РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД СУБОТИЦА
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број IV-404-576/2017 од дана 07.11.2017.г. и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-576/2017 од дана
07.11.2017.г. припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН К
69/17:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

4

IV

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за избор најповољније понуде

V

Обрасци који чине саставни део понуде

8
9

VI

Модели уговора

28

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

42

VIII

Предмери радова

52

III
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5

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Град Суботица, Градска управа
Трг слободе 1, 24000 Суботица
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС
Управа за трезор
Интернет страница: www.суботица.рс
ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора
о јавној набавци.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови – адаптација унутрашњег простора
Градске куће
Предмет јавне набавке је обликован у две партије:
Партија 1: адаптација чајне кухиње
Партија 2: адаптација приступа медија центру на међуспрату
КОНТАКТ
е-маил: јавненабавке@суботица.рс
Радно време наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Основна обележја: грађевински радови,
ОРН - 45262700 - адаптација зграда
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
1. Врста радова
Адаптација унутрашњег простора Градске куће
Партија 1: адаптација чајне кухиње
Партија 2: адаптација приступа медија центру на међуспрату
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у
Предмеру радова за партију 1. и партију 2. који садржи спецификацију
радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и количину радова коју
је потребно извршити.
3. Рок за извођење радова
45 дана од дана увођења у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

4. Место извођења радова
Градска кућа, Трг слободе 1, Суботица
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
На основу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Понуђач треба да докаже да испуњава обавезне услове
прописане чланом 75. ЗЈН и достави доле наведене доказе из члана 77. ЗЈН.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку има понуђач ако је:
1. Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
Доказ за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Доказ за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра;
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
Доказ за Правна лица:
2.1) Извод из казнене евиденције, односно уверења 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 неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2.2) 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;
2.3) 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 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.
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Доказ за Предузетнике и физичка лица:
2.4) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребилавишта).
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА.
3. Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште у страној држави;
Доказ:
3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
3.2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних прихода
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА.
Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
Образац бр: 5
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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), 2) и 4) ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све
услове.
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.
Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума најнижа понуђена
цена.
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговорајуће понуде са
истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је
понудио дужи рок важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења
понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то
тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
Образац број 1 А –
Образац број 1 Б –
Образац број 2 А –
Образац број 2 Б –
Образац број 3 –
Образац број 4 –
Образац број 5 –
Образац број 6 –

Образац понуде (Партија 1)
Образац понуде (Партија 2)
Оразац структуре цена (Партија 1)
Оразац структуре цена (Партија 2)
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за
подизвођача
Образац број 7 – Евиденција приложених доказа

ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1 А
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– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА РАДОВЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ –
ПАРТИЈА 1 – РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЧАЈНЕ КУХИЊЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – (понуђач
уписује свој деловодни број)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР
ДА

НЕ

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

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

2)

ДА

НЕ

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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

ДА

НЕ

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.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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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:
Уписан у Регистар понуђача АПР

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР

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.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА РАДОВЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ
ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ – ПАРТИЈА 1 – РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЧАЈНЕ
КУХИНЈЕ

Укупна цена без ПДВ-а

______________________ РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

______________________ РСД
По једној привременој ситуацији и
након завршетка и примопредаје
радова у целости по окончаној
ситуацији , у року до 45 дана од дана
пријема исправне ситуације/окончане
ситуације од стране Наручиоца

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

________ дана (не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)

Рок извођења радова од дана увођења у
посао

45 дана од дана увођења Извођача у
посао.

Гарантни рок

_____ године од дана примопредаје
радова (не може да износи мање од 2
године)

Датум и место

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, понуду потписује члан групе понуђача који
је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом
овере сви понуђачи из групе понуђача
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1 Б

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА РАДОВЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ –
ПАРТИЈА 2 – АДАПТАЦИЈА ПРИСТУПА МЕДИА ЦЕНТРУ НА МЕЂУСПРАТУ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
адаптација унутрашњег простора Градске куће
(понуђач уписује свој деловодни број)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР
ДА

НЕ

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

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

2)

ДА

НЕ

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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

ДА

НЕ

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.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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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:
Уписан у Регистар понуђача АПР

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у Регистар понуђача АПР

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.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЗА РАДОВЕ – АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ
ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ – ПАРТИЈА 2 – АДАПТАЦИЈА ПРИСТУПА
МЕДИЈА ЦЕНТРУ НА МЕЂУСПРАТУ

Укупна цена без ПДВ-а

______________________ РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

______________________ РСД
По једној привременој ситуацији и
након завршетка и примопредаје
радова у целости по окончаној
ситуацији , у року до 45 дана од дана
пријема исправне ситуације/окончане
саитуације од стране Наручиоца

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде

________ дана (не може бити краћи од
30 дана од дана отварања понуда)

Рок извођења радова од дана увођења у
посао

45 дана, од дана увођења Извођача у
посао.

Гарантни рок

_____ године од дана примопредаје
радова (не може да износи мање од 2
године)

Датум и место

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, понуду потписује члан групе понуђача који
је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом
овере сви понуђачи из групе понуђача
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 А

ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.

Набавка радова

Врста радова и добра

Учешће у укупној цени
(у динарима)

Врста трошка

Учешће у укупној
цени
(%)

Набавна цена материјала са транспортом
Цена радова
Евентуални други трошкови
СВЕГА

100%

ПДВ
УКУПНО

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање.
2. Образац Структура цене садржи:
Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.
3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним
словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом
техничком средству сличних карактеристика.
7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се
обавезно доставља понудјачима уз осталу конкурсну документацију.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 Б

ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.

Набавка радова

Врста радова и добра

Учешће у укупној цени
(у динарима)

Врста трошка

Учешће у укупној
цени
(%)

Набавна цена материјала са транспортом
Цена радова
Евентуални други трошкови
СВЕГА

100%

ПДВ
УКУПНО

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17
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УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање.
2. Образац Структура цене садржи:
Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.
3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима.
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним
словима (али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом
техничком средству сличних карактеристика.
7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се
обавезно доставља понудјачима уз осталу конкурсну документацију.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3

ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012,14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Р.бр.

Врста трошка

Јед.
Мере

Кол.

Јединична
цена

Укупна
цена

УКУПНО ТРОШКОВИ:
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца,
тражим накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку радова – адаптација
унутрашњег простора Градске куће број ЈН К 69/17,
1. за партију 1. и/или
2. за партију 2.
Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно
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ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
____________________________________________________________________

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број)

потврђујем да понуду за радове – адаптација унутрашњег простора Градске куће
број ЈН К 69/17,
1. за партију 1. и/или
2. за партију 2.
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе
понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. ЗЈН («Службени гласник РС» број
124/2012,14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ (назив понуђача, седиште,
ПИБ, матични број)

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – адаптација
унутрашњег простора Градске куће , број ЈН К 69/17,
1. за партију 1. и/или
2. за партију 2.
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и
сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ЈН К 69/17

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени
гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача
_________________________________ из _________________________ улица
______________________ бр. ___, дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
при састављању понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег
простора Градске куће , број ЈН К 69/17,
1. за партију 1. и/или
2. за партију 2.
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум и место

Подизвођач
М.П.
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ЈН К 69/17

Понуђач:

ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7

ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
___________________________________________

из

____________________________ у поступку доделе уговора о јавној набавци радова –
адаптација унутрашњег простора Градске куће , редни број ЈН К 69/17, доставља следеће
доказе:
Редбр
ој
1.

Услов из члана 75. ЗЈН

Докази из члана75. и 76. ЗЈН

да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар

Извод из Агенције за привредне
регистре односно извода из регистра
надлежног привредног суда
За правна лица:

да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе,
да није осууђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања
и давања мита, кривично дело преваре
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА

1)Извод из казнене евиденције,
односно уверење основног суда,
односно уверење надлежног суда и
надлежне ПУ МУП и
2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду и
3) Извод из казнене евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а,
за Предузетнике:
4) Потврда прекршајног суда да му
није изречене мера забране обављања
делатаности, или

2.

5) Потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није
регистровано,
да
му
је
као
привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за
подношење понуда.
Доказ за Физичка лица:
6) Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања
одређених послова.

3.

да је измирио доспеле порезе и друге
јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији

1) Уверење Министарства финансија –
пореске управе о плаћеном порезу,
доприносу
и
другим
јавним
дажбинама, и
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Приложен
доказ
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2) Уверење Службе за утврђивање и
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ наплату локалних прихода градске,
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ односно општинске управе
ОТВАРАЊА ПОНУДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5.

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави:
Образац бр. 1 А - Образац понуде

ДА

НЕ

6.

Образац бр. 1 Б - Образац понуде

ДА

НЕ

7.

Образац бр. 2 А - Структуре цена

8.

Образац бр. 2 Б - Структуре цена
Образац бр. 3 - Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није
обавезно)
Образац бр. 4 – Изјава о независној понуди

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

14.

Образац бр. 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН
Образац бр.6 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН за
подизвођача
Образац бр.7 – Евиденција приложених доказа (Достављање овог обрасца
није обавезно)
Модел уговора за партију 1.

ДА

НЕ

15.

Модел уговора за партију 2.

ДА

НЕ

16.

Предмер радова за партију 1.

ДА

НЕ

17.

Предмер радова за партију 2.

ДА

НЕ

18.

Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси група
понуђача

ДА

НЕ

4.

9.
10.
11.
12.
13.

Понуђач је регистрован
понуђача код АПР

у

регистру

Извод из АПР или изјава

Датум и место

Подизвођач
М.П.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци извођења радова –
адаптација унутрашњег простора Градске куће Партија 1. – радови на адаптацији чајне кухиње
редни број ЈН К 69/17
закључен између:
1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и
2. ________________________________________________________________,
са
седиштем
у
_________________________,
улица
________________________________
број
___,
ПИБ:
______________________, матични број: _______________________, рачун
број: __________________________________ код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту:
Извођач), са друге стране
______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на
основу позива за подношење понуда за набавку радова - адаптација унутрашњег
простора Градске куће, Партија 1- радови на адаптацији, спровео отворени
поступак, под бројем ЈН К 69/17,
да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2017. године која у
потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, која се налази у
прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, заједно са предмером радова,
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео
одлуку о додели уговора за предметне радове број *********** од **.**. 2017.
године.
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Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији унутрашњег простора
Градске куће, Трг слободе 1, Суботица, Партија 1. – радови на адаптацији чајне кухиње, у
свему према предмеру радова, прихваћеној у понуди Извођача број _______ од
_______2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ********* дана
**.**.2017. године, а која је саставни део овог Уговора, према другим важећим
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова
који су предмет овог Уговора.

