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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-415/2018 од
13.07.2018. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број: IV-404-415/2018 од
13.07.2018. године, припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 51/18:

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
– РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН К 51/18

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова

Страна

3

III

4

5

IV

Критеријум за доделу уговора

11

V

Обрасци који чине саставни део понуде

12

VI

Модел уговора о јаној набавци

29

VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду

37

VIII

Предмер радова

48

IX

Шеме столарија

105
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I ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Град Суботица,
Градска управа,
Трг слободе 1,
24000 Суботица;
ПИБ: 100444843,
Матични број: 08070695,
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор
ЈБКЈС 09693 ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА
Интернет страница: www.subotica.rs
ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној набавци.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су радови – Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Основна обележја: грађевински радови,
ОРН 45000000– грађевински радови
КОНТАКТ
е-маил: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИЕК (СПЕЦИФИАКЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТЕА, РОКА И МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ
Предмет јавне набавке: су радови – Реконструкција Дома кулутре у Доњем Таванкуту,
Место извођења радова: Марка Орешковића, на парцели број 5400/3 к.о. Таванкут
Саставни део ове конкурсне документације чини предмер радова.
Посебни захтев Наручиоца који је описан у поглављу III ове конкурсне документације, тачка 3.
подтачка 3.1. - "Посебни захтеви наручиоца" за свако заинтересовано лице које има намеру да
поднесе понуду, је обавезан увид код Наручиоца у Пројектно - техничку документацију за извођење
радова која чине предмет ове јавне набавке и обилазак објекта.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
1) Услов:
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да је регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).
Доказ:
Правна лица:
Предузетници
Физичка лица

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

2) Услов:
Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН).
Доказ:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; и
Правна лица
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; и

Предузетници
и физичка
лица

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
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
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привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов:
Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
Доказ:
3.1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
Правна лица
3.2) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
1) 3.3) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
Предузетници
2) 3.4.) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
3.5) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
Физичка лица
3.6) Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални
центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника
правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној
надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода и
Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према
Орган надлежан
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту
за издавање:
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату
одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у
својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе
прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је
дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих
локалних органа/организација/установа.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов:
Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН).
Доказ:
Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац
бр: 5)
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
1. Пословни капацитет:
Услови :
1.1. Да је понуђач у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања позива за подношење
понуда (закључно са даном 12.07.2018.г.) извео радове на реконструкцији, санацији или
адаптацији на најмање 5 објеката (на стамбено пословним објектима или објектима културних
добара или јавним објектима), од којих је сваки минимум нето површине 200 м2.

Докази:
1.1.1) референтна листа, (образац бр. 8.)
1.1.2) оверене потврде од стране наручиоца (инвеститора), (образац бр. 9.)
1.1.3) фотокопије уговора, и
1.1.4) фотокопија прве и последње стране окончаних ситуација (рекапитулација).
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из
Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему
такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда, са наведеним износом учешћа уколико
је заједничка понуда,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- површина објеката на којима су вршени радови у м2,
- број и датум уговора,
- контакт особа наручиоца и телефон ,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
1.2. Понуђач поседује важеће сертификате менаџмента квалитета, и то:
1.2.1. ISO 9001 или одговарајући;
1.2.2. ISO 14001 или одговарајући;
1.2.3. OHSAS 18001 или одговарајући;

Докази:
1.2.1) фотокопија цертификата ISO 9001 или одговарајући;
1.2.2) фотокопија цертификата ISO 14001 или одговарајући;
1.2.3) фотокопија цертификата OHSAS 18001 или одговарајући;
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2. Технички капацитет:
Услови :
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа или лизинга) опремом за
извођење радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
2.1. 1 теретно моторно возило носивости мин.1.5тона,
2.2. 1 цевна или портална (рамовска) скела минимум 800 м2
2.3. 2 апарата за варење
2.4. 1 комбинована машина скип (запремина кашике мин 0,5 м3)
2.5. 2 камиона кипер носивости мин 10 т.

Докази:
3.1) Фотокопија пописне листе или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити
означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која
претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена
печатом понуђача.
3.2) Доказ о закупу или лизингу – фотокопија уговора о закупу или лизингу,
3.3) За камионе и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ
коришћења (власништво, закуп, лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из
читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања понуда;
3.4) Изјава о техничком капацитету (Образац бр. 10)

3. Кадровски капацитет:
Услови :
Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама радника запослених
или ангажованих другим Уговором у складу са Законом о раду, и то:
3.1.
Дипломирани грађевински инжињер - Одговорни извођач радова грађевинских
конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и
хидроградње са важећом лиценцом 410 или Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње са важећом лиценцом 411;
3.2. 1 Дипл. инжињер електротехнике – одговорни извођач радова електроенергетских
инсталација ниског и средњег напона са важећом лиценцом 450;
3.3. 1 Дипл. маш. инжењер - Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике са важећом лиценцом 430;
3.4. 1 Дипломирани грађевински инжињер – Одговорни извођач радова хидротехничких
објеката и инсталација водовода и канализације са важећом лиценцом 414;
3.5. 1 лице за безбедност и заштиту на раду са положеним стручним испитом;
3.6. 2 заваривача са важећим атестом заваривања за челик;
3.7. 4 лица распоређенa на пословима машинских инсталација;
3.8. 4 лицa распоређенa на пословима електро инсталација;

3.9. 25 лица распоређена на грађевинске послове.
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Докази:
4.1) Доказ о пријави на осигурање за запослене - фотокопија М образаца Фонда ПИО за лица која су
у радном односу код Понуђача,
4.2) Фотокопије уговора за ангажовање другим Уговором у складу са Законом о раду,
4.3) За дипломиране инжењере доставити фотокопију одговарајућих важећих - лиценци Инжењерске
коморе Србије,
4.4) Фотокопија потврде о важењу лиценце Инжењерске коморе Србије,
4.4) Фотокопија атеста за завариваче издате од стране акредитоване институције и
4.5) Изјава о кадровском капацитету ( Образац бр. 11).
Напомена: Понуђач испуњава услов у погледу кадровског капацитета за инжињере, уколико
приложи све тражене лиценце у складу са конкурсном документацијом (без обзира на број лица који
поседују те лиценце).
Понуђач се обавезује да ће одговорни инжењери и извођачи радова са траженим лиценцама бити
ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке током целог рока извршења
уговора о јавној набавци.
Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту радова обезбеди
одговарајуће извршиоце.
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 Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од 5 дана од дана пријема захтева. У
супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за
услов из члана 75. став 1. тачка 1), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре, под условом да понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени
документ јавно доступан.
Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до
4), обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под
условом да Понуђач наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан.
Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни Понуђач, сви чланови групе из заједничке
понуде и подизвођачи.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако 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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама, ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 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.
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.

Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова –
реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту, ЈН К 51/18

Страна 9 од 47

3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ОБЈЕКТА ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ И ПРЕГЛЕД
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ЛИЦУ МЕСТА.
У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђач је у
обавези да поднесе писани захтев Наручиоцу, на mail: ines.trivankrivo@subotica.rs.
Заинтересована лица могу да изврше обилазак локације и изврше увид у техничку
документацију, уз обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације није могуће извршити на
дан отварања понуда.
Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију
у заказаном термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове
конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део понуде.
Контакт особа за обилазак локације: Барна Жолт, бр.тел. 024/666-311.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

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 прихватљивих понуда са истом најнижом понуђеном
ценом. Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди краћи рок за извођење радова, а у
случају да је и рок за извођење радова исти, уговор ће се доделиту понуђачу који понуди дужи
гарантни рок.
Уколико ни након примене горе наведених "резервних елемената 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, исти рок за извођење радова и исти гарнтни рок. 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 биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о
извлачења путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац структуре цене са упутством за попуњавање
Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде
Образац број 4 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН
Образац број 5A – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за подизвођача
Образац број 6 – Изјава Понуђача да прихвата све услове из Позива и Конкурсне
документације
Образац број 7 – Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације
Образац број 8 – Пословни капацитет – референтна листа
Образац број 9 – Потврда о референцама
Образац број 10 – Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету
Образац број 11 – Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету
Образац број 12 – Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци доставити
Наручиоцу уговорене полисе осигурања

- Модел уговора
- Предмер радова
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА РАДОВЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ
Понуда бр ______________од __________2018. године за јавну набавку радове
(понуђач уписује свој деловодни број и датум)

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
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

ДА

НЕ

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

1)

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

2)

који

ће

регистар

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
извршити подизвођач:
Подизвођач уписан у
понуђача АПР

који

ће

регистар

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.
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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:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
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:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
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 –
реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту, ЈН К 51/18

Страна 15 од 47

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НАСТАВАК
5)
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ

Укупна цена без ПДВ-а

______________________ РСД

Износ ПДВ-а

_____________________ РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

______________________ РСД

Рок и начин плаћања

- 20 % авансно од уговорене цене без ПДВ-а, након закључења
уговора у року до 45 дана од дана пријема уредног предрачуна за
плаћање аванса код Наручиоца и уговорених средстава
финансијског обезбеђења;
- до 70 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним
ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема
оверених ситуација од стране Наручиоца;
- остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене
цене без ПДВ-а, по окончаној ситуацији сачињеној на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана
од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе
потписаног Записника о примопредаји објекта и коначног
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења.

