извесних измена услед могућности појава вишка
или непредвиђених радова , који се могу открити тек за време извођења радова.
ИНСТАЛАЦИЈЕ : У делу објекта који се адаптира и реконструише планирано је извођење нових
електроинсталација , инсталација телефона у складу са важећим условима и стандардима пројектовања тих
инсталација. . Објекат се греје класично пећима на течно или чврсто гориво.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Обилазак терена и увид у пројектно-техничку документацију могуће је извршити
сваког радног дана док тече рок за подношење понуда, у временском интервалу од 10
до 14 часова уз писмено заказивање на e/mail ivanarazanj@gmail.com .
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1. Услов

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

Доказ

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.

2. Услов

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);

Доказ

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 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
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3. Услов

Доказ

4. Услов

Доказ

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;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне - локалне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске
управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надпежне управе локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода и
потврда организације за обавезно социјално осигурање или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
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 гарантује да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона).
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Образац
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:
1. Услов
Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно :
да је у претходне 3 обрачунске године (2012.,2013. и 2014.) остварио
пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара;
Доказ:

Правна лица : Извештај о бонитету за јавне набавке ( образац БОН-
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ЈН) који издаје агенција за привредне регистре, који мора да садржи :
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за
претходне три обрачунске године (2012.,2013. и 2014.).Уколико у
образцу нису доступни подаци за 2014.годину, понуђач је у обавези да
достави биланс стања и биланс успеха за 2014.годину.
Предузетници : Биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2012.,2013. и 2014.).
Физичка лица : промет на текућим рачунима (2012.,2013. и 2014.).
2. Услов
Доказ

Да му нису блокирани пословни рачуни за последњих годину дана до
дана објављивања позива за подношење понуда.
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период
од годину дана уназад од дана објављивања конкурсне документације
на порталу јавних набавки.

3. Услов

Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у
претходне 2 обрачунске године (2013 и 2014) остварио пословни
приход по основу изведених радова на изградњи или реконструкцији
објеката високоградње у износу од минимум 5.000.000,00 динара без
ПДВ-а, од чега је извео најмање један посао у минималном износу од
1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

Доказ

Потврде, комплетне окончане ситуације и Уговори о извођењу радова
на изградњи или реконструкцији објеката високоградње у претходне
две обрачунске године (2013, 2014) у укупном износу од минимум
5.000.000,00 динара без ПДВ-а, а за најмање један посао о изведеним
радовима на изградњи или реконструкцији објеката високоградње у
минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;

4. Услов

Доказ
5. Услов

Напомена : Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора
могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или
издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при
чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац
из конкурсне документације.
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом,што
подразумева да има: најмање 5 (пет) запослених радника од којих 1 (
један) запослени радник мора бити дипломирани инжењер техничке
струке;
Фотокопија радне књижице и МА обрасца.
Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити
именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује
личну лиценцу и то једну од следећих :

за електро радове: 450 или 750 или 850

12

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр .1.3.3/15- набавка радова„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“



за грађевинске радове: 400, 401, 410, 411, 412, 419, 700,
или 800 са важећом потврдом издатом од Инжењерске коморе
Србије,

лиценца или уверење о положеном стручном испиту за
пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од
пожара издато од МУП-а РС.

Доказ

Копија личних лиценци( 450 или 750 или 850 и 400, 401, 410, 411, 412,
419, 700, или 800) и важећих потврда издатих од Инжењерске коморе
Србије заједно са доказима о радном статусу (докази о радном
статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запосленфотокопија радне књижице и МА или другог одговарајућег обрасца
односно, за носиоца лиценце који није запoслен код понуђача: уговор
– фотокопија Уговора о делу / Уговора о обављању привремених и
повремених послова или други уговор о радном ангажовању на
извођењу радова који су предмет ове јавне набавке) уз изјаву
понуђача о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за
извођење радова у предметној јавној набавци и који ће бити
расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну набавку.
Лиценца или уверење о положеном стручном испиту за
пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од
пожара издатом од МУП-а РС,.
Уколико понуђач закључи уговор о ангажовању одговорног
извођача са правним лицем код кога су запослена физичка лица са
горе наведеним лиценцама, потребно је да се доставе докази да су та
физичка лица запослена код тог правног лица које је закључило
уговор са понуђачем (МА обрасци, фотокопије радне књижице).

1.3 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 3) Закона.
1.4. 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,
и обавезне услове из чл. 75 став 2.

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
3) и услов из члана 75. ст. 2.
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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 3)
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.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистра не морају достављати доказе из члана 75. став 1. тачка 1) до
4), сходно члану 78. став 1. Закона о јавним набавкама. Потребно је да доставе
доказ о упису у регистар понуђача.
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
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
VI 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:
Општинска управа општине Ражањ, Трг Светог Саве број 33. 37215 Ражањ,
са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1.3.3/15 Реконструкција дела Дома
културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка

- НЕ ОТВАРАТИ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 26.10.2015. године дo 13,00 часова.
Напомена:
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана.
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.
Понуда мора да садржи Све прилоге и обрасце захтеване конкурсном
документацијом, пожељно је да буду повезане јемствеником,осигуране печатом
тако да се не могу накнадно одстрањивати, убацивати или замењивати поједини
листови, осим обрасца трошкова припреме понуде који може а и не мора да се
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достави. Сви примењиви обрасци морају бити попуњени,потписани и оверени
печатом од стране одговорног лица.
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
 Извод из казнене евиденције,односно уверење основног суда којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде,животне средине,примања или давања мита или преваре (правна
лица)
 Извод из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду (правна лица)
 Извод из казнене евиденције,односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а да законски заступник и понуђач није осуђиван за кривична дела против
привреде, животне средине,примања или давања мита,преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала. Уколико понуђач има
више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих (правна лица
предузетници и физичка лица)
 Уверење пореске управе Министарства финансија да је измирило доспеле
порезе и доприносе и уверење локалне пореске администрације да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода и потврду
организације за обавезно социјално осигурање или потврду агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације,
 Копија личних лиценци (450 или 750 или 850 и 400, 401, 410, 411, 412, 419, 700,
или 800) и важећих потврда издатих од Инжењерске коморе Србије заједно са
доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца
лиценце који је код понуђача запослен-фотокопија радне књижице и МА
обрасца односно, за носиоца лиценце који није запoслен код понуђача: уговор
– фотокопија Уговора о делу / Уговора о обављању привремених и повремених
послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су
предмет ове јавне набавке) уз изјаву понуђача о одговорном извођачу, који ће
решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци и
који ће бити расположив у периоду извршења уговора за предметну јавну
набавку.
Лиценца или уверење о положеном стручном испиту за пројектовање и извођење
посебних система и мера заштите од пожара издатом од МУП-а РС.
Уколико понуђач закључи уговор о ангажовању одговорног извођача са правним
лицем код кога су запослена физичка лица са горе наведеним лиценцама, потребно је
да се доставе докази да су та физичка лица запослена код тог правног лица које је
закључило уговор са понуђачем (МА обрасци, фотокопије радне књижице).
 Образац понуде,
 Модел уговора,
 Образац трошкова припреме понуде(овај образац не мора да се достави)
 Образац изјаве о независној понуди,
 Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст.2 Закона
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Изјава о достављању менице, меничног овлашћења, потврде банке о
регистрацији менице и картон депонованих потписа за повраћај авансадоставља се само уколико понуђач захтева аванс за набавку добра
Изјава о достављању менице, меничног овлашћења ,потврда банке о
регистрацији менице и картон депонованих потписа за добро извршење
посла
Изјава о достављању менице, меничног овлашћења, потврда банке о
регистрацији менице и картон депонованих потписа за отклањање
недостатака у гарантном року
Меница, менично овлашћење, потврда банке о регистрацији менице и картон
депонованих потписа за озбиљност понуде
Изјава о одговорном извођачу радова
Образац структуре цене
Динамички план
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке уколико понуђач наступа као група понуђача,
Правна лица : Извештај о бонитету за јавне набавке ( образац БОН-ЈН) који
издаје агенција за привредне регистре, који мора да садржи : статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2012.,2013. и 2014.).Уколико у образцу нису доступни подаци за
2014.годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за
2014.годину.
Предузетници : Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске
године (2012.,2013. и 2014.).
Физичка лица : промет на текућим рачунима (2012.,2013. и 2014.).
Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од
годину дана уназад од дана објављивања конкурсне документације на порталу
јавних набавки.
Потврде, комплетне окончане ситуације и Уговори о извођењу радова на
изградњи или реконструкцији објеката високоградње у претходне две
обрачунске године (2013, 2014) у укупном износу од минимум 5.000.000,00
динара без ПДВ-а, а за најмање један посао о изведеним радовима у
минималном износу од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а;
Фотокопија радне књижице и МА образац којим понуђач доказује да располаже
са минимум 5 (пет) запослених радника од којих 1( један) запослени радник
мора бити дипломирани инжењер техничке струке.