Члан 3.
Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:
__________________________ динара без ПДВ
_________________________ динара

ПДВ

=========================================
Укупно:

__________________________ динара

са ПДВ

(Словима:_____________________________________________________________________
___/100) а све према понуди бр. __________ од __________ године, која је саставни део
овога уговора.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената по основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун
Извођача број _____________________________ код ________________________ Банке

по једној привременој ситуацији, и након завршетка и примопредаје радова у
целости по окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправне
ситуације/окончане саитуације од стране Наручиоца.
Извођач испоставља ситуацију са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе
1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка,
Управа за трезор.
Порески дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).
Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а.
Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео 4,
Глава 02. Програм 0602, Шифра пројекта 0602-П2, Функција 130, Економска
класификација 511321.
Члан 5.
Извођач се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније у року од 5
дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење
посла. Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном
доњем углу на последњој линији.
Извођач мора уз меницу да достави уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним
номиналним износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог
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ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и
«платива на први позив». Извођач је дужан уз меницу доставити и копију картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница
и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет)
дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Извођач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења
ће бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује
у целости.
Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1.
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року до 45
дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
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 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 стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од
два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о
томе постигну писмени споразум.
Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да
радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о
свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.
Уколико Извођач не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у
предвиђеном року, Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла.
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Члан 9.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику
до пуног износа претрпљене штете.
Члан 10.
Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 6. овог уговора односно
по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у
износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења,
а највише 10 % од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем ситуације.
Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач
проузрокује Наручиоцу.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
-

изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог уговора,
прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,
даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача,
именује стручни надзор,
уведе Извођача у посао,
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни
надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и контакт
телефона.
Стручним надзором се обезбеђује:
контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној
документацији,
провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће
благовремено обавештавати Наручиоца,
давање упутстава Извођачу радова,
сарадња са пројектантом ради решавања
технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у
току извођења радова.
Члан 12.
Извођач се обавезује да:
о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и
ограђивање свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење
градилишта),
све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у
складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове
по овом уговору,
обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених,
странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично,
тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу,
обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова,
Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17

31/82

по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни
материјал, који је настао као последица извођења предметних радова,
сноси транспортне трошкове,
да о свом трошку отклони све штете које нанесе,
да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је
урачунато у цену и неће се посебно плаћати и
достави Наручиоцу имена својих представника у Комисији за
примопредају радова и коначни обрачун.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите
на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и
то за све време припреме и извођења радова.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом
уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о
свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.
Члан 13.
Сви радови треба да су изведени од квалитетног материјала и са квалификованим
радном снагом.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном документацијом.
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то
прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.
Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарјућим техничким прописима,
СРПС стандардима и нормама у грађевинарству. Понуђач је одговоран уколико употреби
материјал који не одговара траженом квалитету.
Услучају несклада између пројекта и понуде меродаван је пројекат.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, најкасније 10 дана пре завршетка радова.
Примопредаја радова и коначан обрачун се врши комисијски најкасније у року од
15 дана од завршетка радова.
Примопредаја радова и коначни обрачун се врши потписивањем записника о
примопредаји радова који потписују по један представник стручног надзора и Извођача.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су
радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији.
Члан 15.
Гарантни рок за изведене радове је _____ године, рачунајући од дана потписивања
записника о извршеној примопредаји радова. За уграђену опрему важи гарантни рок
произвођача те опреме у складу са условима произвођача, који не може бити краћи од 2
године.
Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о примопредаји радова,
који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за
уграђени материјал и опрему, као и упутства за руковање.
Члан 16.
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Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном
року, Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива
Наручиоца, а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка.

Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним
обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ
18/77) Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране
стручног надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност
вишкова радова не прелази 10 % од укупно уговореног износа.
Извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

-

Члан 18.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу са
пројектно-техничком 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 примереном року у складу са Законом о
планирању и изградњи, у ком случају Наручилац има право на активирање
банкарске гаранције за добро извршење посла и

-

у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 19.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији, а у
супротном, Пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за
раскид уговор.
Члан 20.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, као
и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 21.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
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Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне
током важења Уговора.
Члан 22.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може
бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи
се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
Члан 23.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се
надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
Члан 24.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 7 (седам) примерака, а Извођач 1 (један) примерак.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
Прилог бр. 1. Понуда Извођача и
Прилог бр. 2. Предмер радова
ЗА ИЗВОЂАЧА
Д и р е к т о р,

ЗА НАРУЧИОЦА

________________________

___________________________

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача
у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
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VI

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци извођења радова –
адаптација унутрашњег простора Градске куће Партија 2. – адаптација приступа медија центру
редни број ЈН К 69/17
закључен између:
1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и
2. ________________________________________________________________,
са
седиштем
у
_________________________,
улица
________________________________
број
___,
ПИБ:
______________________, матични број: _______________________, рачун
број: __________________________________ код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту:
Добављач), са друге стране
______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________

____________________________________

_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
_______________________________________ _____________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

(назив подизвођача)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
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да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу
позива за подношење понуда за набавку радова - адаптација унутрашњег простора
Градске куће спровео отворени поступак, под бројем ЈН К 69/17 Партија 2- адаптација
приступа медија центру на међуспрату
да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2017. године која у
потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу
овог Уговора и чини његов саставни део, заједно са предмером и радова,
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео
одлуку о додели уговора за предметне радове број *********** од **.**. 2017. године.
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији унутрашњег простора
Градске куће, Трг слободе 1, Суботица, Партија 2 – адаптација приступа медија центру на
међуспрату, према предмеру радова, прихваћеној у понуди Извођача број _______ од
_______2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем ********* дана
**.**.2017. године, а која је саставни део овог Уговора, према другим важећим
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова
који су предмет овог Уговора.

Члан 3.
Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:
__________________________ динара без ПДВ
_________________________ динара

ПДВ

=========================================
Укупно:

__________________________ динара

са ПДВ

(Словима:_____________________________________________________________________
___/100) а све према понуди бр. __________ од __________ године, која је саставни део
овога уговора.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената по основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун
Извођача број _____________________________ код _________________________ Банке

по једној привременој ситуацији, и након завршетка и примопредаје радова у
целости по окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправне
ситуације/окончане саитуације од стране Наручиоца.
Извођач испоставља ситуацију са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе
1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка,
Управа за трезор.
Порески дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату
вредност („Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).
Извођач испоставља рачун/ситуацију без исказаног ПДВ-а.
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Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео 4,
Глава 02. Програм 0602, Шифра пројекта 0602-П2, Функција 130, Економска
класификација 511321.
Члан 5.
Извођач се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније року од 5
дана, од дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење
посла. Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном
доњем углу на последњој линији.
Извођач мора уз меницу да достави уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним
номиналним износом од 10 % (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог
ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и
«платива на први позив». Извођча је дужан уз меницу доставити и копију картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница
и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет)
дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у
случају ако Извођач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења
ће бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује
у целости.
Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1.
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року до 45
дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
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 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 стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од
два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о
томе постигну писмени споразум.
Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да
радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о
свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.
Уколико Извођач не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у
предвиђеном року, Наручилац ће активирати меницу за добро извршење посла.
Члан 9.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа
уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику
до пуног износа претрпљене штете.
Члан 10.
Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 6. овог уговора односно
по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у
износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења,
а највише 10 % од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем ситуације.
Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач
проузрокује Наручиоцу
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
-

изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог уговора,
прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,
даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача,
именује стручни надзор,
уведе Извођача у посао,
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни
надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и контакт
телефона.
Стручним надзором се обезбеђује:
контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној
документацији,
провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће
благовремено обавештавати Наручиоца,
давање упутстава Извођачу радова,
сарадња са пројектантом ради решавања
технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у
току извођења радова.
Члан 12.
Извођач се обавезује да:
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о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и
ограђивање свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење
градилишта),
све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу
са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по
овом уговору,
обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених,
странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично,
тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се
тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу,
обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова,
по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни
материјал, који је настао као последица извођења предметних радова,
сноси транспортне трошкове,
да о свом трошку отклони све штете које нанесе,
да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је
урачунато у цену и неће се посебно плаћати и
достави Наручиоцу имена својих представника у Комисији за
примопредају радова и коначни обрачун.
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите
на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и
то за све време припреме и извођења радова.
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом
уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о
свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца.
Члан 13.
Сви радови треба да су изведени од квалитетног материјала и са квалификованим
радном снагом.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у
складу са пројектном документацијом.
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то
прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.
Квалитет радова мора одговарати пројетку, одговарјућим техничким прописима,
СРПС стандатрдима и нормама у грађевинарству. Понуђач је одговоран уколико употреби
материјал који не одговара траженом квалитету.
Услучају несклада између пројекта и понуде меродаван је пројекат.
Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, најкасније 10 дана пре завршетка радова.
Примопредаја радова и коначан обрачун се врши комисијски најкасније у року од
15 дана од завршетка радова.
Примопредаја радова и коначни обрачун се врши потписивањем записника о
примопредаји радова који потписују по један представник стручног надзора и Извођача.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су
радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији.
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Члан 15.
Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана потписивања
записника о извршеној примопредаји радова. За уграђену опрему важи гарантни рок
произвођача те опреме у складу са условима произвођача, који не може бити краћи од 2
године.
Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о примопредаји радова,
који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за
уграђени материјал и опрему, као и упутства за руковање.
Члан 16.
Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном
року, Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива
Наручиоца, а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка.

Члан 17.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним
обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ
18/77) Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране
стручног надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност
вишкова радова не прелази 10 % од укупно уговореног износа.
Извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 18.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу са
пројектно-техничком 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 примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи, у ком
случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за добро извршење
посла и
-

у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 19.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији, а у
супротном, Пројекат изведеног објекта, као и записник комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за
раскид уговор.
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Члан 20.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, као
и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 21.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности,
сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне
током важења Уговора.
Члан 22.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може
бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи
се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
Члан 23.
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог
Уговора ће решавати мирним путем – споразумно.
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се
надлежност Привредног суда у Суботици.
Члан 24.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.
Члан 25.
Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац
задржава 7 (седам) примерака, а Извођач 1 (један) примерак.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
Прилог бр. 1. Понуда Извођача и
Прилог бр. 2. Предмер радова
ЗА ИЗВОЂАЧА
Д и р е к т о р,

ЗА НАРУЧИОЦА

________________________

___________________________

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора. У случају подношења заједничке понуде,
односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви
понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини
понуду према упутству Наручиоца.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском
језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, понуђач је дужан да
приложи оверени превод на српском језику, од стране судског тумача.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт
телефон.
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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова - адаптација унутрашњег
простора Градске Куће, ЈН К 69/17 – ПАРТИЈА ___- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се
може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном
центру, пријемно место 16. или 17.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име
подносиоца понуде.
Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива
и конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног
лица потписане.
Понуда мора да садржи попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица Понуђача
потписане следеће:
- Образац број 1 А– Образац понуде (партија 1)
- Образац број 1 Б – Образац понуде (партија 2)
- Образацброј 2 А– Структура цене
- Образацброј 2 Б – Структура цене
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- Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
- Образац број 4 - Изјава о независној понуди
- Образац број 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача
- Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача
(у случају да има подизвођача)
- Образац 7 - Евиденција приложених доказа (није обавезно)
- Модел уговора – Партија 1
- Модел уговора – Партија 2
- Предмер радова – Партија 1
- Предмер радова – Партија 2
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке (у случају да понуду подноси група понуђача)
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и
преузму са интернет страница:
- са Портала јавних набавки www.ујн.гов.рс
- са интернет странцие наручиоца: www.суботица.рс
ПАРТИЈЕ
Предметна набавка је обликована две партије.
Партија 1: адаптацији чајне кухиње
Партија 2: адаптација приступа медија центру на међу спрату
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица,
Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку радова - адаптација унутрашњег простора
Градске куће ЈН К 69/17 – ПАРТИЈА ___- НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - адаптација унутрашњег простора
Градске куће ЈН К 69/17 - ПАРТИЈА __- НЕ ОТВАРАТИ или
“Опозив понуде за јавну набавку радова - адаптација унутрашњег простора
Градске куће ЈН К 69/17- ПАРТИЈА __ - НЕ ОТВАРАТИ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - адаптација унутрашњег
простора Градске куће ЈН К 69/17 - ПАРТИЈА __- НЕ ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) 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, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН
и то податке о:
- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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.