Рок важења понуде

________ дана од дана отварања понуде, (не може бити краћи од
60 дана)

Рок извођења радова,

________ календарских дана, (Рачуна се од дана увођења
Извођача у посао, и не може бити дужи од 200 календарских дана)

Гарантни период

_________, (Рачуна се од записничке примопредаје уговорених
радова, и не може бити краћи од 2 године)

Место извођења радова

Марка Орешковића, на парцели број 5400/3 к.о. Таванкут, Дом културе

Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су наведени
подаци у обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту потписује члан
групе понуђача који је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу понуђача, као и да
потписује и оверава сву документацију у име и за рачун групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Набавка радова

Врста радова и добра

Учешће у укупној цени
(у динарима без ПДВ)

Врста трошка

Учешће у укупној
цени
(%)

Цена материјала са транспортом
Цена радова
Увозне дажбине
Евентуални други трошкови
СВЕГА УКУПНО БЕЗ ПДВ
ИЗНОС ПДВ
СВЕГА УКУПНО СА ПДВ

100%

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

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. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава, оверава и
доставља као обавезни документ уз своју понуду.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________________________
[навести назив и седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде у поступку ЈН К 51/18, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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

Датум:

М.П.

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

даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Понуђач
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ
ТАВАНКУТУ, бр. ЈН К 51/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
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 2 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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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА
КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, бр. ЈН К 51/18, 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.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
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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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5 А
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
ЗА ПОДИЗВОЂАЧА
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА
КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, бр. ЈН К 51/18, 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.

Потпис овлашћеног лица
подизвођача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА СВЕ УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо, да
прихватамо све услове утврђене у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији
за јавну набавку
радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ
ТАВАНКУТУ, бр. ЈН К 51/18.
При састављању понуде поштовали смо све услове из Позива,
Конкурсне
документације и пројектно техничке документације.
Изјављујемо да смо извршили увид у наведену документацију, да нам је иста јасна, да
немамо примедбе, и да сагласно нашој понуди можемо извести предметне радове у
понуђеном року и за понуђену цену.
Понуду смо саставили по свим условима из Конкурсне документације и са истима се у
целости слажемо.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац се фотокопира
и сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава и прилаже засебно.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7

ИЗЈАВА О УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
И ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Потенцијални
Понуђач
заинтересовано
лице:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља)
Под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да сам извршио
увид у пројектно техничку документацију и обишао локацију - објекат на којем ће се вршити
радови који чине предмет јавне набавке радова бр: ЈН К 51/18 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА
КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, као и да сам добио све информације које су
неопходнодне за припрему прихватљиве понуде за наведену јавну набавку.
Такође изјављујем да сам упознат са свим условима градње - извођења предметних
радова, и да исти не могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени из моје понуде.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Потврђујем да је горе наведени потенцијални понуђач - заинтересовано лице, дана
___________________________________ извршио увид у пројектно техничку документацију
и обишао локацију - објекат на којем ће се вршити радови који чине предмет јавне набавке
радова РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ бр: ЈН К 51/18.

Потпис овлашћеног лица
Наручиоца

Датум и место
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
понуђача у периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања позива за подношење понуда извео
радове на реконструкцији, санацији или адаптацији на најмање 5 објеката (на стамбено пословним
објектима или објектима културних добара или јавним објектима), од којих је сваки минимум нето
површине 200 м2

Редни
број

Назив наручиоца

Датум
реализације
уговора

Назив предмета
набавке

Површина објекта
на којима су
радови изведени у
м2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА

На основу члана 77. став 2. тачка (2) ЗЈН, наручилац/инвеститор:
_____________________________________________________из_________________________
улица ______________________________ број
___ , ПИБ____________ Матични
бр.__________
издаје
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА
Којом
потврђујемо
да
је
понуђач
_____________________________________________________
из______________________________
улица_______________________
број_______,
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,
као
А) самостални извођач или
Б) учесник у заједничкој понуди
У периоду од 01.01.2012. године до дана објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки (закључно са даном 12.07.2018.), извео радове:
на
__________________________________________________________________________
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у
вредности од ________________________ динара без ПДВ-а, у свему у складу са
закљученим уговором.
Датум почетка радова: ________________________
Датум завршетка радова: _______________________
Потврда
се
издаје
на
захтев
извођача
радова
/
понуђача
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке
Наручиоца: Град Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, ради набавке
радова – реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту, ЈН К 51/18.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Потпис овлашћеног лица
наручиоца

Датум и место
М.П.

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за
сваки уговор посебно.
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене податке из
ове потврде.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА О ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом
опремом:
Кључна опрема (машине, апарати и друго) којом располаже понуђач за
извођење предметних радова
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати.
Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се доказује
испуњеност услова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11
КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са следећим
кадровским капацитетом:
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме

Стручна
спрема

Радно место

Број лиценце

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати.
Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се доказује
испуњеност услова.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 12
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ УКОЛИКО ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ДОСТАВИТИ НАРУЧИОЦУ УГОВОРЕНЕ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(подаци из АПР-а)
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Град/Општина:

Место:

Улица и број:

Седиште:
Матични број:
ПИБ:
под пуном кривичном, материјалном и моралном одговорношћу као Понуђач дајем следећу
ИЗЈАВУ
да ћу уколико ми се додели уговор у овом поступку јавне набавке радова Реконструкција
Дома културе у Доњем Таванкуту, редни број ЈН К 51/18, и исти закључим са Наручиоцем, у
року од у року од 8 (осам) дана од дана закључења истог доставити Наручиоцу уговорене
полисе осигурања или оверене копије, са важношћу за цео период важења Уговора, и то:
- за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности;
- за штету од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, у складу са
важећим прописима;
- од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације уговора, у складу са важећим прописима.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Напомена:
Ову Изјаву прилаже и потписује Понуђач или представник групе понуђача.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Уговор о јавној набавци
извођења радова – Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту,
редни број ЈН К 51/18
закључен између:
1.

ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, 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)

Уговорне стране сагласно 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 Позива за подношење понуда спровео
отворени поступак јавне набавке радова - Реконструкција Дома културе у Доњем Таванкуту, редни
број ЈН К 51/18
да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио
оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је
поднео Извођач радова под бројем ______________ дана __________ , која понуда је код Наручиоца
заведена под бројем IV-404-**/2018-** дана **.**.2018. године и која у потпуности одговара свим
условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким
спецификацијама;
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о
додели уговора за предметне радове број: __________ од ________. 2018. године, којом је уговор у
предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио Понуду бр. _________од
_________, а која чини саставни део овог Уговора.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова – Реконструкција Дома културе у Доњем
Таванкуту, у свему према пројектно техничкој документацији, конкурсној документацији, важећим
прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који чине
предмет овог Уговора, и прихваћеној Понуди Извођача број: __________од _______2018. године.
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Члан 2.
Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:
__________________________ динара без ПДВ
_________________________