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 матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној
понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити
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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
-

Јавна набавка се не спроводи по партијама

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити на адресу –
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, Трг Светог Саве број 33 37215 Ражањ, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку БРОЈ 1.3.3/15- Реконструкција дела Дома културе
Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ НЕ ОТВАРАТИ".
„Допуна понуде за јавну БРОЈ 1.3.3/15- Реконструкција дела Дома културе Шетка
спратности „П“ насеља Шетка“ НЕ ОТВАРАТИ".
„Опозив понуде за јавну набавку БРОЈ 1.3.3/15- Реконструкција дела Дома културе
Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ - НЕ ОТВАРАТИ".
„Измена и допуна понуде за јавну набавку БРОЈ 1.3.3/15- Реконструкција дела Дома
културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ -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.
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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 oбрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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 V конкурсне документације, у скпаду 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, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразум уређује и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

19

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр .1.3.3/15- набавка радова„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако
задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање се врши по испостављеним ситуацијама (привременим и окончаној) и то у
року до 45 дана од дана испостављања сваке ситуације у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник
РС" бр. 119/2012).
Аванс се плаћа у року до 5 дана од дана испостављања авансне ситуације и не може
да буде већи од 25% од укупно понуђене цене са ПДВ-ом.
Окончана ситуација мора да буде минимум 10% од укупно уговорене вредности за
извршење радова који су предмет овог уговора.
9.2. Захтев у погледу рока извођење радова
Рок за извођење радова је максимално 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана
подношења пријаве радова, од стране инвеститора на основу члана 148. Закона о
планирању и изградњи.
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове
на Реконструкцији дела Дома културе Шетка
спратности „П“ насеље Шетка“, не може бити краћа од 2 године. За уграђене
материјале и опрему важи гарантни рок произвођача опреме.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У
случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА УПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарство за рад, запошљавање,борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
и то бланко
сопствену меницу која мора бити евидентирана у регистру меница издате од банке.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење-писмо,са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Рок важења менице је 40 дана од дана отварања понуда. Меница се издаје са
клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
 Понуђач након истека рока за подношења понуда повуче, опозове или измени
своју понуду;
 Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
 Понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења: за добро
извршење посла, и повраћај аванса (уколико тражи авансно плаћање) у складу
са захтевима из конкурсне документације.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II На дан закључења уговора понуђач је у обавези да достави:
1. наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса с
ПДВ-ом у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 15 дана дуже од дана потписивања Записника
о примопредаји, Уз меницу се доставља потврда о регистрацији менице код НБС,
картон депонованих потписа.
2. да ће на дан закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „
без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана дужим од
уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног
овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова,
као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница издате од банке;
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла ус лучају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
III Обавезе понуђача приликом примопредаје радова:
3. да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу бланко сопствене меницу
и менично овлашћења за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-ом, у корист корисника, која треба да буде
са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 10 дана
дуже од гарантног рока, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница
издате од банке.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште ivanarazanj@gmail.com тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац
је дужан да у року од три дана од дана пријема зхатева, одговор објави 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 .1.3.3/15„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“.

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.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума : НАЈНИЖЕ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ
ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.
18. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац
изјаве, дат је у конкурсној документацији поглавље XI).
19.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 може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на е-маил: ivanarazanj@gmail.com, факсом на број 037/841225 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације,захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда,без обзира на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона,рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.
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
подношњење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив на број: подаци о броју или ознаци
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели
уговора такса износи 60.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 60.000,00 динара
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
20.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је Уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________________ од ______________________ за јавну набавку “
Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
___________________________________________________________
Назив понуђача:
Адреса понуђача и поштански број:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-таил):
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) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
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.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:

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

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

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.
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5)Опис предмета набавке – „Реконструкција дела Дома културе Шетка
спратности „П“ насеља Шетка“
“
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања, аванс не већи од
25%

_____ % авансно, до 5 дана по
испостави
авансне
ситуације,
остатак плаћања по привременим и
окончаној ситуацији врши се у року
до 45 дана од дана испостављања
ситуације

Рок важења понуде- не краћи од 30
дана од дана отварања понуда
_________ календарских дана
Рок извођења радова (мах 45
календарских дана)

____________ године.

Гарантни период (минимум 2.године)
Место извођења радова:

1378/4 К.О.Шетка

Датум: _______________________

Понуђач:

М.П.

_______________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА

„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“
Закључен између:
Наручиоца: Општинска управа општине Ражањ, са седиштем у Ражњу,Трг
Светог Саве бр.33.
ПИБ: 101231479 Матични број: 07214758
Број рачуна:

840-167640-56 Назив Банке: Управа за трезор

Телефон: 037/841-174 Tелефакс: 037/841-225 Кога заступа Иванка Дисић
дипл.правник ( у даљем тексту Наручилац)

И
......................................................................................................
са
седиштем
у................................................................,улица...................................................... .........,
ПИБ:...........................................Матични број:..................................................... Број
рачуна:........................................................
Назив
банке:....................................................,
Телефон:....................................... ..........
Телефакс:..................................................
кога
заступа......................................................................... (у даљем тексту: Извођач)
Основ уговора:
ЈН Број-отворени поступак :1.3.3/15
Број и датум одлуке о додели уговора:.........................................................
Понуда изабраног понуђача бр. _______од..................................
Предмет Уговора
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“
насеље Шетка и ближе је одређен усвојеном понудом
Извођача
број______________________ од _____________ 2015.године, која је саставни део
овог уговора.
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску, и другу опрему, изврши радове
предвиђене техничком документацијом, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _________________________________________________ динара без ПДВ-а
(словима:_____________________________________________________________),
односно _______________________________________динара са ПДВ-ом (словима:
______________________________________), а добијена је на основу јединичних
цена и количина из понуде Извођача бр.________од ____________2015. године.
Наручилац се обавезује да за изведене радове Извођачу исплати износ од
_______________ динара.
Средства за ову набавку су предвиђена Одлуком о буџету општине Ражањ за
2015. годину, глава 3.0, програмска класификација 0602-0001, функција 130,
економска класификација 511- зграде и грађевински објекти.
Јединичне цене из Понуде Извођача су фиксне и не могу се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих су одређене.
Осим вредности радова везаних за извршење послова датих у предмеру, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, и све остале зависне трошкове
Извођача одређене чланом 152. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“
број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин :
__ % односно износ од____________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року
до 5 дана од дана испостављања авансне ситуације. Аванс се мора оправдати са
последњом привременом ситуацијом;
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- по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији,
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде Извођача бр.__________________ од___________2015. године и
потписаним од стране стручног надзора и одговорног извођача радова, у року до 45
дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора
износити минимум 10% од уговорене вредности. Окончана ситуација се испоставља
након извршене примопредаје радова.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужни су да
исплате неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и
другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију
чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање
тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
_______календарских дана, рачунајући од дана подношења пријаве радова, од
стране инвеститора на основу члана 148. Закона о планирању и изградњи, а према
приложеном динамичком плану, који је саставни део овог уговора.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
грађевинску дозволу и потврду о пријави радова сходно Закону о планирању и
изградњи.
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач доставио меницу и менично овлашћење за добро извршење посла и
повраћај аванса,
- да је Наручилац одредио стручни надзор
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
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.
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Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом
Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу или уз сагласност
Наручиоца,под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој
документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност Наручиоцу и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у
року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана
пре истека коначног рока за завршетак радова.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити
већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду
штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционотехничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене
радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује :
пре почетка радова потпише пројекат за извођења;
да решењем одреди одговорног извођача радова који је дужан да се
придржава својих обавеза сходно члану 152. Закона о планирању и изградњи;