По једној привременој ситуацији, и након завршетка и примопредаје радова
у целости по окончаној ситуацији , у року до 45 дана од дана пријема исправне
ситуације/окончане саитуације од стране Наручиоца.
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Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. Закона о
порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 84/04, 86/04
исправка, 61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).”
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Извођач радова испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1,
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка
Србије, Управа за трезор.
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок за извођење радова је 45 дана од дана увођења Извођача у посао. Извођач се
сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је најмање 2 године, рачунајући од дана
сачињавања записника о извршеној примопредаји радова.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Јединична цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К
69/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица,
Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на е-маил:
јавненабавке@суботица.рс.
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Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на емаил: јавненабавке@суботица.рс радним
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова,
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на е-маил: јавненабавке@суботица.рс радним
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на е-маил: јавненабавке@суботица.рс у данима
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће
се евидентирати првог наредног радног дана у току трајања радног времена наручиоца од
07,00 часова до 15,00 часова.
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. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
13. 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.
14. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА

ОБАВЕЗА

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ ВАЖЕЋИХ

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве).
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15. 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.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на е-маил: јавненабавке@суботица.рс, или препорученом пошиљком са повратницом на
адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште на е-маил: јавненабавке@суботица.рс радним даном у току трајања радног времена
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са
датумом када је и примљен.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште на е-маил: јавненабавке@суботица.рс радним даном након истека радног времена
наручиоца то јест након 15,00 часова, или данима државног празника или данима када
орган не ради, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске
поште на е-маил: јавненабавке@суботица.рс у данима када наручилац не ради,
(викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће се евидентирати
првог наредног радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до
15,00 часова.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
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за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 69/17,
Партија __;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
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права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5) Закона.
18. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова
доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са
конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из
претходног става.
19. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује
се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и
укупна вредност са ПДВ-ом.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање
уговора о јавној набавци.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
20. ПОВЕРЉИВОСТ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба
да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
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Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
21. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац
може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за
појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у назначеном
року од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у
писаној форми.
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.
23. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63.
Закона о јавним набавкама.
24. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима,
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о
јавним набавкама и подзаконских аката за ову област.
25. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач
може тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације.
Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати свим подносиоцима понуда који су
преузели Конкурсну документацију .
26. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 20.12.2017. године до 11,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 20.12.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.
27. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће 20.12.2017. године у просторијама Наручиоца, у
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, први спрат,
у 210-1.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
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Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању
понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и
овлашћени представници понуђача.
28. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Бланко соло меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује
да у тренутку потписивања уговора или најкасније 5 дана, од дана закључења уговора
преда наручиоцу Бланко соло меницу за добро извршење посла потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, и уз исту се доставља попуњено и оверено менично овлашћење
које ће бити са клаузулама: «безусловна» и «платива на први позив», у висини од 10 % од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи
од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да
се продужи.
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Изабрани понуђач је дужан
да уз меницу достави захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Изабрани
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
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VIII ПРЕДМЕР РАДОВА – ПАРТИЈА 1
ИНВЕСТИТОР: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
ОБЈЕКАТ: АДАПТАЦИЈА САНИТ.ЧВОРА И ЧАЈНЕ КУХИЊЕ НА 1.СПРАТУ
ЛОКАЦИЈА: СУБОТИЦА
БРОЈ ПРОЈЕКТА: 1521
ДЕО ПРОЈЕКТА: ГК, ВК, ЕЛ. ДЕО
ДАТУМ: 2016.10.28
ОПИС
РАДОВИ НА РУШЕЊУ
Пробијање отвора висине цца 20цм за надвратну греду у преградном
зиду од опеке дебљ. цца 15цм. Дужина пробијања за по цца 20цм дужа
од потребног отвора за врата.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса.Начин
пробијања отвора:
-прво избуштити цца 4 отвора изнад будуће надвратне греде, кроз
отворе провући штафле или чел.профил, и подупрети их, тако да се
заштити зид изнад да се не растресе. Затим штемати зид за надвратну
греду од ферт гредице, која се убетонира.
Ценом дати само штемање зида са радном скелом и потребним
подупирањима, одношењем шута на градилишну депонију.
Надвратна греда и постављање се посебно обрачунава.
Обрачун по м1.

Јм

Количина

м1

1,50

м2

2,40

м2

23,50

м2

14,00

Јед. Цена
без ПДВ-а

Пробијање отвора за врата у зиду од опеке дебљ. цца 15цм, који је
обложен керамичким плочама са једне стране.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе зидна маса поред
отвора.
Пробијање отвора се врши након уградње надвратне греде.
Цену дати за комплетно изведен отвор са свим радом,
одношењем шута на градилишну депонију.
Обрачун по м2
Пажљиво обијање керамичких плоча са зидова од опеке заједно са
малтером, очистити спојнице до дубине 2цм, а површину зида од опеке
очистити челичним четкама и зидове опрати водом. Плочице су
постављене до висине од цца 150цм
Водити рачуна да се приликом обијања плопчица са преградног зида не
угрози стабилност зида.
Ценом обухватити одношење шута на депонију у кругу градилишта.
Обрачун по м2

Рушење- скидање постојећег пода са свим слојевима укупне дебљине
цца 15цм. Треба да се скида пвц под, иверица и терацо плоче заједно са
подлогом. Површину након рушења очистити и изравнати пошто ће се
бетонирати нова АБ плоча , као подлога за нови под.
У цени обухватити и одвоз шута на градилишну депонију.
Обрачун по м2
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УКУПНО
без ПДВ-а

Штемање - обијање постојећих фасадних зидова од опеке у дубину од
цца 15цм, до целе висине парапета испод прозора, за уграђивање
водокотлића. На постојећем зиду након обијања очистити спојнице до
дубине 2цм, а површину зида очистити челичним четкама и зидове
опрати водом. У цени обухватити и одвоз шута на градилишну депонију.
Обрачун по м2
Пажљива демонтажа бојлера запремине 10л, судопере заједно са
припадајућим батеријама, са прикључцима за водовод и канализацију .
У цени обухватити и одношење шута на градилишну депонију.
Обрачун пауш.
Пажљива демонтажа постојећег радијатора дим. цца 50/70цм , са
потребним блиндирањем цеви.
Обрачун по ком

м2

1,10

пауш

1,00

ком

1,00

м2

0,50

м2

26,00

м2

5,50

УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и зазиђивање дела зида иза WЦ шоља пуном
опеком д=12цм у продужном цем. малтеру. Пре уградње опеку
поквасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Нови зид треба
упустити у постојећи зид, и тако постићи везу између два зида, у циљу
овога у постојећем зиду на одговарајућим местима потребно је
дубљењем израдити "шморцеве".
Цену дати са свим материјалима, радном снагом и транспортом.
Обрачун по м2

Малтерисање унутрашњих постојећих зидова од опеке, на местима где
је обијен постојећи малтер и плочице, као и поправке малтерисања на
саставу новог и постојећег малтера, продужним цем. малтером у два
слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак речног песка.
Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа и прелома, а
ивице оштре и праве.
Цену дати са свим материјалом, радном снагом и транспортом.
Обрачун по м2.

Малтерисање унутрашњих постојећих зидова од опеке, на местима где
је иштеман зид , након постављања електро инсталације и инсталације
водовода и канализације. Малтерисање извести продужним цем.
малтером у два слоја, завршни слој фино испердашити уз додатак
речног песка. Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа
и прелома, а ивице оштре и праве.
Цену дати са свим материјалом, радном снагом и транспортом.
Обрачун по м2.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17

53/82

Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 4- 5цм са додатком
синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., као подлоге, за постављање
финалних подова. Постављање на постојећу бетонску плочу са које су
обијене постојеће плочице.
Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не
очврсне. На споју са зидом поставити дилатациони спој у
који поставити стиропор д=1цм.
Дебљина кошуљице иста као постојећа.
У цени обухватити сав потребан материјал и рад.
Обрачун по м2.
м2

14,00

НЧ

8,00

м1

1,50

м2

14,00

Зидарске поправке иза разних занатских радова. Обрачун по стварно
утрошеним ефективним часовима са давањем материјала.
Обрачун по НЧ.
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетонирање арм. бетонске надвратне греде у иштеманом преградном
зиду ( отвор цца 12/20цм) бетоном МБ25. Прво поставити ферт гредицу,
затим обострано обичну оплату од дасака и забетонирати.
Бетонску масу прописно уградити и неговати.
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, радну снагу, алат и
механизацију.
Обрачун по м1.
Бетонирање арм. бетонске подне плоче на површини где је рушен
постојећи под, бетоном МБ25. Дебљина плоче цца 6 цм. Плочу
армирати једнослојном мрежастом арматуром Q-188. Горњу површину
плоче испердашити.
Бетонску масу прописно уградити и неговати.
У цену урачунати сав потребан материјал, транспорт, радну снагу, алат и
механизацију.
Обрачун по м2.
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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Набавка и постављање хидроизолације од еластомерне течне
мембране испод подних керамичких плочица.
Изолација се изводи преко цементне кошуљице, у два слоја. Подлога
мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл. Прво нанети акрилни
прајмер.
Након сушења прајмера хидроизолација се наноси четком или ваљком у
два слоја. Правац наношења треба мењати, други слој се наноси након
сушења првог слоја.
Хидроизолациони премаз нанети и вертикално на зидове у висини од
20цм од пода, ивице ојачати стакленим воалом.
Обрачун по м2,

м2

19,40

м2

19,60

м2

2,60

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО СА
(2xВОДООТПОРНА) + (2xВОДООТПОРНА) Набавка материјала и израда
преградног зида дебљ. 12.5цм са металном подконструкцијом,
обложеном двострано, са обе стране са по две водоотпорне плоче д=
2x12,5мм. Преградни зид се састоји од металне поцинковане
потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм.
Вертикални профили су вис. до 3,00м .
Зид се облаже гипскартонским плочама до висине 3,0м
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу масе
за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити звучно
изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=5цм, тежине 12 кг/м3,
коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.

ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ ЈЕДНОСТРАНО СА
2xВОДООТПОРНА ПЛ.
Набавка материјала и израда зида испред уграђених водокотлића. Зида
је дебљине 10цм са типском поцинкованом подконструкцијом дим.
75/125 (д=0,6 мм), обложеном једнострано, са 2 водоотпорне плоче.
Висина зида је цца 105цм. Спојеве плоча испунити, бандажирати траком
и глетовати помоћу масе за испуну спојева. На спојеве са зиданим
зидом поставити стаклену мрержицу и лепити флексибилним лепком.
У цени обухватити сав комплетан материјал , рад и транспорт.
Обрачун по м2.
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СПУШТЕНИ ПЛАФОН ОД ВЛАГООТПОРНИХ РАВНИХ ГИПСКАРТОН ПЛОЧА
Набавка материјала и израда спуштеног плафона од равних
влагоотпорних гипскартон плоча д=12,5мм на висини од 300цм од пода.
Роштиљ потконструкција од монтажних поцинкованих профила се
поставља на горњи хоризонтални профил гипсаног зида. У плафону
предвидети мин. 3 ревизиона отвора дим. 60/60цм. Спојеве плоча
испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну
спојева. Боја РАЛ 9010 .
У цени обухватити сав основни и причврсни материјал, рад и радну
скелу.
Обрачун по м2.