динара ПДВ

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

__________________________ динара са ПДВ

Сагласно Понуди Извођача бр. __________ од __________ године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 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.
Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, скеле,
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање
и обезбеђење саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске
механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове
потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и
демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и
заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и
градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све
друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак
радова, у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву
опрему, подразумевају франко градилиште, односно предметни објекат, размештено и изведено
према техничкој документацији.
Члан 3.
Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора платити Извођачу радова на следећи
начин:
аванс у висини од 20% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
до 70 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним ситуацијама
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде,
потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од
стране Наручиоца по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације;
остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене
ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји објекта и коначног
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења по испостављеној окончаној
ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене.
Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова.
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Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео 4, Глава 08, Програм
13, Пројекат 1201 – П5, Функција 820, Економска класификација 511294.
Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица.
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 рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а.
Члан 4.
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8 (осам)
дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:
1.
Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама:
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од
20% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони
ранг;
2.
Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без
ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење
Уговора.
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно
изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач
радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Банкарске гаранције треба да гласе на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Члан 5.
Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора осигура и достави
Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења
Уговора:
- за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности;
- за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим
законским прописима;
- од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим прописима.
Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца.
Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре
истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период важења
Уговора.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од ______
календарских дана, (не дуже од 200 календарских дана), рачунајући од дана увођења Извођача у
посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника, потписивањем
прве стране.
Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде уговорних
страна, односно Комисије коју именује Наручилац.
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Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач,
- у случају промене временских услова а који услови онемогућавају квалитетно извођење
предметних радова у складу са техничким условима, (стандардима и нормативима).
Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач посноси Наручиоцу, у писаној форми уз
сагласност стручног надзора, у року од два дана од дана сазнања за околност.
Уговорени рок се сматра продуженим када се о томе уговорне стране сагласе и потпишу
Анекс овом Уговору.
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 банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Члан 9
Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року,
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 од окончане ситуације.
Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац има
право да тражи од Извођач, добровољно или путем суда.
Члан 10.
Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне
казне, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете.
Члан 11.
Наручилац се обавезује да:
изврши благовремено плаћање сагласно одредбама 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,
формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун.
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона.
Члан 12.
Наручилац Стручним надзором обезбеђује:
контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на
основу које је извршена пријава почетка радова,
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и
техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији,
проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
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контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици,
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 13.
Извођач се обавезује да:
- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и ограђивање свих
хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење градилишта),
- сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде,
- 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,
- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац, на дан
увођења у посао,
- 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
Наручиоцу,
- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова,
- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу,
- 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 проузрокује,
- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о томе
обавести Наручиоца,
- сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања
- Благовремено достави Наручиоцу имена својих представника у Комисију 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 14.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном
надзору сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте
те врсте у складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и конкурсном
документацијом.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога,
он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.
Члан 15.
Извођач по завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,
најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова,
потписивањем Записника.
Коначни обрачун радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Примопредају радова и коначни обрачун врше стручни надзор и одговорни извођач радова.
О примопредаји радова сачињава се записник о примопредаји радова и коначан обрачун
радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене одговарајуће
табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.
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Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су радови
изведени сагласно пројектно техничкој документацији.
Члан 16.
Гарантни рок за изведене радове је ____ године, и почиње да тече од дана потписивања
Записника о извршеној примопредаји радова и предаји банкарске гаранције за отклањање грешака у
гарантном року Наручиоцу. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача те опреме у складу
са условима произвођача.
Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о примопредаји предметних радова,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему.
Члан 17.
Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји изведених
радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,
безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у износу од 10 % од вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из претходног
става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
Члан 18.
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.
Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће
активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и има право да те радове
уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 19.
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 Извођача, које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или
мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у грађевински
дневник обавести стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и 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.
На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова примениће се јединичне цене из
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора.
Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се
укупна цена из члана 2. овог Уговора, и након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс
овом Уговору.
Члан 20.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има
право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;
ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене полисе
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност
понуде;
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уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о
разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске
гаранције за добро извршење посла;
ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају Наручилац има право на
активирање банкарске гаранције за добро извршење посла;
уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
радова 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 да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак
предметних радова.
Члан 21.
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 даљег
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно
техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне стране потписују
Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.
Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговор.
Члан 22.
За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о јавним набавкама и
други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који важе за врсту радова који
чине предмет овог Уговора.
Члан 23.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему сагласно
одредбама Закона о јавним набавкама.
Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне током
целог рока важења Уговора.
Члан 24.
Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка разлога,
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих уговорених обавеза из
овог Уговора и да их документује на прописани начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог Уговора.
Члан 25.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у
противном уговарају стварну надлежност суда у Суботици.
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе истог
представљају израз њихове слободне воље.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року од 5
дана од дана када му исти буде достављен на потписивање.
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Члан 26.
Овај Уговор сачињен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 7
(седам) примерака а Извођач 2 (два) примерка.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
Прилог бр. 1. Понуда Извођача;
Прилог бр. 2. Предмер и предрачун радова и

-

ЗА ИЗВОЂАЧА
Д и р е к т о р,

ЗА НАРУЧИОЦА

________________________
МП

___________________________
МП

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 КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН.
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је пирложити
превод на спрски језик оверен од стране судског тумача.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача 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 –
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У
ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у
Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10., 11. или
12. 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 времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене
понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете
листови.
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.
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да преузму
на интернет странцама:
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs
Конкурсна документација садржи укупно 108 страна, од чега општи део конкурсне
документације садржи 47 страна, предмер радова садржи 57 страна и шема столарија 4 страна.
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 13.08.2018. године до 11:00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до рока
из става 1. без обзира на начин достављања.
4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 13.08.2018. године у просторијама
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући,
канцеларији 211-2.
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, да би могли
активно учествовати у поступку отварања понуда.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени
представници понуђача.
5. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
7. 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 –
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18 – НЕ
ОТВАРАТИ или
„РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18- НЕ
ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА КУЛТУРЕ У
ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА
КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. 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 који су 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.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
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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) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
- 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, 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.
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.
11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
аванс у висини од 20% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату
вредност, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
до 70 % по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације, уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро
извршење посла и полисе осигурања;
најмање 10 % по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених
радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од уговорене укупне цене.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно
изведених количина радова и јединичних цена датих у пројекту за извођење. Привремене и окончана
ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова,
Извођача радова и Наручиоца. Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку
радова, потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости.
Уколико Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део
ситуације. О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача
радова у року до 15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том
року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате
радове. Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор.
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11.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана примопредаје радова.
11.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова не може бити дужи од 200 календарских дана, од дана увођења
извођача у посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
Место извођења радова: Дома кулутре у Доњем Таванкуту, улица Марка Орешковића,
парц.бро 5400/3 К.О. Таванкут.
11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге,
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза
на додату вредност. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ
са ПДВ-ом.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. ЗЈН.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И
СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансије.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
14.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први
позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од
дана отварања понуде. Гаранција банке мора гласити на Наручиоца.
Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за повраћај авансног плаћања у висини аванса од 20% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено
на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за добро извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на
Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
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Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције
за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз
понуду уколико:
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор не потпише уговор о јавној набавци у року од 5 дана од
када му је исти достављен на потпи;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена средства обезбеђења у уговореном
року.
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са
којима не закључи уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и
тражена обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
- Као средства финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 8 дана од дана закључења
уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на
први позив, у висини уговореног аванса од 20% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
- Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив,
у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року:
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања
Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене цене
без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. Понуђач може
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у уговореном гарантном року.
Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA).
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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16. 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 конкрусној 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 – РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОМА
КУЛТУРЕ У ДОЊЕМ ТАВАНКУТУ, ЈН К 51/18”.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs у току трајања
радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом
када је примљен.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним данима након истека
радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.
Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не
ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се евидентирати првог
следећег радног дана.
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.
17. 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.
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.
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
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Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда сходно члану 82. ЗЈН.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, сагласно члану 75. став 2. Закона о
јавним набавкама.
20. 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.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил:
javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на
емаил: javnenabavke@subotica.rs 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
емаил: javnenabavke@subotica.rs 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 заштиту права е-маилом на адресу
javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног
празника) примљени захтев ће се евидентирати првог следећег радног дана.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом
за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.
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Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која
мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и
назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне
таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун
код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року од 5
дана од дана када га је примио на потпис.
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.
23. 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 и овим упутством.
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.
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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.
24. ОСИГУРАЊЕ
Извођач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским
прописима.
Извођач радова је дужан да у року од 8 од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису
осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни,
односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену копију, у складу са
важећим прописима.
25. 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.
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.
26. 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 писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за појашњење
понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми.
27. 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.
28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о
јавним набавкама.
29. ПРИМЕНА ЗАКОНА
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, стандардима
и техничким условима који важе у Републици Србији.
Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове ове
јавне набавке.
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Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима,
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова.
30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама и
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави
поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, посебно
наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења
одлуке.
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
31. ОБЛИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђач је у обавези да
поднесе писани захтев Наручиоцу, на mail: ines.trivankrivo@subotica.rs. Заинтересована лица могу да
изврше обилазак локације и изврше увид у техничку документацију, уз обавезну најаву 2 дана раније.
Обилазак локације није могуће извршити на дан отварања понуда.
Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у
заказаном термину, дужни су да потпишу потврду - Образац који чини саставни део ове конкурсне
документације и који се прилаже и чини саставни део понуде.
Контакт особа за обилазак локације: Барна Жолт, бр.тел. 024/666-311.
По извршеном увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације потенцијални
понуђач и представник Наручиоца ће потписати и оверити Изјаву - Образац бр. 7, који чини саставни
део Конкурсне документације и који понуђач обвезно треба да прилажи уз своју понуду.
32. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
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 обавезних
и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од стране овлашћеног
лица и оверене печатом:
Образац број 1 – Образац понуде;
Образац број 2 – Образац струкутре цене са упутством за попуњавање;
Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно)
Образац број 4 – Образац изјаве о независној понуди;
Образац број 5 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН;
Образац број 5А – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за
подизвођача;
Образац број 6 –
Изјава Понуђача да прихвата све услове из Позива и Конкурсне
документације;
Образац број 7 – Изјава о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације;
Образац број 8 – Пословни капацитет – референтна листа;
Образац број 9 – Потврда о референцама;
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Образац број 10 – Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету;
Образац број 11 – Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету;
Образац број 12 – Изјава Понуђача да ће уколико закључи уговор о јавној набавци доставити
Наручиоцу уговорене полисе осигурања;
Модел уговора;
Предмер и радова;
Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача;
Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
Оригинал писмо о намерама банке за издавање гаранције за повраћај авансног плаћања;
Оригинал писмо о нарерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и
Оригинал писмо о намерама банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом:
Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани од
стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом Понуђача. За лакше попуњавање образаца,
дозвољено је копирање истих, са истим садржајем.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним читким 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 оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
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 из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.
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. Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе
понуђача потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној документацији одређено
да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци
фотокопирају у потребном броју).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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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Investitor: GRAD SUBOTICA
Objekat: ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA
Mesto: TAVANKUT
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI DEO
UVODNA NAPOMENA Kod svih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog važećim domaćim
standardima, atestima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu i
pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i unutrašnji transport, izradu i demontažu
potrebne
skele,
potrebne
ateste,
kao
i
obezbeđenje
gradilišta
i
radne
snage.
Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama ovog predračuna nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu
kvaliteta, izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan materijal. Objekat kao i gradilište mora se stalno održavati
čisto i uredno, a po završetku celog posla pred predaju objekta sve mora biti očišćeno i sve opremljeno za tehnički
pregled
u
apsolutnom
redu
i
čistoći.
Izvođač
je
u
obavezi
da
vodi
građevinsku
knjigu
i
dnevnik.
Obračun gotovih radova vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene količine.
Red.
broj