-

-

-

-

да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором
преузетих радова;
да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за
то уколико не испуњава предвиђену динамику;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
да се строго придржава мера заштите на раду у складу са Законом;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима
Републике Србије, који регулишу ову област;
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
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у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио
радове и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова
уколико се утврде неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року
за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по
пријему писаног позива од стране Наручиоца.
- да надокнади штету трећим лицима која је настала услед извођења радова на
„Реконструкцији дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“
уколико је штета настала кривицом извођача.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту
таблу, која мора да садржи:
податке о објекту који се гради;
одговорном пројектанту;
издатом одобрењу за изградњу,
податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору;
почетку грађења и року завршетка радова.
Члан 9.
Наручилац подноси пријаву радова надлежном органу.
Наручилац се обавезују да Извођачу плати уговорену цену под условима и на
начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача.
Наручиоц је дужан да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционотехничку документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун са стручним надзором и Извођачем.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
1.Обавезе извођача приликом потписивања уговора
Извођач се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу бланко
сопствену меницу и менично овлашћење за повраћај аванса с ПДВ-ом у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по
виђењу” и роком важења 15 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји;
Уз меницу и менично овлашћење доставља се потврда банке о регистрацији
менице и картон депонованих потписа.
Да ће на дан закључења уговора Извођач доставити наручиоцу бланко сопствену
меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10 % од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са
клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 дана
дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак
радова; Уз меницу и менично овлашћење доставља се
потврда банке о
регистрацији менице и картон депонованих потписа. Наручилац ће уновчити меницу
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2. Обавезе извођача приликом примопредаје радова:
Извођач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу
бланко сопствене меницу и менично овлашћења за отклањање недостатака у
гарантном року, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у
корист корисника, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „
по виђењу” и роком важења 10 дана дуже од гарантног рока. Уз меницу и менично
овлашћење доставља се
потврда банке о регистрацији менице и картон
депонованих потписа,
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _______ године рачунајући од дана
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима
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за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник Републике
Србије“, број 93/2011), другачије одређено.За уграђене материјале и опрему важи
гарантни рок произвођача опреме. Извођач радова је обавезан да, на дан извршене
примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све
гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручилац, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет
Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог
члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа
стварне штете.
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач 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 одбија и забрањује његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач 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 да Извођач поруши изведене радове и да их
о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право
да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са чл.153
Законом о планирању и изградњи.
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АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Члан 14.
Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача Предузећа
______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ
_____, матични број _______.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено
обавести стручни надзор и Наручиоца.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли
предвитети у току израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату
дела цене за до тада извршене радове.
Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно
уговорити. Евентуални накнадни радови падају на терет Наручиоца.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно
неважећи.
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Члан 18.
У случају да, током реализације овог уговора, извођач и стручни надзор констатују
да је потребно извођење додатних радова, уз сагласност Наручиоца извођење
додатних радова, дефинисаће се Анексом уговора.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Наручилац заказује примопредају радова.
Трошкове првог прегледа сноси Наручилац, а трошкове сваког наредног
прегледа објекта (до добијања позитивног извештаја) сноси Извођач радова,
уколико је разлог поновног прегледа везан за недостатке на радовима које је извео.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
Стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, 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 утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана и ако их не отклони у
споразумно утврђеном року Наручиоц ће радове поверити другом извођачу на рачун
Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Коначни обрачун
Члан 20.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником
о примопредаји радова.
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Раскид Уговора
Члан 21.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као
и ако Извођач не изводи радове у складу са документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио
по примедбама стручног надзора;
-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 овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка
средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по
овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и
записник Комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора
Остале одредбе
Члан 22.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.
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Члан 23.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- инвестиционо – техничка документација
- понуда Извођача бр. ________ од __________2015. године
- динамички план

Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 25.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 26.
Овај Уговор је сачињен у шест (шест) једнаких примерака.
ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА

____________________________

_________________________

Иванка Дисић, дипл. правник

(_______________,______)

НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем, Наручилац ће, ако понуђач без оправданих
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, у
поступку јавне набавке.Уговор се парафира и оверава на свакој страни, а на
задњој страни уговора извођач потписује и печатира уговор.
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________
(навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У Р С Д

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ______________________ __________________
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне “ Реконструкција дела Дома културе Шетка
спратности „П“ насеља Шетка “ бр. ЈН 1.3.3/15, поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача

____________________

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

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач________________________________________________________________
у отвореном поступку јавне набавке бр.1.3.3/15 “Реконструкција дела Дома
културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ поштовао сам обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и изјављујем 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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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ДУЖНИК:
Име и презиме или назив фирме
Матични бр:
ПИБ:
Адреса:
Место:
И З Д А Ј Е:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,СОЛО МЕНИЦА
КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ
Име и презиме или назив фирме

Општинска управа општине Ражањ

Матични бр:

07214758

ПИБ:

101231479

Адреса:

Трг Светог Саве број 33

Место:

Ражањ

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број
_________________, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Општинску управу
општине Ражањ, Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ као Повериоца да предату меницу може
попунити
до
максималног
износа
од
_____________
динара
(словима:
_________________________________________ динара) односно 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде по јавној набавци број
1.3.3/15, „Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“.
Овлашћујемо Општинску управу општине Ражањ, Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ, као
Повериоца, да, у складу са одредбама конкурсне документације изврши наплату доспелих хартија од
вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски,
иницира
наплату
издавањем
налога
за
наплату
на
терет
рачуна
Дужника
_____________________________________________________ код банке
____________________________________________________________________________.
Рок доспећа менице је по виђењу. Рок важења менице је 30 дана дуже од дана отварања понуда.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора
дође до промене лица овлашћених за располагање средстава на жиро рачунима дужника, статусних
промене дужника, оснивање нових правних
субјеката од стране дужника и др.
ПОНУЂАЧ
Датум:
Назив понуђача
МП
Потпис одговорног лица понуђача
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Назив понуђача :
___________________________________________

XIII ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ПОВРАЋАЈ
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку у отвореном поступку бр.1.3.3/15 “Реконструкција дела
Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ на дан закључења Уговора
предати потписану и оверену, бланко сопстевену меницу и менично овлашћење за
повраћај аванса са ПДВ-ом у корист наручиоца која треба да буде са клаузулом
„БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 15 дана дуже од
потписивања Записника о примопредаји,као и потврду о регистрацији те менице у
регистру меница издате од банке и картон депонованих потписа.

Датум:________________

ПОНУЂАЧ

__________________________
(потпис одговорног лица понуђача)
(м.п.)
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Назив понуђача
_______________________________________

XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку у отвореном поступку бр.1.3.3/15“ Реконструкција дела
Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“ на дан закључења Уговора
доставити бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење
посла у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца,
која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком
важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговорених
обавеза, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница издате од банке
и картон депонованих потписа. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење
посла ус лучају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и
на начин предвиђен уговором.

Датум: _____________

ПОНУЂАЧ

__________________________
(потпис одговорног лица понуђача)

(м.п.)
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Назив понуђача
_______________________________________

XV ИЗЈАВА
О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели
Уговор за јавну набавку у отвореном поступку бр 1.3.3/15 “Реконструкција дела
Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“,на дан примопредаје
радова доставити бланко сопствену меницу и менично овлашћење за отклањање
недостатка у гарантном року у износу од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, у
корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа
„ по виђењу” и роком важења 10 дана дуже од истека гарантног рока. Уз меницу и
менично овлашћење доставља се потврда банке о регистрацији менице и картон
депонованих потписа.
Датум:______________

ПОНУЂАЧ
__________________________
(потпис одговорног лица понуђача)
(м.п.)
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XVI ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
БРОЈ 1.3.3/15

„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у
периоду извршења уговора за извођење радова.

Бр.

Име и презиме

Број
лиценце

Назив привредног
субјекта који ангажује
одговорног извођача:

Основ ангажовања:
1. Запослен код
понуђача
2. Ангажован
уговором

1.
2.