РЕВИЗИОНИ ОТВОР У СПУШТЕНОМ ПЛАФОНУ ОД ВЛАГООТПОРНИХ
РАВНИХ ГИПСКАРТОН ПЛОЧА
Набавка материјала и израда ревизионог отвора у спуштеном плафону
од равних влагоотпорних гипскартон плоча д=12,5мм на висини од
300цм од пода. Димензија отвора 60/60цм. Спојеве плоча испунити,
бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну спојева. Боја
РАЛ 9010 .
У цени обухватити сав основни и причврсни материјал, рад и радну
скелу.
Обрачун по ком
Набавка материјала И лепљење профилисане лајсне висине цца 3цм од
стиропора, по обиму спуштеног плафона.
У цени обухватити сав основни и помоћни материјал, рад и радну скелу.
Обрачун по м1.

м2

13,00

ком

3,00

м1

28,00

м2

41,20

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
ЗИДНА КЕРАМИКА ДО ПЛАФОНА:
Набавка и полагање зидних керамичких плочица у лепку, на
омалтерисане зидове и зидове од гипс картон плоча , бетонске
елементе и зидове од гипскартон плоча. Плочице формата, дим. цца
30/30,20/40,60/60цм светле боје. Плочице су квалитета И класе домаћег
произвођача. Полагање фуга на фугу, ширина фуге маx.3мм. Висина
полагања до плафона Х=300цм. Фуга на поду и зиду да се поклопе. По
вертикалним слободним ивицама поставити угаоне ПВЦ лајсне (цца
11,0м), што улази у цену. Постављене плочице фуговати и очистити.
Извођач је дужан донети узорке пројектанту на увид, да би он могао да
направи избор.
У цену урачунати сав потребан материјал, рад и радну скелу.
Обрачун по м2
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ЗИДНА КЕРАМИКА ДО ВИСИНЕ 150цм:
Набавка и полагање зидних керамичких плочица у лепку, на
омалтерисане зидове . Плочице формата, дим. цца 30/30,20/40,60/60цм
светле боје. Плочице су квалитета И класе домаћег произвођача.
Полагање фуга на фугу, ширина фуге маx.3мм. Висина полагања до
Х=150цм. Фуга на поду и зиду да се поклопе. По вертикалним
слободним ивицама поставити угаоне ПВЦ лајсне (цца 2,0м), што улази
у цену. Лепљење плочица извести лепком на бази цемента са
минералним пуниоцима и адитивима или лепком модификованим
полимерима који дају високу чврстоћу, отпоран на влагу, у дебљини 210мм ( нпр. Цересит ЦМ11, Исомат АК 14, СИКА церам 113 или
одговарајући). Температура у просторији приликом примене мора бити
између +5 и +30 ºЦ. Постављене плочице фуговати и очистити. Фуговати
једнокомпонентном готовом масом за фуговање спојница која се
састоји од високоотпорних врста цемента, минералних агрегата и
специјалних адитива тонираних у тону по избору пројектанта, отпорни
на буђ, бактерије и гљивице као и хемијска средства и водоодбојан
(нпр. Цересит ЦЕ40 или Сика ЦерамЦлеан Гроут или одговарајући).
Извођач је дужан донети узорке пројектанту на увид, да би он могао да
направи избор.
У цену урачунати сав потребан материјал, рад и радну скелу.
Обрачун по м2
м2

7,60

м2

13,00

ПОДНА НЕКЛИЗАЈУЋА КЕРАМИКА:
Набавка и полагање лепљењем неклизајућих подних керамичких
плочица најбољег квалитета, отпорних на хабање, И класе домаћег
произвођача, димензија цца 30/30цм, 25/50цм.
Полагање фуга на фугу, ширина фуге 3мм, на унапред припремљену
равну, чисту и суву подлогу.
Извођач је дужан да донесе узорке на увид пројектанту, да би он
потврдио боју.
Лепљење плочица извести лепком на бази цемента са минералним
пуниоцима и адитивима или лепком модификованим полимерима који
дају високу чврстоћу, отпоран на влагу, у дебљини 2-10мм ( нпр.
Цересит ЦМ11, Исомат АК 14, СИКА церам 113 или одговарајући).
Температура у просторији приликом примене мора бити између +5 и
+30 ºЦ. Постављене плочице фуговати и очистити. Фуговати
једнокомпонентном готовом масом за фуговање спојница која се
састоји од високоотпорних врста цемента, минералних агрегата и
специјалних адитива тонираних у тону по избору пројектанта, отпорни
на буђ, бактерије и гљивице као и хемијска средства и водоодбојан
(нпр. Цересит ЦЕ40 или Сика ЦерамЦлеан Гроут или одговарајући).
У цену урачунати сав потребан рад и материјал.
Обрачун по м2
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Набавка и полагање лепљењем, сокле на споју пода и зида од
идентичних керамичких плоча као под висина 10цм. Полагање фуга на
фугу, ширина фуге 3мм, на унапред припремљену равну, чисту и суву
подлогу.
Лепљење плочица извести лепком на бази цемента са минералним
пуниоцима и адитивима или лепком модификованим полимерима који
дају високу чврстоћу, отпоран на влагу, у дебљини 2-10мм ( нпр.
Цересит ЦМ11, Исомат АК 14, СИКА церам 113 или одговарајући).
Температура у просторији приликом примене мора бити између +5 и
+30 ºЦ. Постављене плочице фуговати и очистити. Фуговати
једнокомпонентном готовом масом за фуговање спојница која се
састоји од високоотпорних врста цемента, минералних агрегата и
специјалних адитива тонираних у тону по избору пројектанта, отпорни
на буђ, бактерије и гљивице као и хемијска средства и водоодбојан
(нпр. Цересит ЦЕ40 или Сика ЦерамЦлеан Гроут или одговарајући).
У цену урачунати сав потребан рад и материјал.
Обрачун по м1
м1

6,90

ком

1,00

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Израда, транспорт и монтажа једнокрилних унутрашњих пуних врата
дим. светлог отвора 99/213цм
Радионичка израда од здраве и суве смрековине, са прагом од
храстовине, ојачаног месинганим лајснама. Оквир и крило врата
израдити са профилацијом елемената по угледу на постојећа врата
претпростора. Ширина штока у ширини зида, цца 13цм, по угледу на
постојећа врата. Украсне лајсне око врата су са обе стране,
профилисане, ширине цца 5-8 цм по угледу на постојеће. Оков за
дрвена врата, брава елзет са цилиндричним улошком, крила са најмање
три шарке што приближније постојећим. Квака са розетом месингана
стилска, што приближнија постојећој. Све дрвене елементе
импрегнирати специјалном течношћу која продире у дрво и осигурава
сигурну заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања све површине
фино избрусити и очистити. Завршно фарбање извести бојом на воденој
бази. Премазивање извести 3 пута, од чега је први заштитни. Боја свих
елемената иста као постојећа врата. Врата су бојена у 3 различите боје.
Мере узети на лицу места.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад, бојење и радну скелу.
Обрачун по ком
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Израда, транспорт и монтажа једнокрилних унутрашњих пуних врата
дим. 75/200цм
Радионичка израда од здраве и суве смрековине, без прага. Оквир и
крило врата израдити са профилацијом елемената по угледу на
постојећа врата претпростора. Ширина штока у ширини зида, цца 13цм,
по угледу на постојећа врата. Украсне лајсне око врата су са обе стране,
профилисане, ширине цца 5-8 цм по угледу на постојеће. Оков за
дрвена врата, брава елзет са цилиндричним улошком, крила са најмање
три шарке што приближније постојећим. Квака са розетом месингана
стилска, што приближнија постојећој. Све дрвене елементе
импрегнирати специјалном течношћу која продире у дрво и осигурава
сигурну заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања све површине
фино избрусити и очистити. Завршно фарбање извести бојом на воденој
бази. Премазивање извести 3 пута, од чега је први заштитни. Боја свих
елемената иста као постојећа врата. Врата су бојена у 3 различите боје.
Мере узети на лицу места.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад, бојење и радну скелу.
Обрачун по ком

ком

2,00

ком

2,00

м2

32,80

Израда, транспорт и монтажа једноструких дрвених прозора
димензије цца 50x200 цм. - унутрашње крило
Нови прозор по вертикалној оси у средини има фиксну пречку, и оба
дела се отварају по вертикалној оси, према шеми.
Довратник и крило израдити од здраве и суве чамовине, профилације
новог прозора и украсне лајсне израдити по узору на постојећи. Оба
крила застаклити орнамент стаклом дебљине 4мм. Оков савременији,
сакривен, за дрвене прозоре (од елоксираног алуминијума или сл.) али
такав да естетски не нарушава изглед прозора. Квака стилска, што
приближнија постојећој. Крила се отварају према унутра, око
вертикалне осе. Све дрвене елементе импрегнирати специјалном
течношћу која продире у дрво и осигурава сигурну заштиту од гљивица
и паразита. Пре фарбања све површине фино избрусити и очистити.
Завршно фарбање извести бојом на воденој бази. Премазивање извести
3 пута, од чега је први заштитни. Боја свих елемената прозора иста као
постојећи прозори. Мере узети на лицу места.
Обрачун по комаду прозора са свим материјалом и радом.

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Стругање старе боје са постојећих зидова. Све површине обрусити,
очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине, припремити подлогу за глетовање, које се
обрачунава у посебној позицији. Стару боју треба скинути до висине цца
330цм.
Обрачун по м2 са свим материјалом, радом, одношењем шута на
градилишну депонију и потребном радном скелом.
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БОЈЕЊЕ ЗИДОВА ДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих омалтерисаних
зидова и зидова од гипскартон плоча дисперзивном перивом бојом на
воденој бази, два пута до постизања равномерне и постојане боје, са
свим предрадњама. Боја по избору пројектанта. Пре бојења зидове
изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка подлога. Бојење
до плафона, висина 3,0м.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну скелу.
Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке.
Обрачун по м².
м2

43,50

м2

13,00

м2

2,00

м1

10,00

м2

13,00

БОЈЕЊЕ ПЛАФОНА ОД ГИПСКАРТОН ПЛОЧА ПОЛУДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих плафона од
равних гипскартон плоча полудисперзивном бојом два пута до
постизања равномерне и постојане боје, са свим предрадњама, боја
РАЛ 9010 (бело). Пре бојења површине изравнати глетовањем док се
не добије потпуно глатка подлога. Плафон на висини од 3,0м од пода..
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну скелу.
Обрачун по м².
БОЈЕЊЕ ЗИДОВА ДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и бојење постојећег зида са стране
ходника, око нових врата. Бојење извести дисперзивном перивом бојом
на воденој бази, два пута до постизања равномерне и постојане боје, са
свим предрадњама истог тона и шаре као око постојећих врата. Пре
бојења зидове изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка
подлога.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну скелу.
Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке.
Обрачун по м².