“A”
I

1

Opis radova

Jed.
Količina
mera

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična Ukupna
cena sa cena bez
PDV-om
PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
Montaža i demontaža fasadne skele po
važećim propisima i merama HTZ-a.
Skela mora biti statički stabilna,
ankerovana za objekat i propisno
uzemljena. Obezbediti stubove za
zatezanje pletiva. Postaviti table za
upozorenje prolaznika. Skela se koristi
za sve vreme trajanja radova.
Ograđivanje izvršiti sa ulične strane
zauzećem trotoara u širini od 2,0m od
objekta, u dvorištu odvojiti pripadajući
deo dvorišta pregradom odgovarajuće
dužine. U cenu uračunati oblaganje cele
površine skele sa zaštitnom mrežom,
obezbeđenje gradilišta celom dužinom
skele, mogućnost pristupa
svakom
ulazu. U cenu uračunati i formiranje
tunela za bezbedan prolaz pešaka ispod
skele. Kompletno izvedeno obračunava
se po m2.

m²

990,00
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Kompletno obijanje postojeće podne
obloge sa podnom konstrukcijom
zejedno. U cenu uračunati utovar i
odvoz nastalog šuta na deponiju ili na
mesto gde odredi Investitor udaljenu do
10
km.
Kompletno
izvedeno,
obračunava se po m2.
Brodski pod
m2

57,00

m2

56,00

m2

6,00

m2

117,00

m2

118,00

m2

91,00

m1
m1

141,00
42,00

m2

330,00

m2

120,00

m3

3,00

Tepih
Beton
Vinaz
Keramičke pločice
2

3

4

5

6

7

Skidanje drvene obloge strehe krova sa
dvorišne strane. U cenu uračunati
odlaganje skinutog materijala
na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m2 .
Demontaža horizontalnih i vertikalnih
oluka zajedno sa držačima. U cenu
uračunati pažljivo spuštanje, utovar i
odvoz na privremenu deponiju za
odlaganje ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
mI.
horizontalni oluci
vertikalni oluci
Pažljivo skidanje drvene obloge
unutrašnjih zidova. U cenu uračunati
utovar i odvoz nastalog šuta na deponiji
i na mesto gde odredi Investitor
udaljenu do 10 km. Kompletno
izvedeno
obračunava
se
po
m2.(prostorija 5,8,9,10,13)
Čišćenje podruma. U cenu uračunati
utovar i odvoz nastalog šuta na deponiju
ili na mesto gde odredi Investitor
udaljenu do 10 km. Kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
Rušenje ulaznih stepeništa od betona sa
temeljima zajedno. U cenu uračunati
rušenje, utovar i odvoz nastalog šuta na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor. Kompletno izvedeno obračun
po m3.

2/57

8

9

10

11

12

13

Skidanje
kompletne
plafonske
konstrukcije. U cenu uračunati i
skidanje spuštenog plafona, demontažu
svih visećih delova i svetiljki, spuštanje,
utovar i odvoz nastalog šuta na deponiju
ili na mesto gde odredi Investitor
udaljenu do 10 km. Kompletno
izvedeno
obračunava
se
po
m2.(prostorija od 1 do 16)
m2
Obijanje fajans pločica sa zidova
zajedno sa malterom. U cenu uračunati
utovar i odvoz nastalog šuta
na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km.
Kompletno izvedeno obračun po m2.
m2
Demontaža sanitarne opreme. U cenu
uračunati odlaganje skinutog materijala
na deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km .
Kompletno izvedeno obračun po
komadu.
WC
kom
Umivaonik
kom
Demontaža postojeće vodovodne i
kanalizacione cevi iz zidova i podova
objekta.
Kompletno
izvedeno
obračunava se paušalno.
pauš.
Zatrpavanje postojeće septičke jame
peskom. U cenu uračunati sve zemljane
radove,
sva
potrebna
rušenja,
dezinfekciju pre zatrpavanja i vađenje
postojeće spoljašnje vodovodne i
kanalizacione mreže oko objekta.
Kompletno izvedeno obračunava se
paušalno.
pauš.
Pažljivo vađenje postojeće stolarije koja
se zamenjuje. Demontažu izvesti
pažljivo da se ne ošteti stolarija i zidna
masa oko nje. U cenu kod prozora
uračunati i skidanje prozorskih daski,
limenog opšava -solbanaka i odlaganje
skinute stolarije i bravarije na deponiju
ili na mesto gde odredi Investitor
udaljenu do 10 km. Kompletno
izvedeno obračunava se po kom.
prozor dim 129/200 cm
kom
prozor dim 60/60 cm
kom
prozor dim 170/175 cm
kom
prozor dim 244/190cm
kom
prozor dim 214/190cm
kom
prozor dim 60/189cm
kom
prozor dim 60/191cm
kom
prozor dim 112/187 cm
kom

411,00

47,00

5,00
3,00

1,00

1,00

9,00
2,00
6,00
1,00
8,00
2,00
2,00
2,00
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14

15

16

17

vrata dim 89/275 cm
kom
vrata dim 154/223 cm
kom
vrata dim 97/277 cm
kom
vrata dim 185/240 cm
kom
vrata dim 174/231 cm
kom
vrata dim 102/213 cm
kom
vrata dim 80/195 cm
kom
vrata dim 117/242 cm
kom
vrata dim 147/227 cm
kom
vrata dim 195/225 cm
kom
vrata dim 103/208 cm
kom
vrata dim 89/208 cm
kom
vrata dim 100/205 cm
kom
vrata dim 80/200 cm
kom
vrata dim 90/200 cm
kom
vrata dim 85/205 cm
kom
vrata dim 65/205 cm
kom
vrata dim 89/205 cm
kom
vrata dim 100/214 cm
kom
vrata dim 142/188 cm
kom
vrata dim 92/212 cm
kom
Demontaža ploče spomenika sa
pažljivim odlaganjem na mestu gde
odredi Investitor. U cenu uračunati
skidanje, skladištenje, čišćenje i nakon
završetka radova ponovno montiranje
na privobitan položaj. Kompletno
izvedeno obračun po komadu.
kom
Sečenje betona dijamantnom pločom. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m1
m
Rušenje trotoara. U cenu uračunati sav
rad i materijal. Kompletno izvedeno
obračun po m2.
m2
Odvoz šuta,tepiha i smeća iz objekta pre
početka izvođenja radova. U cenu
uračunati utovar, odvoz šuta na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor do udaljenosti od 10 km.
Kompletno izvedeno obračun paušalno
pauš.
Ukupno pripremni radovi i rušenja

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

1,00

75,00

15,00

1,00
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II

1

2

3

4

ZEMLJANI RADOVI
Ručni iskop zemlje III kategorije u
objektu ispod poda cca dubine d=2530cm. Iskop izvesti planiranjem dna. U
cenu uračunati i odvoz zemlje na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor do udaljenosti od 10 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m3.
Ručni iskop zemlje III kategorije za
nove temelje ispod novog stepeništa i
sokle. Iskop izvesti planiranjem dna. U
cenu uračunati i odvoz zemlje na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor do udaljenosti od 10 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m3.
Ručni iskop zemlje III kategorije u
objektu za nove trakaste temelje ispod
novih zidova. Iskop izvesti planiranjem
dna. U cenu uračunati i odvoz zemlje na
deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor do udaljenosti od 10 km.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m3.
Nabavka,
transport,
nasipanje
i
mašinsko nabijanje tampon sloja od
tucanika u debljini d=10cm ispod poda.
Nasipanje izvesti
u slojevima do
potpune
zbijenosti.
Kompletno
izvedeno obračunava se po m3

m³

98,00

m³

11,00

m³

8,50

m3

39,00

m2

760,00

m2

1.000,00

Ukupno zemljanini radovi
III

1

2

ZIDARSKI RADOVI
Obijanje maltera sa spoljašnjih zidova
sa čićenjem fuga čeličnom četkom. U
cenu uračunati odlaganje nastalog šuta
na deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km.
Kompletno izvedeno obračun po m2.
Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova
sa čićenjem fuga čeličnom četkom. U
cenu uračunati odlaganje nastalog šuta
na deponiju ili na mesto gde odredi
Investitor udaljenu do 10 km.
Kompletno izvedeno obračun po
m2.(prostorija od 1 do 16)
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3