3.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
Образац
потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и
оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана
групе.
Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за
запослене уноси број - 1, а за ангажоване уговором број - 2.
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XVII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ
НАПОМЕНА: У цену по јединици мере урачуната је квалитетна израда свих радова и

уграђеног материјала. Извођач доказује квалитет извештајем и атестима за све врсте
радова по важећим прописима и закону о изградњи објеката са применом ХТЗ и ППЗ
заштите на раду.
Код свих грађевинско занатских радова условљава се употреба стручне радне снаге и
квалитетног материјала предвиђеног важећим југословенским стандардима, просечним
нормама и описима уз предрачун и пројекат.
Обрачун готових радова вршиће се према важећим нормама у грађевинарству, а по
јединици мере датој у одговарајућој позицији и описима из предрачуна и пројекта.
I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Приликом рушења целог или дела објекта извођач је дужан да се придржава важећих
мера и норматива заштите на раду. Пре почетка радова на рушењу или демонтирању дела
објекта или објекта у целини, извођач је дужан да искључи све прикључке инсталација. Сва
рушења и демонтирања морају бити пажљиво изведена како би се постојећи објекат што
мање оштетио.
Материјал приликом рушења или демонтаже класификовати по врстама и
димензијама, сложити на привремену депонију коју надзорни орган одреди у оквиру
градилишта.
Извршити селекцију употребљивог и неупотребљивог материјала и издвојити део
материјала предвиђеног за поновно уграђивање, а преостали део записнички предати
наручиоцу на употребу.
Наупотребљиви материјал утоварити у возило, одвести ван градилишта, истоварити и
грубо разастрти на место које одреди инвеститор.
Градилиште после рушења и одвоза наупотребљивог материјала (шут и др.) мора
бити чисто, уредно оспособљено за извођење нових радова. Делови објекта који се руше
или демонтирају морају бити и тачно према пројекту обележени, како би се избегла
непотребна рушења или демонтаже делова објекта који нису предвиђени за рушење или
демонтирање.
Уколико се грешком извођача поруше или оштете делови зидова или конструкција који
нису предвиђени за рушење, извођач радова је дужан да их доведе у првобитно стање о
свом трошку.
Уколико се приликом радова појави потреба да се неки делови зидова, конструкције или сл.
поруше или демонтирају, а пројектом нису били предвиђени, извођач је дужан да исте
поруши или демонтира уз претходно добијени писмени налог наручиоца радова, односно
надзорног органа.
Ови радови ће се, уколико као позиција не постоје у предмету и предрачуну радова,
третирати као накнадни рад.
Коштање рашчишћавања објекта или дела објекта након рушења и одношења на
привремену депонију у оквиру градилишта, као и разврставање и класификација материјала
улазе у јединичну позицију.
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Редни
број

Опис

Јединица
мере

Количина

1

Рушење постојећих димњака
од пуне цигле, заједно са
скидањем капе димњака од
бетона са утоваром шута у
камион
и
одвозом
на
допонију удаљену до 5 км
(два димњака се руше у
висини од 2м, а један
двоканални димњак се руши
цео)
Демонтажа остатака
постојећег пода заједно са
преосталим подпатосницама
и уклањањем песка, са
утоваром шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км
Демонтажа преосталих
оквира унутрашњих и
улазних врата од дрвета, са
утоваром шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км.

м3

1,92

м3

161,00

ком

3,00

ком

2,00

2

3

4

5

6

Дим.120/260, 155/225,
100/200, 90/200, 80/200
Демонтажа преосталих
оквира прозора од дрвета, са
утоваром шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км

Дим.140/140
Рушење постојећих фасадних
м3
и унутрашњих преградних
зидова од пуне опеке д=45 и
32 цм, који су пројектом
предвиђени за рушење, са
одвајањем и одлагањем
целих опека и утоваром
непотребног шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км
Рушење постојећег венца,
м3
51

28,80

8,36

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а
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7

8

9

10

11

фасадних и унутрашњих
зидова од пуне опеке д=45 и
32 цм на делу планираног
хоризонталног серклажа
(6,17 м3) и нових
планираних отвора за врата и
прозоре (2,29 м3), са
одвајањем и одлагањем
целих опека, утоваром
непотребног шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км
Уклањање постојећих
надвратника и
надпрозорника од дрвених
греда, шлицовање и
пробијање отвора за нове
надвратнике и
надпрозорнике у зидовима
дебљине 45 и 32 цм са
одвајањем и одлагањем
целих опека, утоваром
непотребног шута у камион и
одвозом на депонију
удаљену до 3 км
Рушење постојеће армирано
бетонске плоче некадашње
галерије (2,21 м3) и
постојећег стуба (0,54 м3), са
одвозом шута на депонију
даљине до 3 км
Рушење постојеће преостале
подне плоче од бетона, са
одвозом шута на депонију
даљине до 3 км
Рушење постојећих темеља
од камена до коте терена
испод зидова који се
уклањају са утоваром шута у
камион и одвозом на
депонију даљине до 3 км
Рушење постојећих
прилазних степеништа са
предње стране (0,72) и бочне
стране (1,35 м2) са утоваром
шута у камион и одвозом на
депонију даљине до 3 км

м3

1,40

м3

2,57

м2

25,76

м3

4,50

м2

2,10

52
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12

Обијање постојећег малтера
са унутрашњих зидова који
се задржавају. По обијању
малтера очистити спојнице
до дубине 2 цм, а површину
фасадних зидова опека
чистити челичним четкама и
опрати водом. Шут
прикупити, изнети,
утоварити у камион и
одвести на депонију удаљену
до 3 км

м2

523

Свега динара:

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
У обрачун по јединици мере урачунат је рад по позицијама, употреба скеле и алата,
одбацивање, унутрашњи транспорт, црпљење подземне воде, разупирање и примена
хигијенско техничке заштите на раду, обезбеђење пролазника, суседних објеката и
подземних инсталација. Рад на ископу земље, насипању , набијању и транспорту изводи се
према постојећим прописима квалитетно, по ЈУС нормама у грађевонарству, мерама у
пројекту, прописима и упутству надзорних органа.
Ископану земљу употребити као насип око темеља, а вишак земље разастрти око
објекта или одвести ван градилишта, како је дато у предрачуну.
Обрачун земље у ископима рачуна се по м3 у самониклом стању (набијеном), а према
димензијама у пројекту.
Извођач и надзорни орган утврђују носивост терена и начин фундирања јер су
пројектом и статичким рачуном стопе темеља рачунате на претпостављању носивости тла и
раван терен (види напомену техничког описа статичког прорачуна).
Редни
број

Опис

1

Набавка, насипање и набијање
шљунка испод нове подне плоче
и испод планираних тротоара

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а
м3
21,50

Укупна
цена без
ПДВ-а

-дебљине 10 цм
Свега динара:

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Сви бетонски и армирано бетонски радови морају се извести у свему према важећим
прописима за бетон и армирани бетон, нацртима, детаљима и статичком прорачуну, солидно
и стручно са квалификованом радном снагом и под стручним надзором. Нарочито обратити
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пажњу да се елементи израде у потребним димензијама и висински уклопе према пројекту.
На површине на које ће се поставити лимови, дашчане облоге и други конструктивни
елементи од метала потребно је у току самог бетонирања поставити одговарајући број
пакница-анкера и слично за причвршћивање. Израда и уграђивање бетона врши се
машинским путем.
Пре бетонирања обавезан је пријем арматуре, оплате, подупирача и димензијама према
пројекту, од стране стручног надзорног органа.
У цену по јединици мере урачунат је сав материјал потребан за рад,, алат, оплата,
подупирање скеле, транспорт и неговање бетона, као и остављање шлицева и отвора за
водовод, канализацију, електро инсталацију и друго, те и остали трошкови за сваку ставку
предрачуна. Арматура се плаћа према посебној ставци у предрачуну за све конструктивне
елементе од армираног бетона уколико то предрачуном није посебно наглашено.
Редни
број

Опис

1

Бетонирање греда армираним
бетоном MБ30 са израдом
оплате са подупирачима и
додатне оплате армираних
према статичком прорачуну
Бетонирање лако армираног
слоја бетона преко збијеног
шљунка бетоном МБ20 дебљине
10 цм са извођењем што равније
горње површине
Израда армирано бетонских
хотизонталних серклажа марке
МБ30. Израдити оплату и
серклаже армирати са 6ØR 12,
узенгије Ø6 /25 цм (према
статичком прорачуну). Бетон
уградити и неговати по
прописима

2

3

4

5

-хоризонталних
Израда армирано бетонских
надвратника и надпрозорника
марке МБ30. Израдити
потребну оплату и армирати са
4ØR 12, узенгије Ø6 /25 цм
Израда и бетонирање
међуспратне полумонтажне
таванице типа Fert (punioc h -16
цм) са бетонирањем плоче dpl-4
цм. Ослонце ребара изравнати
цементним малтером. Свако

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а
м3
3,56

м2

161,00

м3

4,91

м3

1,39

м2

155,78
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Укупна
цена без
ПДВ-а
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6