Скидање старе боје и бојење цеви централног грејања бојом за метал
отпорном на топлину. Пре бојења скинути стару боју и корозију
хемијским и физичким средствима, брусити и очистити . Нанети
импрегнацију и основну боју, затим бојити два пута бојом за метал који
подноси повишену температуру у тону по избору пројектанта.Цеви су
цца Ø24мм
Обрачун по м1 обојених цеви са свим радом и материјалом
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
Чишћење и прање прозора,усисавање, портала, врата, санитарија,
подова по завршетку свих радова. Пажљиво механички очистити све
површине и опрати водом са додатком одговарајућих хемијских
средстава. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, свих
унутрашњих просторија и спољних површина
Обрачун по м² објекта.
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Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније на градску депонију,
удаљену цца 10 км.
Обрачун по м³.

м3

3,50

пауш

1,00

м1

3,50

м1

1,50

кпл

1,00

РАЗНИ РАДОВИ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Пажљиво одсецање ливено-гвоздених канализационих вертикала
пречника цца Ø100мм, и замена за ПВЦ вертикале.
Постојеће три цеви одсећи испод плафона и изнад пода , у дужини од
цца 4,5м ту дужину заменити за ПВЦ канализациону цев, исте дужине. У
цени обухватити сав потребан материјал, са свим потребним фазонским
елементима и заптивним тракама, рад, транспорт, потребну радну
скелу.
Обрачун пауш.
Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са
потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или
конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба,штемањем
зидова и пробијањем конструкције и накнадном поправком истих.
Полагање цеви у иштемани зид.
Обрачун по м' ДН 50
Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са
потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или
конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог стуба, штемањем
зидова и пробијањем конструкције и накнадном поправком истих.
Полагање цеви у иштемани зид.
Обрачун по м' ДН 110
Набавка транспорт и монтажа умиваоника 50x42 цм, одливног вентила,
са пониклованим коцка сифоном, са отвором за батерију на
умиваонику. Монтажа умиваоника је конзолно на зид. Квалитет
умиваоника 1.класе, домаће или стране производње.
Произвођачи "Коло", тип "Нова про коцка" (код М31151) или производ
другог произвођача истог квалитета.
Све у сагласности са пројектантом.
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа једноручне батерије која се монтира на
умиваоник са прикључним цревима за топлу и хладну воду. Тип "Кфа
Арматура Корунд" (код 4002-811-00) или одговарајуће.
Све у сагласности са пројектантом.
Обрачун по комплету.
кпл

1,00

Набавка транспорт и монтажа дозатора течног сапуна 0,4 лит, БС хром,
снабдевен бравицом и кључем димензија.
Произвођач "БИСК" под шифром 00173 или одговарајуће
Обрачун по комплету.

кпл

1,00

Набавка транспорт и монтажа диспанзера папирног убруса.
Код 01571 Произвођач "БИСК" или одговарајуће
Обрачун по комплету.

кпл

2,00
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Набавка транспорт и монтажа апарата за сушење руку. Иноx,
произвођач Нофер (тип Цyцлон) или одговарајуће
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа конзолне заходске шкољке од керамике
РИМФРЕЕ и са софт-цлосе поклопцем wц шкољке од пластике. Тип
"НОВА ПРО РИМФРЕЕ коцка" (код М33123).
Произвођач "Коло Геберит Гроуп" или одговарајуће
Све у сагласности са пројектантом.
Обрачун по комплету.

кпл

1,00

кпл

2,00

Набавка транспорт и монтажа уградбеног водокотлића тип "ГТ Тецхниц"
произвођача "Коло Геберит Гроуп", са хромираном типком (као Ецлипсе
ИИ) или одговарајуће. Позициом обухватити прикључну цев од
водокотлића до wц шоље, као и прикључно црево за воду до
водокотлића.
Обрачун по комплету.

кпл

2,00

Набавка транспорт и монтажа хромираног диспанзера тоалет папира,
код 01570, произвођач "БИСК" или одговарајуће
Обрачун по комплету.

кпл

2,00

Набавка транспорт и монтажа самостојеће четке од иноxа за чишћење
WЦ шкољке са постољем, код 02478, произвођач "БИСК" или
одговарајуће
Обрачун по комплету.

кпл

2,00

кпл

2,00

кпл

1,00

м1
м1

5,00
3,00

пауш

1,00

Набавка транспорт и монтажа елекртичног грејача воде под притиском,
доње монтаже запремине 10 лит за снабдевање најмање два потрошна
места за топлу воду . Електрични бојлери се монтирају испод
умиваоника у приземљу. Тип "ГТ10". Произвођач "ГОРЕЊЕ" или
одговарајуће
Обрачун по комплету.
Набавка, транспорт, монтажа подног сливника димензија решетке од
иноx-а 15x15цм, одвода пречника ДН 50, са сифоном против
непријатних мириса тип ХЛ или одговарајуће
Набавка, транспорт и монтажа водоводних цеви за инсталације
унутрашњег водовода од ПП СДР 7,4, за максималне радне температуре
од 90°Ц и максималне радне притиске од 10 бара,
Техника спајања цеви и фазонских комада је трајно дихтујућа по ВОБ
18380, без дихтујућих елемената ( "О" ринга - гумице ) са аксијалним
покретним навлакама.
Позицијом обухватити фазонске комаде са припадајућим спојницама,
фиксирањем цеви штемањем, поправком зидова.
Позициом обухватити и термичку изолацију цеви према табели из
пројекта а која се налази на цртежима изометрије.
Обрачун по м' готовог цевовода.
ДН 15
ДН 20
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА
Демонтажа постојећих светиљки и остале галантерије (утикачи,
прекидачи, итд.). Радове изводити према правилима струке.
Обрачун пауш.
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Заштита инсталација слабе струје (кутије, развод) која се мора задржати
и која се не може премештати и не сме оштетити. Радове изводити
према правилима струке.
Обрачун пауш.
Демонтажа клима уређаја са инсталацијом, и спољашња и унутрашња
јединица, са свим носачима и држачима и осталим пратећим
материјалом .
Обрачун по ком
Поновна монтажа, претходно демонтираног клима уређаја, комплетно
и спољна јединица и унутрашња са свим алатом, радом и помоћним
средствима.
Обрачун по ком
Прилагођавање постојеће електро инсталације новом распореду
простора. Постваљање светиљке у чајној кухињи, сваку кабину и у
предпростор, као и изнад огледала, што је обрачунато у посебној
позицији. За електроинсталацију осветљења предвидети каблове типа
Н2XХ-Ј (безхалогени) . Каблове положити по постојећим зидовима у ПВЦ
ПКЛ (безхалогеним ) каналицама, под малтером или у спуштеном
плафону у заштитним цевима.
Обрачун по м1.

пауш.

1,00

ком

1,00

ком

1,00

пауш.

1,00

ком

3,00

ком

2,00

ком

1,00

ком

3,00

Набавка и постављање плафонских светиљки
Надградна светиљка са компакт-флуо сијалицама или са расветним
телима са ЛЕД извором светлости – по избору Инвеститора, ИП44, топло
бела боја светлости); Управљање осветљењем
(укључивање/искључивање светиљки) предвиђено је помоћу склопки
(прекидача) за светло: ИП44 изведбе, 10А, 250В.
предпростор и кабине
Обрачун по ком.
Набавка и постављање надградне плафонске светиљке са
флуоресцентним цевима 3x36W (топло бела боја светлости) , ИП40 тип
777ЕЛ Цомфорт ФЛ3x36, произвођача "Дисано" или одговарајућа.
Чајна кухиња
Обрачун по ком.
Набавка и постављање зидне светиљке изнад огледала
Надградна светиљка са компакт-флуо сијалицама или са расветним
телима са ЛЕД извором светлости – по избору Инвеститора, ИП44, топло
бела боја светлости); Управљање осветљењем
(укључивање/искључивање светиљки) предвиђено је помоћу склопки
(прекидача) за светло: ИП44 изведбе, 10А, 250В.
Обрачун по ком.
Набавка и постављање утичница за бојлер и сушаче руку, на
одговарајућој висини и удаљености. Сва предвиђена
електроинсталациона опрема је за називни напон 230/400В.
Електроинсталациона опрема је "микро" ИП44 (или боље) изведбе.
Произвођач типа Леграанд или сл.
Обрачун по ком.
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Набавка и постављање прекидача , Сва предвиђена
електроинсталациона опрема је за називни напон 230/400В.
Електроинсталациона опрема је "микро" ИП44 (или боље) изведбе.
Произвођач Легранд или сл.
Висина монтаже прекидача за светло је на 1,5м од готовог пода.
Ситан електроинсталациони и монтажни материјал (разводне кутија,
вијци, матице, типле и сл.)
Обрачун по ком.

ком

3,00

компл

1,00

НЧ

8,00

Зидарске и молерске поправке иза разних занатских радова. Обрачун по
стварно утрошеним ефективним часовима са давањем материјала.
Обрачун по НЧ.
УКУПНО ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РАДОВИ НА РУШЕЊУ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
УКУПНО БЕЗ ПДВ- а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ

Датум и место

Понуђач
М.П.
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VIIIa ПРЕДМЕР РАДОВА – ПАРТИЈА 2
ИНВЕСТИТОР: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
ОБЈЕКАТ: АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
- Адаптација приступа медиа центру на међуспрату
ЛОКАЦИЈА: СУБОТИЦА
БРОЈ ПРОЈЕКТА: 1555
ДЕО ПРОЈЕКТА: ГК, ВК, ЕЛ. ДЕО
ДАТУМ: 2017.10.07.
поз

ОПИС

Јм

1
РАДОВИ НА РУШЕЊУ
1.001 Демонтажа дрвених врата дим. цца 75/200цм , заједно са
штоком, из зидова од опеке и слагање на место које одреди
инвеститор у кругу градилишта.
Обрачун по ком.
1.002 Рушење преградних зидова од опеке обложених керамичким
плочама са истовременим рушењем надвратних греда и
хоризонталних серклажа. Зидови су висине 212цм и 300цм.
Укупна дебљина зида са керам.плочама је цца 12-17цм.
Јединачном ценом обухватити и одношење шута на градилишну
депонију.
Обрачун по м2
1.003 Пажљиво обијање керамичких плоча са зидова од опеке заједно
са малтером, очистити спојнице до дубине 2цм, а површину зида
од опеке очистити челичним четкама и зидове опрати водом.
Водити рачуна да се приликом обијања плопчица са преградног
зида не угрози стабилност зида.
Ценом обухватити одношење шута на депонију у кругу
градилишта.
Обрачун по м2

Количи
на

ком

14,00

м2

69,50

м2

50,00

м2

56,60

м2

35,00

Јед цена без
ПДВ-а

1.004 Пажљиво обијање малтера са зидова од опеке, очистити спојнице
до дубине 2цм, а површину зида од опеке очистити челичним
четкама и зидове опрати водом.
Водити рачуна да се приликом обијања плопчица са преградног
зида не угрози стабилност зида.
Ценом обухватити одношење шута на депонију у кругу
градилишта.
Обрачун по м2
1.005 Рушење- скидање постојећег пода од керамичких плоча
постављених у цементни малтер. Обити плочице заједно са
цементним малтером. Површина подлоге од бетона треба да је
равна и чиста.
У цени обухватити и одвоз шута на градилишну депонију.
Обрачун по м2
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УКУПНО цена без
ПДВ