4

5

6

7

8

9

10

Probijanje otvora u nosećim zidovima.
U cenu uračunati sav rad i materijal,
potrebna podupiranja, utovar i odvoz
nastalog šuta na deponiju ili na mesto
gde odredi Investitor do udaljenosti od
10 km. Kompletno izvedeno obračun po
m3
Proširenje otvora u nosećim zidovima.
U cenu uračunati sav rad i materijal,
utovar i odvoz nastalog šuta na deponiju
ili na mesto gde odredi Investitor do
udaljenosti od 10 km. Kompletno
izvedeno obračun po m3
Rušenje zidova debljine d=15 cm. U
cenu uračunati rušenje, utovar i odvoz
nastalog šuta na deponiju ili na mesto
gde odredi Investitor do udaljenosti od
10 km. Kompletno izvedeno obračun po
m2.
Zidanje sokle opekom na kant u
produžno cementnom malteru. U cenu
uračunati sav rad i materijal kao i
betonski temelj ispod sokle. Kompletno
izvedeno obračun po m2
Malterisanje
sokle
produžnim
malterom. U cenu uračunati sav rad i
materijal. Kompletno izvedeno obračun
po m2.
Dersovanje spoljašnjih zidova i sokle
produžnim malterom. Radove izvesti na
sledeći način: Površinu na koju se
nanosi malter očištiti, otprašiti i vodom
pod pritiskom oprati. Kompletno
izvedeno obračun po m2
Malterisanje plafona
produžno
cementnim malterom
u dva sloja.
Završni sloj treba da je sa upotrebom
sejanog peska. Kompletno izvedeno
obračun po m² malterisane površine.
Presecanje spoljašnjih i unutrašnjih
zidova sa uvlačenjem kvalitetnog
hidroizolacionog materijala. U cenu
uračunati sav rad i materijal. Kompletno
izvedeno obračun po m2 horizontalne
projekcije zida.

m³

3,00

m³

1,50

m2

27,00

m2

96,00

m2

96,00

m2

785,00

m2

138,00

m2

106,00
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Injektiranje vlažnih zidova
kod
stepeništa
podruma
bušenjem
horizontalnih rupa sa razdaljinom
između rupa do 120 mm za postavljanje
pakera. U rupe postaviti SikaMurInjectoCream jednokomponentnu masu
za presecanje kapilarne vlage u
zidovima. Nakon zasićenja otvore
zatvoriti sanacionim krečnim malterom.
U cenu uračunati sav materijal po
preporuci proizvođača kao i sav rad.
Kompletno izvedeno, obračun po m2
horizontalne projekcije zida. Koristiti
gore
navedene
materijale
ili
odgovarajuće
materijale
istih
karakteristika.
m2

11

8,00

Izrada tankoslojnog sistema kontaktne
fasade sa pločama od kamene vune,
ravnomerne gustine po celoj debljini
ploče, tipa Knauf Insulation FKD-S,
deklarisane pritisne čvrstoće pri 10%tnom sabijanju 30kPa, delaminacije
10kPa. Kventove izvesti sa debljinom 35cm.
Pre postavljanja prvog reda ploča, prvo
postaviti aluminijumski perforirani
profil širine jednake debljini kamene
vune koji pričvršćujemo tiplovima na
razmacima od 30-50cm. Zatim naneti
polimer-cementni lepak za kamenu
mineralnu vunu trakasto po obimu ploče
i tačkasto, 3 pogače, po sredini ploče.
Ploče postaviti tesno jednu uz drugu.
Ploče dodatno mehanički pričvrstiti
tiplovima sa čeličnim nerđajućim
vijcima 6-8kom/m2 (tip i dužinu tipla
odrediti u zavisnosti od podloge - u
svemu prema preporukama proizvođača
tiplova).
Na sve uglove objekta i oko otvora
postaviti ugaone profile sa integrisanom
mrežicom a dijagonale otvora na fasadi
dodatno ojačati postavljanjem
dijagonalne armature, mrežice od
staklenih vlakana dim 20x40cm.
Predvideti i profile za spoj sa prozorom,
okapne i ostale potrebne profile.
Na ploče od kamene vune naneti I sloj
polimer-cementnog lepka u koji se
utiskuje armatura,dvostruka mrežica od
staklenih vlakana alkalno otporna, sa
preklopom od min 10cm. Nakon toga se
nanosi II sloj lepka kao sloj za
gletovanje (debljine slojeva lepka i
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vreme sušenja prema uputstvu
proizvođača lepka). Posle sušenja lepka,
ravnomerno po celoj površini, naneti
podlogu za završni sloj.
Kao završni sloj maltera preporučuje se
silikatni, mineralni ili silikonski min
granulacije 1,5mm (u svemu prema
uputstvu proizvođača maltera). Ton i
boja završnog maltera prema izboru
Investitora i projektanta.
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku,
transport i ugradnju celokupnog
materijala. Koristiti gore navedene
materijale ili odgovarajuće proizvode
sa istim karakteristikama. Obračun je
po m2 gotove fasade.
12

13

14

15

16

17

18

fasada d=10cm
Zaziđivanje otvora punom opekom u
produžno cementnom malteru d=12 cm.
U cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m2
Zaziđivanje otvora punom opekom u
produžno cementnom malteru u
nosećim zidovima. U cenu uračunati sav
rad i materijal. Kompletno izvedeno
obračun po m3
Zidanje zida od pune opeke debljine
d=12 cm u produžno cementnom
malteru. U cenu uračunati sav rad,
materijal i betoniranje horizontalnih
serkleaža u visini vrata dimenzija 12/16
sa +/- 2φ12 armaturom. Kompletno
izvedeno, obračun po m2
Zidanje zaštitnog zida vertikalne
hidroizolacije u podrumu od pune opeke
debljine d=12cm u produžnom malteru
sa fugovanjem lica zida. Kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
Izrada horizontalne hidroizolacije novih
zidova u visini hidroizolacije poda sa
hidroizolacionim materijalom Fimfleks
V4. U cenu uračunati sav rad i
materijal. Kompletno izvedeno obračun
po m2.
Izrada vertikalne hidroizolacije sokle sa
hidroizolacionim materijalom Fimfleks
V4. U cenu uračunati sav rad i
materijal. Kompletno izvedeno obračun
po m2.

m2

785,00

m2

30,00

m3

4,00

m2

46,00

m2

160,00

m2

10,00

m2

135,00
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19

20

21

IV

1

2

3

Izrada i montaža tipske sanitarne
pregrade sa vratima (2 komada)
potrebne konstrukcije u kombinaciji sa
pločama otpornim na uticaj od vlage. U
cenu uračunati ugaone spojnice, šarke,
bravice, ručice, nožice podesive po
visini, ploče od visoko kvalitetnih
materijala HPL laminata debljine 12mm
obrađenih pod visokim pritiskom u boji
po izboru Investitora Montažu izvesti
sa svim potrebnim elementima i
opšavima u svemu prema preporukama
proizvođača. Kompletno izvedeno
obračunava se po m1 ukupne visine
2.00m.
Izrada vertikalne hidroizolacije zidova
podruma i horizontalne hidroizolacije
poda za kapilarnu vlagu podruma od
kvalitetnog
hidroizolacionog
materijala(membrana) u svemu prema
preporuci proizvođača. Izolaciju raditi
preko suve i čiste podloge. U cenu
uračunati
i čišćenje podloge i
povezivanje
hidroizolaciju poda sa
hidroizolacijom zidova. Kompletno
izvedeno, obračun po m2.
vertikalna hidroizolacija
horizontalna hidroizolacija
Malterisanje
unutrašnjih
zidova
produžno cementnim malterom. U cenu
uračunati sav rad i materijal. Kompletno
izvedeno obračun po m2
Ukupno zidarski radovi :

m1

11,00

m²
m²

160,00
135,00

m²

1.240,00

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Zamena postojećih drvenih nadvratnih i
nadprozornih greda sa betonskim
gredama. Armirane Betonske grede
armirati sa armaturom B500 u svemu
prema statičkom proračunu. U cenu
uračunati spuštanje, utovar i odvoz
nastalog šuta na deponiji do udaljenosti
od 10 km. Kompletno izvedeno
obračunava se po m3.
m3
13,00
Betoniranje rampe od betona MB-20 sa
mrežastom armaturom +/- Q-131. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m3
m3
1,00
Betoniranje stepeništa od betona MB-20
sa mrežastom armaturom +/- Q-131. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m3
m3
1,00
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V

1

Betoniranje temeljnih zidova stepeništa
i rampi od betona MB-20 sa mrežastom
armaturom Q-131. U cenu uračunati sav
rad i materijal. Kompletno izvedeno
obračun po m3

m3

Betoniranje betonske grede ispod sokle
od mršavog betona debljine d=5cm. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m2
m2
Betoniranje podloge trakastih temelja od
mršavog betona debljine d=5cm. U cenu
uračunati sav rad i materijal. Kompletno
izvedeno obračun po m2
m2
Betoniranje trakastih temelja od betona
MB-20 sa armaturom u svemu prema
statičkom proračunu. U cenu uračunati
sav rad i materijal. Kompletno izvedeno
obračun po m3
m3
Betoniranje temeljnih zidova od betona
MB-20 sa mrežastom armaturom Q131. U cenu uračunati sav rad i
materijal. Kompletno izvedeno obračun
po m3
m3
Izrada betonske podloge hidroizolacije
od betona MB-20MPa armiranog sa
mrežastom armaturom
Q-131 sa
istovremenom površinskom obradom,
debljine d=8cm. Beton ugraditi i
negovati po propisima. U cenu uračunati
mrežastu armaturu Q-131. Kompletno
izvedeno obračun po m2
m2
Ukupno betonski i armirano betonski radovi
PODOVI
Izrada poda prizemlja od podnih
granitnih protivkliznih
keramičkih
pločica
oblika i boje po izboru
Investitora.
lepljene granitne keramičke pločice
d=1cm
cementni estrih d=6cm sa Q-141
PE folija Knauf LDS 35
termoizolacija Knauf KR POD Extra
d=15 cm
hidroizolacija Fimfleks V4
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku,
transport i ugradnju celokupnog
gotovog poda i sloj za izravnavanje.
Koristiti gore navedene materijale ili
slične
proizvode
sa
istim
karakteristikama. Kompletno izvedeno
sa svim slojevima, obračunava se po m2
gotovog poda.