7

8

ребро мора бити наслоњено
минимм 5 цм на ослонац и
арматура препуштена још 10
цм. Поставити ребро за
укрућење, за распоне веће од 3
м. Плочу и ребро армирати по
пројекту и детаљима. Пре
бетонирања извршити прање
ослонца. Бетонирати бетоном
марке МБ30. У цену улазе и
фертне-носачи са
подупирачима. Оплата мора
остати најмање 14 дана. Укупна
висина таванице 20 цм (плоча 4
цм)
Бетонирање улазног степеништа
и бочног прилазног степеништа
армираним бетоном МБ30 са
истовременом израдом
цементне кошуљице.
Бетонирање тротоара око
објекта лакоармираним бетоном
МБ30 д=10 цм. По ивици
тротоара треба урадити
темељну стопу од
лакоармираног бетона 20/20 цм.
На свака 2 м треба урадити
спојницу 2х2 цм која се залива
битуменом.
Набавка и постављање, сечење,
исправљање, савијање и
монтажа. Арматуру очистити,
исећи, савити и уградити по
пројекту и статичким детаљима.
Главна арматура се везује за
сваку узенгију и подеону
арматуру паљеном жицом 1,4
мм

м2

2,10

м2

54,10

кг

1200,00

-глатка арматура Č240/360
-ребраста арматура ČBR
400/500
-мрежасте арматуре ČBM
500/560 (апроксимативно)
Свега динара:
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IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Опеке или гитер блок употребљен за зидање мора бити одговарајућег квалитета
одговарајуће марке, добро печен без присуства креча или шалитре. Песак мора бити чист без
органских једињења. Гашени креч мора прописно одлежати пре употребе, а хидратисани пре
употребе правилно погасити.
Зидање се мора вршити чисто у хоризонталном реду без употребе парчади мањих од ¼
опеке, са правилним везивањем. Зидне површине морају бити вертикалне. Спојнице не смеју
бити шире од 10 мм и морају бити добро испуњене малтером.
Поред зидања, позицијом је обухваћено и узиђивање пакница за учвршћивање
довратника лимарских опшивања, као и сви остали радови где су потребне везе за друге
елементе објекта и инсталација као и остављање шлицева за водовод, канализацију,
електричну и друге инсталације.
Зидарске радове извести стручно према важећим прописима и стандардима са
квалитетним материјалом према мерама у пројекту, нормама у грађевинарству и упутству
надзорних органа.
У цену по јединици мере урачунат је сав материјал, потребан рад на зидању, прављење
малтера, употреба алата, скеле, транспорт и остали трошкови за сваку ставку предрачуна
према датом опису.

Редни
број

Опис

Јединица
мере

Количина

1

Зазиђавање отвора у постојећим
зидовима предвиђених пројектом
дебљине 25 или 38 цм, пуном
опеком у продужном малтеру
размере 2:3:6. Пре зидања опеке
добро очистити и поквасити
водом да малтер не прегори. Везу
између носећих и преградних
зидова остварити остављањем
шморцева по вертикали или
помоћу алуминијумских клинова.
Евентуална усецања за серклаже
улазе у цену зидања. Сви отвори
се одбијају. Користити опеку са
уклоњеног дела
Зидање нових димњака,
настављање порушених делова
димњака и зидање димњака изнад
крова пуном опеком у продужном

м3

3,46

м3

1,34

2

56

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а
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3

4

5

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре
уградње квасити водом. Спојнице
са спољне стране по завршеном
зидању очистити до дубине од 2
цм. Унутрашнју страну
димњачких канала обрадити
приликом зидања. При врху
димњака испустити опеке ради
формирања венца. У цену улази и
помоћна скела.
Израда димњачке капе од
армираног бетона. По детаљима и
упутству пројектанта урадити
оплату, димњачку капу армирати
и капу бетонирати ситнозрним
бетоном.Унутрашњу страну
димњачких канала обрадити
приликом зидања. Спољне стране
малтерисати и обрадити
продужним малтером.
Малтерисање свих унутрашњих
зидова продужним малтером у
два слоја. Пре малтерисања
површине очистити и испрскати
млеком. Први слој, грунт, радити
продужним малтером дебљине
слоја до 2 цм од просејаног
шљунка, „јединице“ и креча.
Малтер стално мешати да се
кречно млеко не издвоји. Малтер
нанети преко подлоге и нарезати
ради бољег прихватања другог
слоја. Други слој справити са
ситним и чистим песком, без
примеса муљаи органских
материја. Пердашити уз квашење
и глачање малим пердашкама.
Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа,
а ивице оштре и праве. Малтер
квасити да не дође до брзог
сушења и „прегоревања“.
Малтерисање плафона –
површина од опекарских блокова
и пуне конзолне бетонске плоче
продужним малтером. Преко
подлоге набацати цементни

м2

м2

м2
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0,72

286,03

171,38
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шприц. Први слој, грунт, радити
продужним малтером од
просејаног шљунка „јединице“.
Подлогу поквасити, нанети први
слој малтера и нарезати га. Други
слој справити са ситним, чистим
песком, без примеса муља и
органсих материја и нанети преко
првог слоја. Пердашити уз
квашење и глачање малим
пердашкама. Површине морају
бити равне, без прелома и таласа.
Малтер квасити да не дође до
брзог сушења и „прегоревања“. У
цену улази помоћна скела.
„плафона и косих површина са
претходним прскањем површине
цементним ретким малтером
Свега динара:

V КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Дрвена грађа и спојни материјал за израду носећих конструкција мора у потпуности да
одговара прописима за дрвену конструкцију.
Позицијом је обухваћен целокупан рад, материјал, транспорт, помоћне скеле,
одабирање грађе, израда патоса, шаблона, цртање профила, кројење, монтирање,
постављање свог окова, заштитни премаз делова испод везача на ослонцу и премаз
битуменом зида код ослонца. Пре израде проверити мере на лицу места.
Покривачки радови раде се према постојећим правилницима југословенским
стандардима прописаним за ову врсту рада. Подлога за покривање мора бити прописно и
квалитетно израђена, тако да покривач належе целом својом површином без гибања.
Гребени и слемена морају бити израђени равно и без таласа.
Сви помоћни радови, стављање цементног малтера и пренос свег потребног материјала
од места справљања до места уграђивања обухваћено је нормом времена код сваке позиције,
при чему је урачунат хоризонтални и ветрикални транспорт материјала.
Кровни покривач радити са материјалом прве класе, а заптивање слемена код
покривања црепом вршити продужним малтером. Ако се кровни покривач ради од другог
материјала, заптивање вршити према упутству испоручиоца – произвођача кровног
покривача, што све улази у цену по јединици мере.
Редни
број
1

Опис

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

Израда кровне конструкције од
дрвене-чамове резане грађе у
димензијама према пројекту и
58

Укупна
цена без
ПДВ-а
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2

3

4

статичком рачуну. Кров је
вишеводан са нагибом кровних
равни 30 степени (хоризонтална
пројекција кровних равни)
Летвисање крова летвама 3/5
цм, на размаку од 33,5 преко
дрвених рогова за покривање
црепом. Летвисање извести
сувим, правим и квалитетним
јеловим летвама, оптималне
дужине.
Постављање кровног покривачафалцованог црепа. Предвидети
покривање новим црепом.
Набавка и постављање
слемењака. Слемењаке
поставити у продужном малтеру
и саставе обрадити.
*на слемену и на гребену

м2

226,25

м2

260,51

м2

260,51

м'

51,30
Свега динара:

VI СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавку и уграђивање столарије извршити према димензијама, опису и детаљима из
пројекта
У јединичну цену урачунато је застакљивање стаклом, лакирање или бојење на други
начин према опису са свим предрадњама према просечним нормама у грађевинарству, са
оковом за отварање као и остало према шеми и детањима из пројекта са финалном обрадом.
Оков је заштићен против корозије.
Мере и број комада преконтролисати на лицу места пре израде столарије.
Редни
број

Опис

1

Набавка и постављање
застакљених ПВЦ прозора од
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са
вишекоморним системом
профила, са ојачаним челичним
нерђајућим профилима по шеми
столарије и детаљима. Прозоре
дихтовати трајноеластичном
ЕПДМ гумом, вулканизованом
на угловима. Оков и боја
прозора, по избору пројектанта.