1.006 Рушење- скидање постојећег пода од итисона, заједно са
цементним малтером. Површина подлоге од бетона треба да је
равна и чиста.
У цени обухватити и одвоз шута на градилишну депонију.
Обрачун по м2
1.007 Бушење отвора у фасадном зиду за вентилациону цев. Отвор
пречника цца 130мм. Зид од опеке дебљине цца 60цм. Ценом
обухватити и поправку зида око отвора, након пробијања и
постављања цеви.
Обрачун по пауш.
1.008 Демонтажа канализационих цеви пречника 160мм, система за
вентилацију просторија тоалета. Обрачун по м1

м2

10,60

пауш

1,00

м1

4,00

м2

97,00

м2

18,00

м2

52,00

НЧ

8,00

УКУПНО РАДОВИ НА РУШЕЊУ
2
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
2.001 Малтерисање унутрашњих постојећих зидова од опеке, на
местима где је обијен постојећи малтер и малтерисање нових
зидова од опеке, као и поправке малтерисања на саставу новог и
постојећег малтера, продужним цем. малтером у два слоја,
завршни слој фино испердашити уз додатак речног песка.
Омалтерисане површине треба да буду равне, без таласа и
прелома, а ивице оштре и праве.
Цену дати са свим материјалом, радном снагом и транспортом.
Обрачун по м2.
2.002 Набавка материјала, транспорт и зидање преградног зида од
опеке, висине 3.0м, д=12 цм, затврање отвора у постојећем зиду.
Сваки трећи ред повезати са постојећим зидовима према
правилима струке, како би се избегло пуцање зидова.
Обрачун по м2
2.003 Израда пердашене цементне кошуљице дебљине 4- 5цм са
додатком синтетичких влакана нпр. фибрин или сл., као подлоге,
за постављање финалних подова. Постављање на постојећу
бетонску плочу са које су обијене постојеће плочице.
Горњу површину кошуљице равно испердашити и неговати док не
очврсне. На споју са зидом поставити дилатациони спој у
који поставити стиропор д=1цм.
Дебљина кошуљице иста као постојећа.
У цени обухватити сав потребан материјал и рад.
Обрачун по м2.
2.004 Зидарске поправке иза разних занатских радова. Обрачун по
стварно утрошеним ефективним часовима са давањем
материјала.
Обрачун по НЧ.
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
3

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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3.001 Набавка и постављање хидроизолације од еластомерне течне
мембране испод подних керамичких плочица.
Изолација се изводи преко цементне кошуљице, у два слоја.
Подлога мора бити чиста, без остатака уља, прашине и сл. Прво
нанети акрилни прајмер.
Након сушења прајмера хидроизолација се наноси четком или
ваљком у два слоја. Правац наношења треба мењати, други слој
се наноси након сушења првог слоја.
Хидроизолациони премаз нанети и вертикално на зидове у
висини од 20цм од пода, ивице ојачати стакленим воалом.
Обрачун по м2,

м2

24,20

м2

0,00

м2

11,50

УКУПНО ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

4
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
4.001 ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО
СА ПО ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛОЧЕ Набавка материјала и израда
преградног зида дебљ. 12.5цм са металном подконструкцијом,
обложеном двострано, са обе стране са по две обичне плоче д=
2x12,5мм. Преградни зид се састоји од металне поцинковане
потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм.
Вертикални профили су вис. до 3,00м .
Зид се облаже гипскартонским плочама до висине 3,0м
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу
масе за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити
звучно изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=5цм, тежине 12
кг/м3, коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.

4.001 ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО
СА ПО ДВЕ ВЛАГООТПОРНЕ ПЛОЧЕ Набавка материјала и израда
преградног зида дебљ. 12.5цм са металном подконструкцијом,
обложеном двострано, са обе стране са по две влагоотпорне
плоче д= 2x12,5мм. Преградни зид се састоји од металне
поцинковане потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм.
Вертикални профили су вис. до 3,00м .
Зид се облаже гипскартонским плочама до висине 3,0м
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу
масе за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити
звучно изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=5цм, тежине 12
кг/м3, коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.
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4.001 ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИДОВИ - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО
СА ДВЕ ВЛАГООТПОРНЕ ПЛОЧЕ + ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛ. Набавка
материјала и израда преградног зида дебљ. 12.5цм са металном
подконструкцијом, обложеном двострано, са једне стране са две
обичне плоче д=2x12,5мм, са друге стране две влагоотпорне
плоче д=2x12,5мм. Преградни зид се састоји од металне
поцинковане потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм.
Вертикални профили су вис. до 3,00м .
Зид се облаже гипскартонским плочама до висине 3,0м
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу
масе за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити
звучно изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=5цм, тежине 12
кг/м3, коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.

м2

0,00

м2

13,50

4.001 САНИТАРНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИД - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО СА
ДВЕ ВЛАГООТПОРНЕ ПЛОЧЕ + ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛ. Набавка
материјала и израда санитарног зида дебљ. 32цм са двоструком
металном подконструкцијом, обложеном са једне стране са две
обичне плоче д=2x12,5мм, са друге стране две влагоотпорне
плоче д=2x12,5мм. Преградни зид се састоји од двоструке
металне поцинковане потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм
постављених са размаком од 12цм, да бисе монтирале
канализационе цеви.
Вертикални профили су вис. до 3,00м .
Зид се облаже гипскартонским плочама до висине 3,0м
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу
масе за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити
звучно изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=5цм, тежине 12
кг/м3, коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.
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4.001 ПРЕГРАДНИ ГИПСКАРТОНСКИ ЗИД - ОБЛАГАЊЕ ДВОСТРАНО СА
ДВЕ ОБИЧНЕ ПЛ. +2 ВЛАГООТП. ПЛ. НА ДВОСТРУКОЈ КОНСТР
Набавка материјала и затварање отвора након демонтаже врата.
Зид је дебљ. цца 22цм. Затварање отвора извести зидом од
гипскартонских плоча, са двоструком металном
подконструкцијом, обложеном са једне стране са две обичне
плоче д=2x12,5мм, са друге стране две влагоотпорне плоче
д=2x12,5мм.
Преградни зид се састоји од двоструке металне поцинковане
потконструкције, ЦW профил 75/125/0,6мм постављених са
потребним размаком , да би се нови зид изравнао са постојећим
зидом.
Вертикални профили су вис. цца 2,70м .
Спојеве плоча испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу
масе за испуну спојева. Хоризонтални зидни профил обложити
звучно изолационом траком и причврстити за под .
За звучну заштиту употребити стаклену вуну д=10цм, тежине 12
кг/м3, коефицијент топлотне проводљивости 0,039 W/мК.
У цени обухватити набавку ,транспорт, монтажу и радну скелу.
Обрачун по м2.
4.003 СПУШТЕНИ ПЛАФОН ОД ВЛАГООТПОРНИХ РАВНИХ ГИПСКАРТОН
ПЛОЧА
Набавка материјала и израда спуштеног плафона од равних
влагоотпорних гипскартон плоча д=12,5мм на висини од 280цм од
пода. Роштиљ потконструкција од монтажних поцинкованих
профила се поставља на горњи хоризонтални профил гипсаног
зида. У плафону предвидети ревизионе отворе. Спојеве плоча
испунити, бандажирати траком и глетовати помоћу масе за испуну
спојева. Боја РАЛ 9010 .
У цени обухватити сав основни и причврсни материјал, рад и
радну скелу.
Обрачун по м2.
4.004 Набавка материјала И лепљење профилисане лајсне висине цца
3цм од стиропора, по обиму спуштеног плафона.
У цени обухватити сав основни и помоћни материјал, рад и радну
скелу.
Обрачун по м1.

м2

0,00

м2

16,30

м1

51,00

м2

103,40

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
5
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
5.001 ЗИДНА КЕРАМИКА ДО ПЛАФОНА:
Набавка и полагање зидних керамичких плочица у лепку, на
омалтерисане зидове и зидове од гипс картон плоча , бетонске
елементе и зидове од гипскартон плоча. Плочице формата, дим.
цца 30/30,20/40,60/60цм светле боје. Плочице су квалитета И
класе домаћег произвођача. Полагање фуга на фугу, ширина фуге
маx.3мм. Висина полагања до плафона Х=300цм. Фуга на поду и
зиду да се поклопе. По вертикалним слободним ивицама
поставити угаоне ПВЦ лајсне (цца 9,0м), што улази у цену.
Постављене плочице фуговати и очистити.
Извођач је дужан донети узорке пројектанту на увид, да би он
могао да направи избор.
У цену урачунати сав потребан материјал, рад и радну скелу.
Обрачун по м2
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5.002 ПОДНА НЕКЛИЗАЈУЋА КЕРАМИКА:
Набавка и полагање лепљењем неклизајућих подних керамичких
плочица најбољег квалитета, отпорних на хабање, И класе
квалитетат, димензија цца 30/30цм,30/60,60/60, 25/50цм.
Полагање фуга на фугу, ширина фуге 3мм, на унапред
припремљену равну, чисту и суву подлогу.
Извођач је дужан да донесе узорке на увид пројектанту, да би он
потврдио боју.
Постављене плочице фуговати и очистити .
У цену урачунати сав потребан рад и материјал.
Обрачун по м2
СОКЛА
набавка и полагање сокле на споју пода и зида од керамичких
плоча идентичних као под, висине 6-10цм.
Обрачун по м1

м2

35,00

м1

35,00

м2

13,65

м1

14,00

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
6
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
6.001 Набавка, испорука и постављање високо квалитетне подне облоге
ламинат дебљине 11 мм за високо фреквентну комерцијалну
употребу, о која испуњава следеће минималне захтеве: -класа
употребе: 33 комерцијална за високу фреквенцију -класа абразије:
АЦ5 по ЕН 13329
-отпорност на удар: ИЦ3 по ЕН 13329
-дебљина: 11 мм
-основа даске: високопресован ХДФ -систем закјучавања: УНИ
фит!
-антистатичност: ≤ 2кВ по ЕН 1815 -отпорност на пожар: Цфл-с1 по
ЕН 13501-1
-противклизност: ≥ 0,30 – ДС по ЕН 14041/ЕН 13983 -емисија
формалдехида: Е1 по ЕН 717-1
-термичка проводљивост: ≤ 0,120 м²К/W по ЕН12667 -погодан за
употребу столица са точкићима по ЕН 425 Подну облогу унети,
распаковати и оставити 24 часа да се аклиматизује у атмосфери
просторије. Ламинат поставити на хидроизолациону ПЕ фолију и
филц дебљине 2 мм. Поред зидова оставити дилатационе размаке
ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и саставити, са
потпуно затвореним спојницама. Понуђач је обавезан да уз
понуду достави и атесте/сертификате као доказ да техничке
карактеристике понуђеног производа одговарају техничком
захтеву. Обрачун по м2 постављеног пода са урачунатим растуром
материјала.