m2

8,00

4,00

9,00

4,00

3,00

382,00

596,00
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Izrada poda podruma od podnih
granitnih protivkliznih
keramičkih
pločica
oblika i boje po izboru
Investitora.
lepljene granitne keramičke pločice
d=1cm
cementni estrih d=6cm sa Q-141
PE folija Knauf LDS 35
termoizolacija Knauf KR POD Extra
d=5 cm
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku,
transport i ugradnju celokupnog
gotovog poda i sloj za izravnavanje.
Koristiti gore navedene materijale ili
slične
proizvode
sa
istim
karakteristikama. Kompletno izvedeno
sa svim slojevima, obračunava se po m2
gotovog poda.
Izrada poda prizemlja od podnih
granitnih protivkliznih
keramičkih
pločica
oblika i boje po izboru
Investitora.
lepljene granitne keramičke pločice
d=1cm
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku,
transport i ugradnju celokupnog
gotovog poda i sloj za izravnavanje.
Koristiti gore navedene materijale ili
slične
proizvode
sa
istim
karakteristikama. Kompletno izvedeno
sa svim slojevima, obračunava se po m2
gotovog poda.
Izrada poda bine prizemlja u boji po
izboru Investitora.
Brodski pod za bine i ples

m2

110,00

m2

90,00

m2

115,00

PE folija Knauf LDS 35
štafle sa popunjavanjem međusobnog
prostora sa Knauf KR Pod Extra d=5cm
gumeni podmetači za absorbciju udara

4

hidroizolacija Fimfleks V4
Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku,
transport i ugradnju celokupnog
gotovog poda. U cenu uračunati
brušenje i lakiranje tri puta. Koristiti
gore navedene materijale ili slične
proizvode sa istim karakteristikama.
Kompletno izvedeno sa svim slojevima,
obračunava se po m2 gotovog poda.
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Oblaganje stepenika ulaznih stepeništa i
unutrašnjih stepenika
granitnim
protivkliznim keramičkim pločicama
oblika i boje po izboru investitora. U
cenu uračunati i protivkliznu traku i sloj
za izravnavanje. Ovom pozicijom
obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju
obloge. Kompletno izvedeno sa svim
slojevima, obračunava se po m2 gotovog
poda.
Izrada sokle u prostorijama od granitnih
keramičkih pločica visine 10 cm
lepljene
na
zidove.
Kompletno
izvedeno, obračun po m1.

m2

21,00

m1

571,00

m2

910,00

m2

1.039,00

Ukupno podovi
VI

TESARSKI RADOVI
Skidanje crepova, zamena trulih letava i
postavljanje novih crepova na delu gde
je stari crep. U cenu uračunati sav rad i
materijal. Kompletno izvedeno obračun
po m2 horizontalne projekcije krova

1
Izvršiti pažljivi pregled postojeće
krovne konstrukcije, a sve trule,
oštećene ili nedostajuće elemente
konstrukcije
popraviti,
odnosno
zamenuti novim od iste vrste drveta.
Gabarit krova, njegova visina i nagibi ne
smeju da se menjaju. Izraditi rogove i
zamenu krovne konstrukcije od zdrave
i suve rezane čamove građe sa pravilnim
izvođenjem potrebnih drvenih veza u
svemu prema postojećoj konstrukciji.
Zatege ojačati sa obe strane fosnama sa
pravilnim zakucavanjem eksera. Cenom
obuhvatiti zaštitu krovne konstrukcije
od
požara,
insekata
i
gljiva
odgovarajućim sredstvom. Kompletno
izvedeno obračunava se po m2
horizontalne projekcije krova.
2
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“B”
VII

1

Izrada plafonske konstrukcije od
sledećih slojeva:
protivpožarne gipskartonske ploče d=2
x 1.25cm sa podkonstrukcijom
parna brana Knauf LDS 5 SILK
termoizolacija Knauf KR-SK d=20cm
između novopostavljenih plafonskih
čeličnih nosača
daščana obloga d=5cm
Koristiti gore navedene materijale ili
slične
proizvode
sa
istim
karakteristikama. U cenu uračunati
zidarske radove kod naleganja čeličnih
greda na noseće zidove i sva potrebna
štemovanja. Kompletno izvedeno sa
svim slojevima, obračunava se po m2.
Izrada
opšava strehe stolarski
obrađenom daskom d=18mm. Daske
spajati na pero i žljeb. Koristiti
prvoklasne, zdrave i suve daske bez
čvorova. Opšav završno obraditi bojom
na vodenoj bazi po izboru Investitora.
Kompletno izvedeno, obračun po m2.
Svega tesarski radovi:

m2

411,00

m2

91,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1,00
8,00
1,00
6,00
1,00
8,00
3,00
1,00
1,00
1,00

ZANATSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
Napomena: tačne dimenzije stolarije
izmeriti na licu mesta !
Nabavka i ugrađivanje prozora od 6
komornih PVC profila sa zastakljenjem
niskoemisionim dvostrukim staklom
(Kr)
4+12+4mm,
usklađeno
sa
elaboratom energetske efikasnosti. U
cenu uračunati nabavku i montažu PVC
prozorskih daski sa svim elementima
za montažu.
Obračun po komadu
kompletno ugrađene stolarije.
portal dim 243/210+60 cm
prozor dim 214/190cm
portal dim 209/275 cm
vrata dim 170/175 cm
portal dim 217/275 cm
prozor dim 60/60 cm
prozor dim 129/200 cm
vrata dim 174/231 cm
vrata dim 102/213 cm
vrata dim 195/225 cm
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vrata dim 147/227 cm
vrata dim 117/242 cm
prozor dim 92/212 cm
Izrada i ugrađivanje punih PVC vrata od
6 komornih profila sa potrebnim
elementima za montažu kao i sistem za
otvaranje vrata. Obračun po komadu
kompletno ugrađenih unutrašnjih vrata.
vrata dim 90/205 cm
vrata dim 80/205 cm
vrata dim 112/187 cm
vrata dim 154/223 cm
vrata dim 100/205 cm
vrata dim 185/240 cm
vrata dim 114/231 cm
vrata dim 89/208 cm
vrata dim 103/208 cm
vrata dim 142/188 cm
vrata dim 87/200 cm
Ukupno stolarski radovi
BRAVARSKI RADOVI
Izrada i montaža konstrukcije plafona od
HOP profila dimenzije 140x80x4 mm.
U cenu uračunati ankere, anker ploče,
ankerisanje profila u zidove u svemu
prema datim detaljima i zaštitni premaz
protiv korozije i finalni premaz bojom
za metale dva puta sa svim potrebnim
predradnjama. Kompletno izvedeno
obračun po kg
Izrada i montaža konstrukcije plafona od
rešetkastog nosača. U cenu uračunati
ankere, anker ploče, ankerisanje profila
u zidove u svemu prema datim detaljima
i zaštitni premaz protiv korozije i
finalni premaz bojom za metale dva puta
sa svim potrebnim predradnjama.
Kompletno izvedeno obračun po m2
plafona

kom
kom
kom

1,00
1,00
2,00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

6,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

kg

5.800,00

kg

1.700,00
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1

Izrada i ugrađivanje merdevinapenjalica
širine 0.75m visine
maksimum 3.1m od čeličnih bešavnih
cevi . Penjalicu ankerisati za pod i za
zid preko anker ploča koja su ugrađena
na površinu betona. U cenu izrade
uračunati rukohvat od čeličnih cevi,
zaštitni premaz protiv korozije i finalni
premaz bojom za metale dva puta sa
svim potrebnim predradnjama. Pre
izrade
obavezno
prekontrolisati
dimenzije šahta. Kompletno izvedeno
obračunava se po komadu kompletno
montirane penjalice.
Izrada i montaža čeličnih stepeništa sa
kompletnom drvenom oblogom. U cenu
uračunati
ankere,
anker
ploče,
ankerisanje profila u zidove u svemu
prema datim detaljima i zaštitni premaz
protiv korozije i finalni premaz bojom
za metale dva puta sa svim potrebnim
predradnjama brušenje i farbanje drvene
obloge lazurnom bojom tri puta.
Kompletno izvedeno obračun po kom.
Izrada i postavljanje nove ograde od
kovanog gvožđa kod stepeništa i
galerije. U cenu uračunati sav potreban
materijal, sve radove, obradu osnovnom
bojom i obradu dva puta crnom bojom
za metal i izradu rukohvata od
kvalitetnog drveta koji treba obraditi sa
mat lakom za drvo tri puta. Kompletno
izvedeno, obračunava se po mI.
Izrada rešetke od kovanog gvožđa ispred
prozora na podrumu dimenzija 60*60
cm. U cenu uračunati sav potreban
materijal, sve radove, obradu osnovnom
bojom i obradu dva puta crnom bojom
za metal koji treba obraditi sa mat lakom
za
drvo.
Kompletno
izvedeno,
obračunava se po kom.
Ukupno bravarski radovi
KERAMIČARSKI RADOVI
Oblaganje
zidova
u
sanitarnim
čvorovima
keramičkim
pločicama
lepljenjem na omalterisane zidove. U
cenu uračunati sav rad i materijal.
Kompletno izvedeno obračun po m2