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а
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Укупна
цена без
ПДВ-а
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2

Крила прозора застакллити
термо стаклом д=4 мм flot +16
мм argon +4 мм low-e дихтовати
ЕПДМ гумом. Коефицијент
пролаза топлоте за прозоре треба
да задовољава К≤1,2 W/м2К
Квалитет ПВЦ профила је тврди
профил отпоран на УВ зрачење,
прскање, увијање и друге
деформације у складу са
одговарајућим СРБ стандардима.
1/ четвороделни дим. 140/140
ознака бр.1 у пројекту
2/ четвороделни дим. 120/140
ознака бр.2
3/ четвороделни дим. 145/150
ознака бр.3
Набавка и постављање улазних
ПВЦ врата од високоотпорног
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним
системом профила и ојачаног
челичним нерђајућим
профилима, испуном и системом
заптивања ЕПДм гумом, по
шеми столарије и детаљима.
Оков, брава, три шарке и боја
врата, по избору пројектанта.
Врата застаклити термо
изолационим стаклом д=4 мм
flot +16 мм argon +4 мм low-e
дихтовати ЕПДМ гумом.
Коефицијент пролаза топлоте за
врата треба да задовољава К≤1,2
W/м2К. Парапет дуж целог
портала је од ПВЦ панела,
висене 30 цм. Крила врата се
отварају око вертикалне осе.
Врата снабдевати свим
потребним оковом.
1/ једнокрилних застакљених
дим. 90/225 ознака бр.4 у
пројекту
2/једнокрилних дим. 90/210
ознака бр.5 у пројекту
3/ двокрилних дим. 180/210 цм
ознака бр.6 у пројекту

ком

4,00

ком

3,00

ком

2,00

ком

1,00

ком

2,00

ком

1,00
Свега динара:
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VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Подне и зидне плочице су глазиране прве класе, постављају се по систему спојница на
спојницу, са цементним малтером и фуговањем белим цементом. Све комплет урађено плаћа
се по м2 прем аопису и детаљу из пројекта.
Радове изводити на бетонској храпавој површини.
Редни
број

Опис

1

Набавка и постављање подних
керамичких плочица 1. класе.
Плочице лепити лепком за
плочице, у слогу по избору
пројектанта. Подлогу претходно
припремити и полагање извети
равно. Постављене плочице
фуговати и под очистити
пиљевином.

2

3

-димензије 30/30
Набавка и постављање подних
керамичких плочица 1. класе по
избору пројектанта. Плочице
поставити у цементном малтеру,
у слогу по избору пројектанта.
Подлогу претходно испрскати
цементним млеком. Полагање
извести равно и плочице залити
цементним млеком. Постављене
плочице фуговати и под
очистити пиљевином.
-на трему
Набавка и постављање сокле од
подних керамичких плочица,
висине до 10 цм. Плочице
лепити лепком за плочице.
Подлога мора бити равна и
припремљена. Постављене
плочице фуговати и соклу
очистити.

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

м2

95,70

м2

26,16

м1

40,40

61

Укупна
цена без
ПДВ-а
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4

Набавку и постављање сокле од
неклизајућих-подних
керамичких плочица, висине до
10 цм. Плочице лепити лепком
за плочице. Подлога мора бити
равна и припремљена.
Постављене плочице фуговати и
соклу очистити.

м1

13,50
Свега динара:

VIII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Све подове радити од материјала прве класе на одговарајућој подлози. У цену по м2
пода обрачунат је сав рад, материјал, подлога, лајсне и остали радови до финалне израде
према опису и детаљу из пројекта и нормама у грађевинарству за одговарајуће радове. Код
паркета и дрвених подова као и подова остале врсте предвиђена је употреба потребних
везних средстава (лепак, битумен и сл.), израда лајсни поред зида, лакирање видне површине
и остало према опису из предрачуна.
Редни
број
1
2

Опис

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДв-а

Набавка и постављање ламината
д-10 мм
Израда цементног естриха од
цементног малтера размере 1:2,
као подлога кер.плочице и
ламината
-цементна кошуљица д=3 цм –
под приземља
-цементна кошуљица д=6 цм –
под трема
-цементна кошуљица д=4 цм –
под тавана

м2

40,93

м2

136,64

м2

25,44

м2

169,15

Укупна
цена без
ПДВ-а

Свега динара:

IX МОЛЕРСКИ РАДОВИ
У цену по јединици мере обрачунат је сав рад и квалитетан материјал, алат, као и
претходни радови према нормама у грађевинарству са употребом скеле и др. по потреби.
Редни
број
1

Опис

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

бојење са глетовањем зидова и
62

Укупна
цена без
ПДВ-а
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плафона. Малтерисане зидове и
плафоне глетовати
дисперзивним китом. Површине
обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Прегледати и
китовати мања оштећења и
пукотине. Импрегнирати и
превући дисперзивни кит три
пута. Све површине брусити ,
импрегнирати и китовати мања
оштећења. Пребојити и
исправити тонираним
дисперзионим китом, а затим
бојити полудисперзионом бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта.
-зидови
-плафони

м2
м2

286,00
171,38
Свега динара:

X ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Фасадне радове радити са квалитетним материјалом. У цену по јединици мере
урачунат је сав рад, материјал и израда фасадне скеле уз примену хигијенско-техничке
заштите на раду и обезбеђење пролазника.
Редни
број

Опис

1

Набавка материјала и израда
термоизоловане фасаде са
зарибаном завршном обрадом
пластичним малтером
припремљен за употребу, на бази
посебне полимерне емулзије, са
мермерним агрегатом и додацима.
Плоче стиропора дебљине 5 цм,
самогасив, масе 20 кг/м, залепити
лепком за подлогу и нивелисати.
Уградити пластичне котве,
анкере, 5-6 ком/м као и металне и
ПВЦ профиле за заштиту углова и
ивица фасаде. Преко постављених
плоча равномерно нанети лепак у
слоју 2-3 мм и утиснути са
преклопом стаклену мрежицу,

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

63

Укупна
цена без
ПДВ-а
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преко целе површине. Након
сушења нанети лепак у слоју
дебљине 2-3 мм за изравнање целе
површине. Подлогу импрегнирати
подлогом а малтер припремити:
паковање од 35 кг помешати са 5
литара воде непосредно пре
употребе, мешати ручним
миксером 3-5 минута и оставити
да одстоји 10 минута. Малтер
употребити у року од једног часа.
Припремљен материјал нанети
глет хоблом у дебљини слоја до
максималне величине зрна.
Структуру малтера извући
кружним зарибавањем гуменом
глет хоблом или вертикалним или
дебљине 5 цм.

м2

237,65
Свега динара:

XI ЛИМАРСКИ РАДОВИ
У цену по јединици мере урачунат је квалитетан материјал, везни делови и држачи,
израда фазонских и декоративних делова, потребна скела, заштита против корозије, сав рад
и примена мера хигијенско-техничке заштите на раду.
Редни
број

Опис

1

Израда и монтажа висећих
полукружних олука од
поцинкованог лима, развијене
ширине (РШ) до 33 цм, дебљине
0,60 мм. Олуке спајати нитнама,
једноредно са максималним
размаком 3 цм и летовати
калајем од најмање 40%. Држаче
лежећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25х5 мм и
нитовати са предње стране олука
нитнама 0 4 мм, на размаку до 80
цм.

2

пресек Ø15
Израда и монтажа олучних

Јединица
мере

Количина

м1

65,00
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Јединична
цена без
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цена без
ПДВ-а

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр .1.3.3/15- набавка радова„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“

3

4

поцинкованих цеви, развијене
ширине (РШ) до 40 цм, пресека
Ø15 цм, дебљине лима 0,60.
Делови олучних цеви морају да
улазе један у други минимум 50
мм и да се залетују калајем од
најмање 40%. Поцинковане
обујмице са држачима поставити
на размаку од 200 цм. Преко
обујмица поставити украсну
траку. Цеви морају бити
удаљене од зида минимум 20
мм. Завршетак олучне цеви по
детаљу.
Опшивање солбанака
поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) 30цм. Дебљине
0,60 мм. Према зиду солбанак
подићи у вис најмање 10 цм, а
ивицу увући у спојницу и
притегнути кукама. Предњу
страну солбанка причврстити за
дрвене пакнице или избушити
подлогу, поставити пластичне
типлове и причврстити
поцинкованим холшрафовима.
Преко главе холшрафа
поставити „машницу“ и
залемити. Испод лима поставити
слој тер папира који улази у
цену солбанка.
Опшивање увале, иксне,
поцинкованим лимом, развијене
ширине (РШ) 40 цм, дебљине
0,60 мм. Увалу извести по
детаљима и упутству
пројектанта. Испод лима
поставити слој „изолим“ траке,
који улази у цену опшивања.