6.002 Набавка и транспорт материјала и монтажа лајсни од меког
дрвета пресвучене фурниром и лакиране у боји по избору
пројектанта. Лајсне димензије 17x60мм (равни профил). Лајсне се
причвршћују на зид монтажним китовима/одговарајућим лепком.
Сав потребан материјал (набавка и транспорт) обезбеђује извођач
радова.
Обрачун радова по м1.
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
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7
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
7.001 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних унутрашњих пуних
врата дим. 75/200цм
Радионичка израда од здраве и суве смрековине, без прага.
Доња ивица крила издигнута 2цм од пода, ради вентилације
тоалета. Оквир и крило врата израдити са профилацијом
елемената по угледу на постојећа врата према шеми. Ширина
штока у ширини зида, цца 13цм, по угледу на постојећа врата.
Украсне лајсне око врата су са обе стране, профилисане, ширине
цца 5-8 цм по угледу на постојеће. Оков за дрвена врата, брава
елзет са цилиндричним улошком, крила са најмање три шарке
што приближније постојећим. Квака са розетом месингана
стилска, што приближнија постојећој. Све дрвене елементе
импрегнирати специјалном течношћу која продире у дрво и
осигурава сигурну заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања
све површине фино избрусити и очистити. Завршно фарбање
извести бојом на воденој бази. Премазивање извести 3 пута, од
чега је први заштитни. Боја свих елемената иста као постојећа
врата. Врата су бојена у 3 различите боје.
Мере узети на лицу места.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад, бојење и радну
скелу.
Обрачун по ком
7.002 Израда, транспорт и монтажа једнокрилних унутрашњих пуних
врата дим. 105/217цм
Радионичка израда од здраве и суве смрековине, са прагом.
Оквир и крило врата израдити са профилацијом елемената по
угледу на постојећа врата, према шеми. Ширина штока у ширини
зида, цца 13цм, по угледу на постојећа врата. Украсне лајсне око
врата су са обе стране, профилисане, ширине цца 5-8 цм по угледу
на постојеће. Оков за дрвена врата, брава елзет са цилиндричним
улошком, крила са најмање три шарке што приближније
постојећим. Квака са розетом месингана стилска, што
приближнија постојећој. Све дрвене елементе импрегнирати
специјалном течношћу која продире у дрво и осигурава сигурну
заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања све површине фино
избрусити и очистити. Завршно фарбање извести бојом на воденој
бази. Премазивање извести 3 пута, од чега је први заштитни. Боја
свих елемената иста као постојећа врата. Врата су бојена у 3
различите боје.
Мере узети на лицу места.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад, бојење и радну
скелу.
Обрачун по ком

ком

4,00

ком

2,00
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7.003 Столарске поправке и рестаурација постојећих двокрилних
прозора који се задржавају, димензија 100/200цм. Са свих
елемената пажљиво уклонити наслаге и боју до чистог дрвета,
физичким и хемијским путем, пажљиво да се профилација и дрво
не оштете, а дрво не промени боју. Све елементе детаљно
прегледати, ампасовати све оштеене делове, уколико се не могу
поправити израдити нове по узору на постојеће, истом врстом
дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, уколико се не
може поправити заменити новим, по узору на постојећи. Између
унутрашњег крила и штока по обиму поставити заптивач од
синтетичке гуме који обезбеђујецдихтовање, на крилима
заменити стакло ако је оштећено. Све дрвене елементе
импрегнирати специјалном течношћу која продире у дрво и
осигурава сигурну заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања
све површине фино избрусити и очистити, китовати оштећења и
пукотине и потом опет фино избрусити, завршно фарбање извести
бојом на воденој бази. Премазивање извести 3 пута, од чега је
први заштитни.
Боја свих елемената прозора по извбору МЗЗЗС и након урађених
узорака, усвојена рецептура забележена у грађевински дневник са
одобрењем надзора за извођење радова. Мере контролисати на
лицу места.
НАПОМЕНА: на унутрашњи део спољног крила прозора који је у
санитарном чвору поставити непровидну фолију, што улази у цену.
Обрачун по ком
7.004 Столарске поправке и рестаурација постојећих двокрилних
прозора који се задржавају, димензија 150/200цм. Са свих
елемената пажљиво уклонити наслаге и боју до чистог дрвета,
физичким и хемијским путем, пажљиво да се профилација и дрво
не оштете, а дрво не промени боју. Све елементе детаљно
прегледати, ампасовати све оштеене делове, уколико се не могу
поправити израдити нове по узору на постојеће, истом врстом
дрвета. Оков прегледати, очистити и поправити, уколико се не
може поправити заменити новим, по узору на постојећи. Између
унутрашњег крила и штока по обиму поставити заптивач од
синтетичке гуме који обезбеђујецдихтовање, на крилима
заменити стакло ако је оштећено. На унутрашњи део спољног
крила прозора поставити непровидну фолију, што улази у цену.
Све дрвене елементе импрегнирати специјалном течношћу која
продире у дрво и осигурава сигурну заштиту од гљивица и
паразита. Пре фарбања све површине фино избрусити и очистити,
китовати оштећења и пукотине и потом опет фино избрусити,
завршно фарбање извести бојом на воденој бази. Премазивање
извести 3 пута, од чега је први заштитни.
Боја свих елемената прозора по извбору МЗЗЗС и након урађених
узорака, усвојена рецептура забележена у грађевински дневник са
одобрењем надзора за извођење радова. Мере контролисати на
лицу места.
Обрачун по ком

ком

4,00

ком

1,00
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7.005 Столарске поправке и рестаурација постојећих једнокрилних врата
који се задржавају, димензија 105/200цм. Са свих елемената
пажљиво уклонити наслаге и боју до чистог дрвета, физичким и
хемијским путем, пажљиво да се профилација и дрво не оштете, а
дрво не промени боју. Све елементе детаљно прегледати,
ампасовати све оштеене делове, уколико се не могу поправити
израдити нове по узору на постојеће, истом врстом дрвета. Оков
прегледати, очистити и поправити, уколико се не може поправити
заменити новим, по узору на постојећи. Све дрвене елементе
импрегнирати специјалном течношћу која продире у дрво и
осигурава сигурну заштиту од гљивица и паразита. Пре фарбања
све површине фино избрусити и очистити, китовати оштећења и
пукотине и потом опет фино избрусити, завршно фарбање извести
бојом на воденој бази. Премазивање извести 3 пута, од чега је
први заштитни.
7.006 Боја свих елемената прозора по извбору МЗЗЗС и након урађених
узорака, усвојена рецептура забележена у грађевински дневник са
одобрењем надзора за извођење радова. Мере контролисати на
лицу места.

ком

1,00

ком

2,00

м2

16,30

м2

32,50

м2

32,50

м2

32,50

Обрачун по ком

8
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
8.001 БОЈЕЊЕ ПЛАФОНА ОД ГИПСКАРТОН ПЛОЧА ПОЛУДИСПЕРЗИЈОМ:
Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих
омалтерисаних зидова и зидова од гипскартон плоча и арм. бет.
стубова бетонираних у глаткој оплати, дисперзивном перивом
бојом на воденој бази, два пута до постизања равномерне и
постојане боје, боја РАЛ 9010 (бело). Пре бојења зидове
изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка подлога.
Бојење до плафона.
У цени обухватити сав потребан материјал, рад и потребну радну
скелу.
Пре бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке.
Обрачун по м².
8.002 Стругање старе боје и глетовање старих плафона. Све површине
обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и
китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати
емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па
китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Плафоне
изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка
подлога.Висине просторија до 3,00м.
Обрачун по м2 са свим материјалом, радом и потребном радном
скелом.
8.003 Глетовање постојећих очишћених плафона. Китовати и глетовати
емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити па
китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Зидове
изравнати глетовањем док се не добије потпуно глатка подлога.
Зидови висине до 4,20м.
Обрачун по м2 глетоване површине са свим радом и потребном
радном скелом.
8.004 Набавка материјала и бојење глетованих плафона
полудисперзивним бојама у белу боју, два пута до постизања
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равномерне обојености.
Плафони на висини до цца 420цм.
Обрачун по м2 са свим материјалом, радом и потребном радном
скелом.
8.005 Набавка материјала , глетовање и бојење малтерисаних
унутрашњих зидова полудисперзивним бојама у средње светлом
тону, два пута до постизања равномерне обојености (боја зидовасветло зелена по узору на постојеће просторије у објекту, тачна
нијанса по одобрењу завода за заштиту споменика).
Зидови висине до цца 300цм. Пре бојења урадити пробне узорке,
боју треба да потврди пројектант.
Обрачун по м2 са свим материјалом, радом и потребном радном
скелом.

м2

121,70

м1

24,00

м2

47,50

9.002 Набавка и монтажа огледала у оквиру од пуног дрвета, у тоалету
дим 100/200цм
обрачун по ком

ком

2,00

9.003 Ручни утовар и одвоз шута са градилишне депоније на градску
депонију, удаљену цца 10 км.
Обрачун по м³.

м3

10,00

8.006 Скидање старе боје и бојење цеви централног грејања бојом за
метал отпорном на топлину. Пре бојења скинути стару боју и
корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити .
Нанети импрегнацију и основну боју, затим бојити два пута бојом
за метал у тону по избору пројектанта.Цеви су цца Ø24мм
Обрачун по м1 обојених цеви са свим радом и материјалом
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
9
РАЗНИ РАДОВИ
9.001 Чишћење и прање прозора,усисавање, портала, врата, санитарија,
подова по завршетку свих радова. Пажљиво механички очистити
све површине и опрати водом са додатком одговарајућих
хемијских средстава. Извршити детаљно чишћење целог
градилишта, свих унутрашњих просторија и спољних површина
Обрачун по м² објекта.

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

поз

ОПИС: ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Јм

1
1.001 Пажљива демонтажа вентилационе цеви канализације у простору
будуће канцеларије, са одношењем демонтираног материјала на
градилишну депонију. Цев је на висини од цца 2,5м.
Обрачун по м'
1.002 Пажљива демонтажа комплетне санитарне опреме заједно са
припадајућим батеријама.
У цени обухватити и одношење шута на градилишну депонију.
WЦ шоља са водокотлићем 2ком, умиваоник 2ком, бојлер
запремине 10л 1ком, писоар 2ком, држачи за сапун, папир

м'
пауш

количи Јед.цена без УКУПНО ценабез
на
ПДВ-а
ПДВ-а

4,00
1,00
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Обрачун паушално.
1.003 Блиндирање канализационих цеви постојећих тоалета, одвод од
WЦ шоље, умиваоника и писоара, у свему према правилима
струке, заједно са свим потребним материјалом.
Обрачун по ком
1.004 Пажљива демонтажа водокотлћа и прикључних цеви
водокотлића, који се тренутно налазе у простору будуће
канцеларије.
Обрачун по ком

ком

8,00

ком

3,00

2.001 Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са
потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или
конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог
стуба,штемањем зидова пробијањем конструкције и накнадном
поправком истих. Полагање цеви у иштемани зид.
Обрачун по м' ДН 50
м'
2.002 Набавка транспорт и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са
потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или
конзолама, испитивањем на притисак од 2 м воденог
стуба,штемањем зидова и пробијањем конструкције и накнадном
поправком истих. Полагање цеви у иштемани зид.
Обрачун по м' ДН 100
м'
2.003 Повезивање цеви за вентилацију канализације на постојеће
вертикале канализације. Цев вентилације ће се налазити у
спуштеном плафону тоалета. На излазу цеви из објекта поставити
вентилациону решетку.
Обрачун паушално.
пауш
2.004 Демонтажа и поновна монтажа два умивоника са припадајућим
батеријама, одливним сифонима, горњом гранитном
плочом.Умиваоници се тренутно налазе на страни зида где су
планирана нова врата.
Нови положај умиваоника би био на бочном зиду а све према
пројектној документацији и у сагласности са пројектантом.
Обрачун паушално.
пауш
2.005 Набавка транспорт и монтажа конзолне заходске шкољке од
керамике РИМФРЕЕ и са софт-цлосе поклопцем wц шкољке од
пластике. Тип "НОВА ПРО РИМФРЕЕ коцка" (код М33123).
Произвођач "Коло Геберит Гроуп" или сл.
Све у сагласности са пројектантом.
Обрачун по комплету.
кпл
2.006 Набавка транспорт и монтажа уградбеног водокотлића тип "ГТ
Тецхниц" произвођача "Коло Геберит Гроуп", са хромираном
типком (као Ецлипсе ИИ). Позициом обухватити прикључну цев од
водокотлића до wц шоље, као и прикључно црево за воду до
водокотлића.
Обрачун по комплету.
кпл
2.007 Набавка транспорт и монтажа зидног мокрионика (писоара) од
беле керамике, сензорског вентила на батерију и сифона за
мокрионик. Произвођач "Коло Геберит гроуп" (тип Алеx или
слично), или слично.
Све у сагласности са пројектантом.
Обрачун по комплету.
кпл
2.008 Набавка транспорт и монтажа елекртичног грејача воде под
кпл
притиском, доње монтаже запремине 10 лит за снабдевање