kom

1,00

kom

1,00

m1

11,00

kom

3,00

m2

160,00

Svega keramičarski radovi:
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LIMARSKI RADOVI
Opšivanje uvale krova od pocinkovanog
lima
debljine 0,6mm RŠ 100 cm.
Opšivanje izvesti sa stojecim falcom.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m1.
Opšivanje
sastava
krova
sa
pocinkovanim limom debljine 0,6mm
RŠ
50cm.
Kompletno
izvedeno
obračunava se po m1.
Opšivanje
prozorskih
solbanaka
plastificiranim čeličnim limom debljine
0,6mm odgovarajuće razvijene širine. U
cenu uračunati daščanu podlogu za
montiranje.
Kompletno
izvedeno
obračunava se po m1.
plastificirani lim d=0.6mm
Izrada i montaža horizontalnog visećeg
oluka polukružnog oblika Ø16 od
plastificiranog lima debljine 0,6mm RŠ
35cm u svemu prema projektu. U cenu
uračunati nabavku, montažu i farbanje
držača oluka od pljošteg gvožđa dim
30x4mm, postavljenih na svaki rog sve
potrebne elemente za montažu kao i
predradnju na zaštiti metala. Kompletno
izvedeno, obračunava se po m1.
Izrada i montaža olučnih vertikala
kružnog oblika od plastificiranog lima
d=0,6mm Ø12cm RŠ 40cm. U cenu
uračunati i držače kao i farbanje držača
mat crnom bojom sa svim potrebnim
predradnjama
na
zaštiti
metala.
Kompletno izvedeno obračunava se po
m1
Nabavka i montiranje donje strane
olučnih vertikala visine 2m od livenog
gvozdenih cevi Ø125mm sa svim
potrebnim komadima i zaptivanjem. U
cenu uračunati zaštitni premaz protiv
korozije i finalni premaz bojom za čelik
dva puta u mat crnoj boji. Kompletno
izvedeno obračunava se po kom.
Ukupno limarski radovi

m2

20,00

m1

10,00

m1

47,00

m1

220,00

m1

70,00

kom

12,00
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MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Obrada sokle kvalitetnom fasadnom
bojom u svetlom tonu u boji po izboru
Investitora i projektanta. U cenu
uračunati pokrivanje stolarije zaštitnom
folijom , popravku površina, gletovanje
u dva sloja, brušenje sa svim potrebnim
predradnjama. Kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
Obrada unutrašnjih zidova kvalitetnom
poludisperzivnom bojom u svetlom tonu
u boji po izboru Investitora i projektanta.
U cenu uračunati pokrivanje stolarije
zaštitnom folijom, popravku površina,
gletovanje u dva sloja, brušenje sa svim
potrebnim predradnjama. Kompletno
izvedeno obračunava se po m2.
Obrada malterisanog plafona
kvalitetnom poludisperzivnom bojom u
svetlom tonu . U cenu uračunati,
popravku površina, gletovanje u dva
sloja, brušenje sa svim potrebnim
predradnjama. Kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
Farbanje plafonske površine od gips
kartona u boji prema izboru projektanta i
Investitora. U cenu uračunati sve
potrebne predradnje, gletovanje,
brušenje. Kompletno izvedeno
obračunava se po m2.
Ukupno molersko farbarski radovi

m2

96,00

m2

1.620,00

m2

138,00

m2

740,00

pauš.

1

RAZNI RADOVI
Finalno čišćenje svih prostorija podruma
i prizemlja i čišćenje svih prozora i vrata
nakon završetka radova.

1
Ukupno razni radovi
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ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U TAVANKUTU
Predmer i predračun radova
Investitor: GRAD SUBOTICA
Objekat: ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA
ZGRADE DOMA KULTURE - TAVANKUT
Mesto:
TAVANKUT

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA
UVODNA NAPOMENA Kod svih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog važećim
domaćim standardima, atestima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu i
pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i unutrašnji transport, izradu i
demontažu potrebne skele, potrebne ateste, kao i obezbeđenje gradilišta i radne snage.
Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama ovog predračuna nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u
pogledu kvaliteta, izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan materijal. Objekat kao i gradilište mora se stalno
održavati čisto i uredno, a po završetku celog posla pred predaju objekta sve mora biti očišćeno i sve opremljeno za
tehnički
pregled
u
apsolutnom
redu
i
čistoći.
Izvođač
je
u
obavezi
da
vodi
građevinsku
knjigu
i
dnevnik.
Obračun gotovih radova vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene
količine.

Red.
broj
I

1

2

3

Opis radova

VODOVODNA MREŽA
Kombinovani iskop zemlje III
kategorije sa odbacivanjem zemlje
na 1m od ivice rova. Kompletno
izvedeno obračun po m3.
Nabavka, raznošenje i ubacivanje
peska u rovove
sa razastiranjem
ispod, oko i iznad cevi u ukupnoj
debljini d=20 cm. Kompletno
izvedeno obračun po m3.
Zatrpavanje
rovova
nakon
polaganja, montiranja i ispitivanja
vodovodne mreže sa razastiranjem i
ručnim nabijanjem u slojevima
debljine d=20 cm. Kompletno
izvedeno obračun po m3.

Jedinična Jedinična Ukupna
Jedinična
Količina cena bez cena sa cena bez
mera
PDV-a PDV-om PDV-a

m3

48,00

m3

16,00

m3

32,00

Ukupna
cena sa
PDV-om
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4

5

Razastiranje iskopane zemlje na
parceli oko predmetnog objekta.
Kompletno izvedeno obračun po
m3.
Nabavka i montiranje cevi Pe cevi
6bari u već iskopane rovove sa
svim
potrebnim
fazonskim
komadima i sa sidrenjem na
potrebnim
mestima
pomoću
betonskih
blokova.
Cenom
obuhvatiti sve potrebne fazonske
komade, zaptivni materijal i
ispitivanje nakon montaže kao i
termoizolaciju cevi kod ulaska u
objekat.
Kompletno
izvedeno
obračun po m1 ( Ø je unutrašnja
mera cevi )
Ø25mm

m3

16,00

m1

10,00

m1

61,00

m1

18,50

Ø20mm

m1

26,00

Ø25mm

m1

14,00

kom
kom
kom

37,00
3,00
3,00

Ø32mm
Nabavka i montiranje razvodne
vodovodne mreže u objektu od “PN
fluidterm” cevi sa svim potrebnim
fazonskim komadima u svemu
prema projektu sa štemovanjem
zidova. U jedinačnu cenu ulaze još
pripremno završni radovi, prenos
materijala, privremeno zatvaranje
cevi i otvora čepovima, davanje
potrebnih nagiba , ispitivanje mreže
pod probnim pritiskom prema
opštim odredbama i termoizolacija
cevi ispod plafona podruma ukupne
dužine 21m. Hlorisanje i ispitivanje
cevne mreže. Čepove ostraniti pre
montiranja slavina. Kompletno
izvedeno obračun po m1
Ø15mm

6

7

Nabavka i ugrađivanje propusnih
ventila sa niklovanom kapom
Ø15mm. Kompletno montirano
obračun po komadu.
Ø15mm
Ø20mm
Ø25mm
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8

9

Izrada spoljnog vodovodnog šahta.
Zidove šahta izvesti od armiranog
betona debljine 10cm. Poklopna
ploča je od armiranog betona
debljine 10 cm sa ugrađenim
livenogvozdenim
poklopcem
Ø600mm. Dno šahta je od opeke
položene
na
sloju
šljunka.
Kompletno izvedeno obračun po
komadu.
- unutrašnja dim šahta su
120/220/140cm
Nabavka i ugrađivanje vodomera Ø
25-32 mm (Ø je unutrašnja mera
cevi).
Vodomer
ugraditi
u
vodovodni šaht prema preporukama
proizvođača. Kompletno izvedeno
obračun po komadu.
Ø25mm
Ø32mm
Nabavka i ugradjivanje propusnog
ventila Ø25-32 mm ( Ø je
unutrašnja mera cevi ) u šahtu za
vodomer. Kompletno izvedeno
obračun po komadu.
Ø25mm

10

Ø32mm
Nabavka i ugrađivanje propusnog
ventila Ø25-32mm ( Ø je unutrašnja
mera cevi ) u šahtu za vodomer sa
ispusnom slavinom Ø 20 mm u
šahtu za vodomer. Kompletno
montirano obračun po komadu.
Ø25mm

11

Ø32mm
Nabavka i ugradnja hvatača
nečistoća φ25-32 mm u šahtu za
vodomer. Kompletno montirano
obračun po komadu.
Ø25mm