м1

21,20

м1

12,10

м1

5,70
Свега динара:

XII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
У цену по јединици мере урачунат је сав наведени материјал, гориво, потрошни алат и
сав рад са применом заштитних средстава са применом мера хигијенско-техничке заштите
на раду. Код вишеслојних хидро и термичких изолација обавезан је стручни надзор.
65
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Редни
број

Опис

1

Израда хидроизолације пода
приземља преко бетонске плоче
слојем битулита битумена и траке
кондор 4
Набавка и постављање подних
термоизолационих плоча,
стиропор, самогасив и
еластифициран, тежине 20-25
кг/м3 и једног слоја
полиетиленске фолије. Фолију
поставити са преклопима од 30
цм. Стиропор плоче поставити
као термо изолацију подова.
*стиропора 10цм+ПВЦ+парна
брана (у поду тавана)
*стиропора 5цм+ПВЦ (у поду
приземља)

2

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

м2

162,08

м2

169,15

м2

136,63

Укупна
цена без
ПДВ-а

Свега динара:

XIII РАЗНИ РАДОВИ
У рад наведен у опису предвиђена је израда помоћних скела, транспорт, употреба
квалитетног материјала, са типском или новом пројектованом потконструкцијом, према
пројекту.
Редни
број

Опис

1

Обрада постојеће сокле од камена
праним кулијеом
Завршно чишћење објекта и
прање прозора, врата и подова.
Обрачунава се по м2 нето
површине, једанпут без обзира на
број чишћења.
Остали непредвиђени радови који
се могу појавити у току
реконструкције

2

3

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а
м2

27,12

м2

162,00

Паушално
Свега динара:

66

Укупна
цена без
ПДВ-а

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр .1.3.3/15- набавка радова„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“

ПРИМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Редни
број

Опис

1

Ручни и машински ископ земље
III категорије (у односу 30:70%)
за полагање водоводних цеви
(ширине 60 цм, просечне дубине
1,20 м) са одбацивањем земље на
даљину од 1 м од ивице рова.
Обрачун по м3 ископане земље.
Набавка и убацивање песка у ров
за подлогу цеви д=10 цм, око
цеви, као и преко цеви д=10 цм.
Обрачун по м3 уграђеног песка
(за канализацију 0,14 м3/м1, за
водовод 0,10м3/м1)
Одвоз сувишне земље на
депонију. Обрачун по м3
одвежене земље.
Затрпавање рова земљом из
ископа, по завршеној монтажи
цеви у слојевима д=20-30 цм са
потребним набијањем. Обрачун
по м3 затрпане и набијене земље.
Затрпавање рова шљунком по
завршеној монтажи цеви на
местима где траса водоводне
мреже пролази кроз
саобраћајнице, платое и
паркинге. Обрачун по м3
затрпаног рова шљунком са
набијањем.
Израда водомерне шахте од
армираног бетона МБ -20
димензије светлог отвора
1,4х1,2м дебљине зидова 15 цм са
крстато армираном бетонском
плочом изнад окна д -12цм и
ојачањем око отвора за шахт

2

3

4

5

6

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

67

м3

43,50

м3

4,50

м3

5,00

м3

38,50

м3

5,00

Укупна
цена без
ПДВ-а
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7

8

поклопац. Уградити пењалице од
бетонског гвожђа Ø18 на
растојању од 30 цм и
минимизирати их два пута.
Обрачун по ком изведене шахте.
Израда прикључног шахта ПШ1
димензије светлог отвора
1,40х1,0м дебљине зидова 15 цм
са крстато армираном бетонском
плочом изнад окна д -12цм и
ојачањем око отвора за шахт
поклопац. Уградити пењалице од
бетонског гвожђа Ø18 на
растојању од 30 цм и
минимизирати их два пута.
Обрачун по ком.
Набавка и уградња шахт
поклопца за тежак саобраћај.
Обрачун по комаду уграђеног
поклопца.

ком

1,00

ком

1,00

ком

2,00

Свега динара - грађ.радови:
ВОДОВОДНА МРЕЖА
Редни
број
1

2

3

Опис

Јединица Количина Јединична
мере
цена без
ПДВ-а

Набавка и уградња ПВЦ –
водоводне цеви за 10 бара са
потребним помоћним
материјалом. Обрачун по м1
уграђених цеви.
Ф 50мм
Ф 80мм
Ф 110мм
Набавка и уградња вентила на
местима назначеним у пројекту.
Обрачун по комаду уграђених
вентила.
Пропусни Ф 50мм
Пропусни Ф 80мм
Испусни Ф 100мм
Набавка и уградња пропусних
вентила за хидрант, са точкићем и
холендером. Обрачун по комаду
68

м1
м1
м1

9,50
5,70
59,00

ком
ком
ком

1,00
2,00
2,00

Укупна
цена без
ПДВ-а
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4

5

уграђеног вентила.
Узето у обрачун у оквиру
предмета и предрачуна заштите
од пожара.
Испитивање водоводне мреже
напробни притисак према
условима датим у пројекту.
Обрачун по м' испитаног
цевовода
Набавка и уградња кућног
водомера са вентилима и осталим
потребним прибором у
предвиђену шахту.
Обрачун по комаду уграђеног
водомера.
Ø80

м1

74,20

ком

1,00
Свега динара - водовод:

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
Свега динара – канализација:

САНИТАРНА ОПРЕМА
Редни
број

Опис

1

Набавка и монтажа и везивање на
хидрантдку мрежу унутрашњег
зидног против пожарног хидранта.
Узето у обрачун у оквиру предмера
и предрачуна заштите од пожара.
Набавка, монтажа и везивање на
хидрантску мрежу спољашњег
подземног против пожарног
хидранта. Узето у обрачун у оквиру
предмера и предрачуна заштите од
пожара.

2

Јединиц
а мере

Количин
а

Јединична
цена без
ПДВ-а

Свега динара – санитарија:

69

Укпна
цена
без
ПДВ-а
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ПРЕМЕРЕ И ПРЕДРАЧУН
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Редни
број

Опис

Јединиц
а мере

Количин
а

1

Испорука и полагање проводника
од Н.Н стуба до МРО-а на објекту
са свим потребним повезивањима.
Плаћа се по м1 уграђеног, и
испитаног и пуштеног у рад кабла,
потребним радом.
а/ проводник х00-А4х16 мм2
Испорука и постављање мерно
прикључног ормана у ознаци МПО
од тврдог поликарбоната са
вратима, бравицом за закључавање
и застакљеним делом за очитавање
бројила. Орман да је у свему по
прописима елекродистрибуције. У
орману је предвиђена следећа
опрема:
*1 ком. трофазно тросистемско
двотарифно бројило активне
енергије 3х230/400 V, 10-40А, кл.2
са интегрисаним МТК уређајем.
*1 ком. изолационих модулних
плоча од тврдог негоривог ПВЦ-а
*3 ком.једнополна прекидача
Ц/16А, 250V ограничавања снаге у
заштитном кућишту
16 ком. аут.осигурача (10-16)А и
ЗУДС 40/0,5А
Сабирнице за „нулу“ и „земљу“
редне стезаљке, проводници за
шемирање, натписи и остала ситна
монтажна опрема и материјал.
Плаћа се комплет описан орман
браварски, фарбарски и
електричарски завршен, монтиран
и пуштен у рад.
Испорука материјала и израда
инсталације сијаличног места
проводником PP-Y 2-4x1,4mm2 у

м1

30

ком

1

ком

17

2

3

70

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укпна
цена
без
ПДВ-а
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4

5

6

7

8

9

10

ПВЦ каналницама са пластичном
инсталчационом кутијом фи60.
Просечна дужина сијаличног места
износи 6 м.
Испорука материјала и израда
инсталације монофазног
прикључка проводником PP-Y
3х2,5мм2 у зиду испод малтера.
Комплет са постављањем
монофазне шухо
прикључнице16А/250V за на зид и
са пластичном инсталационом
кутијом фи60. Просечна дужина
прикључног места износи 8м.
Испорука материјала и израда
инсталације трофазног прикључка
проводником PP-Y 3х2,5мм2 у зиду
испод малтера. Комплет са
уградњом трофазне ОГ шухо
прикључнице. Просечна дужина је
8м
Испорука потребног материјала и
уградња инсталационог прекидача
10А/250V, комплет са пластичном
инсталационом кутијом фи60
обичан прекидач
серијски прекидач.
Испорука и уградња светиљке,
плафоњере са порцеланским
сијаличним грлом Е-27 и
инк.сијалицом 60-100W/230V.
Испорука и уградња светиљке,
плафонске опалне кугле, сличне
типу БИН 45 „БУЦК“ са
порцеланским сијаличним грлом Е27 и инк.сијалицом 40-60W/230V
Испорука и уградња светиљкле,
зидне опалне кугле, сличне типу
БИН 40 „БУЦК“ са порцеланским
сијаличним грлом Е-27 и инк.
сијалицом 40-60W/230V
Набавка, испорука и уградња паник
светиљке, 2х8W/230V са
аутономијом рада 3 часа након
нестанка електричне енергије. Све
светиљке да одговарају нашим
71