12,00

6,00

1,00

1,00

3,00

3,00

2,00
1,00

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17

75/82

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

најмање два потрошна места за топлу воду . Електрични бојлери
се монтирају испод умиваоника у приземљу. Тип "ГТ10".
Произвођач "ГОРЕЊЕ".
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа дозатора течног сапуна 0,4 лит, БС
хром, снабдевен бравицом и кључем димензија.
Произвођач "БИСК" под шифром 00173.
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа диспанзера папирног убруса.
Код 01571 Произвођач "БИСК"
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа апарата за сушење руку. Иноx,
произвођач Нофер (тип Цyцлон).
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа хромираног диспанзера тоалет
папира, код 01570, произвођач "БИСК".
Обрачун по комплету.
Набавка транспорт и монтажа самостојеће четке од иноxа за
чишћење WЦ шкољке са постољем, код 02478, произвођач
"БИСК".
Обрачун по комплету.
УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

кпл

2,00

кпл

2,00

кпл

2,00

кпл

3,00

кпл

3,00
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НАПОМЕНА: САВ ПОНУЂЕНИ МАТЕРИЈАЛ ТРЕБА ДА ЈЕ
АТЕСТИРАН, ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА ОД РЕНОМИРАНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА. КОД ИЗРАДЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА
НАВЕДЕ ТАЧАН ТИП И ПРОИЗВОЂАЧА ПОНУЂЕНЕ ОПРЕМЕ
Поз

Опис Позиције

Јм

Колици Јед.цена без
на
ПДВ-а

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

1.

2.

3.

4.

Демонтажа и уклањање постојеће расвете и електро галантерије
(инсталацијоне склопке, утичнице) у стпенишном холу, ходнику и
канцеларијском простору. Радове изводити према правилима
струке.
Комплет материјал и рад.
пауш

1

пауш

1

м

108

м

63

ком

4

Испорука и монтажа ПВЦ ПКЛ безхалогених каналица и гибљивих
цеви за
полагање каблова пре уштемавања у зидове

Испорука и монтажа каблова типа Н2XХ-Ј 3x1,5мм2 по потреби за
опште осветљење. Проводници се полажу по зиду у безхалогеним
ПВЦ ПКЛ каналицама и делом у гипсаном зиду увучени у гибљиве
ребрасте ПВЦ цеви.

Испорука и монтажа каблова типа Н2XХ-Ј 3x2,5мм2 за монофазне
прикључнице . Проводници се полажу по зиду у безхалогеним
ПВЦ ПКЛ каналицама и делом у гипсаном зиду увучени у гибљиве
ребрасте ПВЦ цеви.

5.

Испорука и монтажа расветних тела за опште и сигурносно
осветљење (са свим потребним носачима, сијалицама,
предспојним уређајима, пригушницама и сл.):

6.

Надградна светиљка са флуоресцентним цевима 3x36W (топло
бела боја светлости), ИП40, са електронском пригушницом; тип
777ЕЛ Цомфорт, произвонача "Дисано" или одговарајућа, за
монтажу у канцеларијском простору и ходнику

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова
– адаптација унутрашњег простора Градске куће , ЈН К 69/17

77/82

Укупно цена
без ПДВ-а

7.

Надградна светиљка са компакт-флуо сијалицама или са
расветним телима са ЛЕД извором светлости – по избору
Инвеститора, ИП44, топло бела боја светлости); код умиваоника
изнад огледала

ком

2

ком

8

ком

4

ком

5

ком

3

ком

1

ком

3

ком

4

м

40

Уградна у спуштени плафон са компакт-флуо сијалицама или са
расветним телима са ЛЕД извором светлости – по избору
Инвеститора, топло бела боја светлости);
у тоалетима
8.

9.

Противпанична (антипаник) светиљка са пиктограмом,
флуоросцентна лампа 18W (250лм), аутономије рада 1х, ИП40,
класа ИИ, тип Рилуx, произвођача "Сцхнеидер Елецтриц" или
одговарајућа;
Набавка и постављање инсталационих склопки. Сва предвиђена
електроинсталациона опрема је за називни напон 230/400В.
Електроинсталациона опрема је "микро" ИП20 (или боље)
изведбе. Произвођач Легранд или сл.
Висина монтаже прекидача за светло је на 1,5м од готовог пода.
Обрачун по ком.

10.

Испорука и монтажа прикључница на висини не мање од 0,3м од
пода:

11.

једнострука шуко надградна утичница монофазна 250В, 16А,
ИП54, за мали бојлер и сушаче руку

12.
13.

14.

15.

једнострука шуко надградна утичница монофазна 250В, 16А
двострука шуко надградна утичница монофазна 250В, 16А

Испорука, монтажа и увезивање аналогног адресибилног оптичког
детектора (јављача) пожара са две сигналне лампице за
индикацију стања, механизмом за затварање детектора у
подножје и заменљивом оптичком комором, тип КЛ-731А (заједно
са подножјем КЗ700 и адаптером за ОГ монтажу С-700)
произвонача Килсен или сл.
Комплет рад и материјал.

Испорука и полагање кабела за повезивање адресибилног
оптичког детектора у постојећу петљу безхалогеним
проводницима типа ЈХ(Ст)Х 2x2x0,8мм, положеним по плафону у
безхалогеним ПВЦ ПКЛ кабловским каналицама и ПВЦ цевима.
Комплет рад и материјал.
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16.

17.

Уштемавање свих постојећих и новопредвиђених предвиђених
кабловских инсталација у зидове и плафоне.
пауш

1

пауш

1

Ситан непредвиђени електроинсталациони материјал и рад по
приложеној
спацификацији и калкулацији.
Комплет материјал и рад
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА
Поз
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Јед. Колицин
мере
а

Назив

Испуштање воде из топловодних вертикала за грејања у
предметном делу објекта и пуњење до висине радног притиска
након завршених радова са темељним одзрачивањем
инсталације.
укупно 5 вертикала
пауш

1

Демонтажа постојећих панелних радијатора у предметном делу
објекта, чишћење, детаљни преглед радијатора са
утврђивањем евентуалних оштећења, а ради реконструкције
предметног дела објекта.
коплетно по грејном телу
пауш

4

Набавка и монтажа панелних радијатора
тип22: 600x800

ком

2

Замена оштећене горње решетке радијатора
тип22: 600x800

ком

1

Демонтажа постојећих радијаторских вентила и навијака.
комлетно по грејном телу

ком

3

Набавка и монтажа радијаторског вентила са за двоцевни
систем грејања за термостатску регулацију, за панелне
радијаторе, заједно са термоглавом.
ДН15

ком

5

Набавка и монтажа радијаторског навијка за двоцевни систем
грејања.
ДН15

ком

5

Монтажа радијатора на постојеће позиције, након завршетка
грађевинских радова

ком

3

Јед.цена
безПДВ-а
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Укупно цена
без ПДВ-а

9.

10.

11.

12.

13.

Монтажа радијатора на нову позицију, након завршетка
грађевинских радова

ком

2

Израда нових радијаторских прикључака за нове радијаторе.
дим. ДН15 - комплетно за један радијатор

кпл

2

Извести испитивање воденог грејног система по актуелном
стандарду које се састоји од:
- припреме за испитивање
- испитивања заптивености, 4бар, 24х
- дилатационо испитивање

пауш

1

Урегулисање комплетне инсталације и пуштање у погон са
пробним радом.
рад:

пауш

1

Припремо завршни радови и лок. транспорт материјала

пшл

1

Јед.
мере

Кол.

Набавка и монтажа каналског вентилатора за извлачење
ваздуха за уградњу у канал
Комплетно са повезивањем и пуштањем у рад.
произвођач: "Сyстемаир" или другог произвођача истих
карактеристика
Тип: К 160 М
Потребни проток: 240 м³/х
Потребни напор 150 Па
Ел.подаци: 53 W (230В, 50Хз)

ком

1

Набавка и монтажа неповратне клапне за округле канале
заједно са са фазонским комадима за приклучење на каналску
мрежу .
Произвођач: "Сyстемаир" или другог произвођача истих
карактеристика
Тип: РСК 160

ком

1

Набавка и монтажа елемената за канале кружног попречног
пресека
колено: Ø125
редукција: Ø160/ Ø125
Т-комад: Ø160/ Ø125

ком
ком
ком

1
1
2

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА

ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ
САНИТАРНОГ ЧВОРА
Поз
1.

2.

3.

Назив

Јед. Цена
безПДВ-а
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Укупно цена
безПДВ-а

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Набавка и монтажа вентилационог вентила за одсисавање
ваздуха
Боја по избору пројектанта ентеријера.
Произвођач: "Сyстемаир" или другог произвођача истих
карактеристика
Тип: Баланце - Е
Ø125, 80м3/х

ком

3

Набавка и монтажа спољне алуминијумске противкишне
решетке постављање у зид заједно са фазонским комадима за
уградњу:
Произвођач: "Хидриа" или другог произвођача истих
карактеристика
тип:АЗР-3
дим: 250x250мм-240м3/х

ком

1

Пробијање и поправка зидова за пролаз ваздушних канала.
отвор димензије: 250x250мм

ком

1

Израда и монтажа носача за опрему и уређаје, висилице,
обујмице, хилти трака и слично. Обрачунати по кг. уграђеног
материјала
све комплетно

кг

30

Урегулисање комплетне инсталације и пуштање у погон са
пробним радом.
рад:

пауш

1

Припремо завршни радови и лок. транспорт материјала

пшл

1

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВЕНТИЛАЦИЈЕ САНИТАРНОГ ЧВОРА

УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ:

ИНВЕСТИТОР: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СУБОТИЦЕ
ОБЈЕКАТ: АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА
- Адаптација приступа медиа центру на међуспрату
ЛОКАЦИЈА: СУБОТИЦА
БРОЈ ПРОЈЕКТА: 1555
ДЕО ПРОЈЕКТА: ГК, ВК, ЕЛ. ДЕО
ДАТУМ: 2017.09.19.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РАДОВИ НА РУШЕЊУ без ПДВ-а
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
без ПДВ-а
ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ без ПДВ-а
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ без ПДВ-а
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ без ПДВ-а
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ без ПДВ-а
СТОЛАРСКИ РАДОВИ без ПДВ-а
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ без ПДВ-а
РАЗНИ РАДОВИ без ПДВ-а
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА без ПДВ-а
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА без ПДВ-а
ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ без ПДВ-а
УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО са ПДВ-ом

Понуђач

Датум и место
М.П.
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