ком

15

ком

3

ком
ком
ком

1
4
9

ком

1

ком

1

ком

6

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр .1.3.3/15- набавка радова„Реконструкција дела Дома културе Шетка спратности „П“ насеље Шетка“

11

12

13

прописима. Плаћа се по комаду
намонтирана светиљка са изворима
и предспојним справама уколико
исте арматура поседује.
Набавка и уградња ситног
паушалн
неспецифицираног материјала, као
о
што су: гипс, изолир трака,
разводна кутија и сл.
Потребна електрична испитивања и паушалн
издавање атеста о изведеној
о
електричној инсталацији од стране
овлашћене фирме. Плаћа се
паушално.
Израда документације изведеног
паушалн
стања у 3 примерка уколико у току
о
извођења дође до знатног
одступања у односу на
документацију.
Свега динара-електричне инсталације:

ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУН
ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Редни
број

Опис

1

Испорука и полагање траке ФеЗН
25х4мм СРПС Н.Б4 901Ч у
претходно ископан ров око
темеља објекта. За све комплет
испоручено и уграђено плаћа се
по м1.
Испорука и полагање траке Фе/ЗН
20х3мм СРПС Н.Б4. 901Ч на већ
постављене потпоре по црепу и у
зиду за спустне водове. Тачну
дужину утврдиђе надзор на лицу
места.
Испорука и постављање обујмица
за олук СРПС Н.Б4. 914
Испорука и постављање стезаљки
за олук СРПС Н.Б4. 908
Испорука и постављање потпора

2

3
4
5

Јединица Количина
мере

72

м1

80

м

60

ком

4

ком

6

ком

30

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а
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6

7

8

за кровни вод по слемену СРПС
Н.Б4. 920. Плаћа се по комаду.
Испорука и постављање потпора
ком
2
за кровни вод по црепу СРПС
Н.Б4. 922. Плаћа се по комаду.
Испорука материјала и израда
ком
4
мерних спојева громобранске
инсталације, украсним комадима
СРПС Н.Б4. 936/III у кутији СРПС
Н.Б4. 912. Плаћа се по комаду.
Остали ситан материјал и рад
паушал
везан за громобранску
инсталацију који дефинисати са
надзором и по потреби уградити.
Свега динара-громобранска инсталација:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Редни
број
1
2
3

4

5
6

Опис

Јединица Количина
мере

Цена по
јединици
без ПДВ-а

Набавка ручног преносног
ком
2
апарата типа „С-9“
Набавка ручног преносног
ком
3
апарата типа „С-6“
Метална таблица дим.300х500
ком
5
мм. Са натписом УПУТСТВО
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ППА и
описаним поступком употребе.
Набавка, испорука и монтажа.
Набавка унутрашњег
ком
1
хидрантског ормара комплетног
са свом опремом.
Набавка подземног спољашњег
ком
1
хидранта Ø80 мм.
Набавка хидрантског ормара за
ком
1
спољни подземни хидрант
Свега динара-мере заштите од пожара:

73

Укупна
цена без
ПДВ-а
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ПРЕДМЕРЕ И ПРЕДРАЧУН
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
Редни
број

Опис

1

Испорука и монтажа комплетно
опремљене интерактивне
адресабилне централе сличне типу
IFS 7002 „uniPOS“ Бугарска,
капацитета 2 петље са максимално
125 детектора по петљи, аутоматско
или ручно програмирање детектора,
LCD дисплеј са »touch screen« као и
команде на централи, 250
противпожарних зона (60 детектора
у зони), 10000 архивираних догађаја,
контрола излазно/улазних модула са
централе, 3 релејних излаза, 2
контролисана излаза, повезивање
централе у CAN мрежи са још 125
централа или рипитер панела,
могућност менија по избору основна
(енглески, српски, италијански,
шпански, бугарски), могућност
тестирања и управљања преко PC
тастатуре. Централа има SGS атест
по ЕN-54. Централа се испоручује са
резервним напајањем 2х12V, 18Ah.
Централа има SGS атест по EN-54.
Испорука и монтажа
термодиференцијалног
интерактивног адресибилног
детектора пожара сличног типу FD
7120 „uniPOS“ Бугарска, са базом
радни опсег 9 до 30 VDC, са
уграђеним изолатором, 3 ниво
осетљивости на концентрацију дима
као и могућност диференцијације
температуре, аутоматско
програмирање преко централне
јединице, са базом 7100. Детектор
има сертификат SGS Швајцарска
EN54-5/7
Испорука и монтажа Ручног

2

3

Јединица Количина
мере
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ком

1,00

ком

5,00

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Укупна
цена
без
ПДВ-а
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4

5

6

7

8

9

интерактивног адресибилног
детектора пожара сличног типу FD
7150 „uniPOS“ Бугарска, са црвеном
LED диодом и кутијом за
унутрашњу употребу, радни опсег 9
до 30 VDC, са уграђеним
изолатором. Детектор има
сертификат SGS Швајцарска EN5411.
ком
3,00
Испорука и монтажа алармних
сирена 112 db на местима означеним
по монтажном плану.
ком
2,00
Испорука и монтажа U/l модула
адресибилни, са изолатором, 1
улазна/1 излазна релеја, сличном
типу 7203 произвођача „uniPOS“
Бугарска
ком
1,00
Испорука и уградња савитљивих
HFFR црева. Плаћа се по дужном
метру савитљивог црева.
м
50,00
Испорука и полагање каблова JH(St)H 2х2х0,8 мм и повезивање
детектора и јављача пожара,
паралелних индикатора и остале
опреме стабилне инсталације за
дојаву пожара. Каблови се полажу у
савитљивим HFFR цревима.
м
80,00
Испорука и полагање кабла NHXHX
FE180/Е90 2х1,5 мм за напајање
алармних сирена l и напајање U/l
модула у објекту. Каблови се полажу
у флексибилном HFFR цреву. Плаћа
се по дужном метру.
м
15,00
Функционално испитивање са
издавањем потребних атеста о
исправности система за дојаву
пожара.
ком
1,00
Укупно инсталација аутоматске дојаве пожара:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
УКУПНО
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ИЗНОС

Напомена: понуђач попуњава,потписује и оверава предмер и предрачун радова

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за дате позиције
• у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а помножена са количином ( 6=5*4) за
дате позиције
• Свега без ПДВ-а представља збир колоне 6
• ПДВ-уписује се износ ПДВ-а на износ из позиције „Свега без ПДВ-а“
• Укупан износ са ПДВ-ом представља збир „ПДВ“ и „Свега без ПДВ-А

ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ
РБ

ОПИС

1.
2.
3.
4.

Радна снага
Опрема и материјал
Остале јавне дажбине (без ПДВ)
Остало
_____________
_____________________________________________(навести)
Укупно (1+2+3+4+5)

5.

ПРОЦЕНАТ

100%

Упутство за попуњавање:
Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у
проценту од укупне понуђене цене без ПДВ.

Датум

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________
М.П.
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XVIII ДИНАМИЧКИ ПЛАН

Општи подаци о Понуђачу:
Назив и седиште:
Матични број:

ПИБ :

Особа за контакт:

Прилажемо динамички план за јавну набавку радова- „Реконструкција дела
Дома културе Шетка спратности „П“ насеља Шетка“бр. ЈН 1.3.3/15

Датум

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________
М.П.
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ДИНАМИЧКИ ПЛАН

Позиције из пројектно-техничке документације

0-15

16-30

31-45

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА

Датум

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________________
М.П.
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XIX ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА
_______________________
Назив понуђача:
_______________________
Адреса:
Овим потврђујемо да је понуђач
_______________________________________________________________________.
Из_______________________, ул.__________________________________________,
За потребе Наручиоца
_______________________________________________________________________
а) самостално;

б)као носилац посла;

в)као члан групе;

г)као подизвођач

(заокружити одговарајући начин наступања)
квалитетно и у уговореном року извео радове
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________
(навести врсту радова)
У вредности од укупно _____________________________________ динара без ПДВ,
Односно у вредности од укупно _____________________________динара са ПДВ,
а на основу уговора број _______________________________ од _______________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у јавној набави број 1.3.3/15 набавка радова Реконструкција дела
Дома културе у Шетки спратности „П“ насеље Шетка“, наручиоца Општинска управа општине Ражањ
и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа Наручиоца:__________________________,
Телефон:_____________________

Датум:__________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.
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