12

13

Ø32mm
Izrada priključka na vodovodnu
mrežu. Kompletno izvedeno sa
zemljanim radovima, obračun po
komadu.
Svega vodovod:

kom

1,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

1,00
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II

1

2

4

5

6

SANITARNI UREĐAJI
Nabavka i montiranje umivaonika
od belog fajansa
oblika i
dimenzije
prema
izboru
Investitora.
Umivaonik se
postavlja sa postoljem. Umivaonik
montirati prema preporukama
proizvodjača,
na
umivaonik
montirati poniklovanu bateriju za
mešanje tople i hladne vode. Pored
umivaonika
montirati
držač
peškira, sapunjaru, a iznad
umivaonika etažer od keramike i
ogledalo fine izrade u okviru od
bele plastike.
Obračun po
komadu kompletno montiranog
umivaonika.
klasični umivaonik 60cm
Nabavka i montaža kompletne WC
šolje sa vertikalnim izlivom, a
vodokotlić je niskomontažni sa
svim funkcionalnim delovima. Na
WC šolju potrebno je montirati
okvir sa kapom od bele plastike
težeg tipa. Obračun po komadu
kompletno montirane WC -a.
vertikalni izliv
Nabavka i montiranje donje
montažnog el. bojlera od 10 lit. sa
kompletnim priborom za montažu
sa ugaonim ventilima za montažu
kao i sa svim funkcionalnim
delovima. Obračun po kompletno
montiranog bojlera. Kompletno
montirano obračun po komadu.
Nabavka i montiranje zidnog
pisoara sa ugrađenim sifonom.
Cenom obuhvatiti odgovarajuću
slavinom za ispiranje šolje i
priključak na vodovodnu mrežu.
Kompletno montirano obračun po
komadu.
Nabavka i montaža kompet
trokadera sa zidnim vodokotlićem i
jednoručnu zidne bateriju za
mešanje hladne i tople vode.
Ovom
pozicijom
obuhvatiti
nabavku i ugradnju sanitarnih
uređaja i sanitarne armature u
svemu prema projektu i po izboru
projektanta. Obračun po komadu
kompletno montiranog trokadera.
Trokadero sa vodokotlićem

kom

10,00

kom

10,00

kom.

11,00

kom

3,00

kom

1,00
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8

III

1

2

3

4

5

Nabavka i montiranje sudopere sa
ugrađenim
sifonom.
Cenom
obuhvatiti odgovarajuću bateriju
za mešanje tople i hladne vode i
priključak na vodovodnu mrežu.
Kompletno montirano obračun po
komadu.
Nabavka i montaža ogledala fine
izrade dimenzije 120/200 u
prostoriji 23 (ženski sanitarni
čvor). U cenu uračunati sve
potrebne elemente za fiksiranje.
Kompletno montirano obračunava
se po komadu.
Svega sanitarni uređaji:
KANALIZACIJA
Ručni iskop zemlje III kategorije
sa odbacivanjem zemlje na l m od
ivice rova. Kompletno izvedeno
obračun po m3.
Nabavka, raznošenje i ubacivanje
peska u rovove a razastiranjem i
ručnim nabijanjem ispod, oko i
iznad cevi u ukupnoj debljini d=50
cm. Kompletno izvedeno obračun
po m3.
Zatrpavanje rova nakon polaganja i
probnog
ispitivanja
kanalizacionih
cevi
sa
ubacivanjem zemlje u rovove i
ručnim nabijanjem. Kompletno
izvedeno obračun po m3.
Utovar i odvoz viška zemlje
kamionima na deponiju udaljenu
do 3 km. Kompletno izvedeno
obračun po m3.
Nabavka
i
polaganje PVC
kanalizacionih cevi u rovu van
objekta sa svim potrebnim
fazonskim komadima. Kompletno
izvedeno obračun po m1
Ø160mm

kom

1,00

kom

1,00

m3

18,00

m3

6,55

m3

11,45

m3

6,55

m1

26,00
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6

7

8

IV

1

2

3

Nabavka i montaža razvodne
kanalizacione mreže od PVC cevi
u svemu prema projektu. Spojeve
cevi izvoditi pomoću gumenih
“prstenova”
ogovarajućeg
prečnika. Cenom obuhvatiti sve
potrebne fazonske komade, spojni
materijal, štemovanje zidova i
ispitivanje
nakon
montaže.
Kompletno izvedeno obračun po
m1
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 110mm
Izrada spoljnog revizionog šahta
do dubine 0.9m sa kinetom prema
projektu od nabijenog betona MB30. Gornja poklopna ploča je od
armiranog betona sa ugradjenim
livenogvozdenim poklopcem Ø600
mm. Zidovi i dno šahta su od
armiranog
betona
debljine
d=10cm. Kompletno izvedeno
obračunava se po komadu. U cenu
uračunati i potrebne zemljane
radove.
Kompletno
izvedeno
obračun po komadu.
Nabavka i montaža PVC podnih
slivnika Ø50 sa
niklovanom
rešetkom. Slivnik montirati prema
preporukama
proizvođača.
Kompletno ugrađeno obračun po
komadu.
Ø50
Ø75
Svega kanalizacija:
VODONEPROPUSNA
SEPTIČKA JAMA
Iskop zemlje III kategorije. Iskop
izvesti i ručno sa planiranjem dna .
Iskop
izvesti
sa
pravilnim
odsecanjem
bočnih
strana.
Kompletno izvedeno obračun po
m3.
Nabavka i nasipanje šljunka za
podlogu u debljini d=15cm sa
nabijanjem. Kompletno izvedeno
obračun po m3.
Nasipanje i nabijanje zemlje od
iskopa oko zidova nakon skidanja
oplate. Nasipanje izvesti u
slojevima od 30 cm sa nabijanjem
do potpune zbijenosti. Kompletno
izvedeno obračun po m3.

m1
m1
m1

33,00
18,00
57,00

kom.

1,00

kom
kom

7,00
1,00

m3

50,00

m3

2,20

m3

16,00
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4

5

6

7

8

9

Razastiranje iskopane zemlje na
parceli oko predmetnog objekta.
Kompletno izvedeno obračunava
se po m3.
m3
Betoniranje zidova od armiranog
vodonepropusnog betona MB-30
prema projektu. U cenu uračunati
dvostranu oplatu od čamovih
dasaka. Armatura je ±Ø 8/10 glavna armatura i ±Ø 6/20
podeona armatura. Kompletno
izvedeno obračun po m3.
m3
Betoniranje dna od armiranog
vodonepropusnog betona MB-30
prosečne debljine d=20 cm.
Armatura
je
po
statičkom
proračunu ±Ø8/10 glavna armatura
i ±Ø6/20 podeona armatura.
Kompletno izvedeno obračun po
m3.
m3
Betoniranje gornje poklopne ploče
rezervoara od armiranog betona
MB-30 debljine d=15 cm. Ploču
armirati
sa
Ø12/10 glavna
armatura i sa Ø8/20
podeona
armatura. Gornju površinu obraditi
perdašenjem.U cenu uračunati
oplatu od čamovih dasaka i
podupiranje. Kompletno izvedeno
obračun po m3.
m3
Nabavka i ugradjivanje liveno
gvozdenog poklopca Ø600mm
nosivosti 50 KN.
kom.
Nabavka i montaža PVC fazonskih
komada za preliv izmedju dve
komore. R87° i Ø160/160 mm.
Kompletno izvedeno obračun po
komadu.
kom.
Svega vodonepropusna septička jama:

34,00

22,00

3,50

2,50

2,00

4,00

25/57

REKAPITULACIJA
I
II
III
IV

VODOVODNA MREŽA
SANITARNI UREĐAJI
KANALIZACIJA
VODONEPROPUSNA SEPTIČKA JAMA
UKUPNO
PDV
UKUPNO SA PDV-om

Odgovorni projektant:

____________________
Baštovanov Anita dipl.inž.arh.
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ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U TAVANKUTU
Predmer i predračun radova
Red.
broj

Opis radova

Jedin.
mere

Količina

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna
cena bez
PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

Predmer radova na instalacijama hidrantske mreže
Investitor: GRAD SUBOTICA, Trg slobode 1
Objekat: Adaptacija, sanacija I rekonstrukcija zgrade Doma kulture
Mesto: Tavankut, ulica Marka Oreškovića, na parceli broj 5400/3, k.o. Tavankut
Opšta napomena: Mesto gradnje obezbediti po važećim zakonskim propisima, da bude označeno,
ograđeno. Eventualno crpljenje podzemne vode tokom radova uračunati u cenu svih pozicija
1.

1,01

Zemljani radovi
Napomena: Sve iskope izvršiti u
svemu prema glavnom projektu,
detaljima, uputsvu nadzornog
organa, a u skladu sa važećim
tehničkim propisima i JUS-u.
Obratiti pažnju na moguće nailaske
na razne podzemne vodove.
Iskop prirodno vlažne zemlje III.
kategorije za rovove hidrantskih
cevi, širine 0.6 m, sa pravilnim
odsecanjem bočnih stranica i
ravnim dnom, isplanirano sa
tačnošću
±2cm
prema
projektovanoj niveleti cevovoda.
Iskopani
zemljani
materijal
prenositi na gradilišnu deponiju.
Jedinačna cena obuhvata i troškove
otežanog rada usled eventualne
potrebe vađenja korenja, kamenja,
razupiranja. Obratiti pažnju na
moguće
nailaske
na
razne
podzemne vodove. Obračun po m3
zemlje u prirodno zbijenom stanju.
- Dubina iskopa do 1.2 m

m3

165,00
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1,20

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

Mašinski iskop zemlje 2 kategorije
bagerom sa visinskom kašikom
zapremine 0,5 m3 ili slicnom
mašinom. Materijal iz iskopa
odbaciti u stranu i rasplanirati u
pojasu uredjenje planirane zelene
površine. Iskop se vrši 80 %
mašinski i 20 % ručno. Obračun po
m3. Iskop zemlje za bazen
166,00*3,00.

m3

498,00

Nabavka, transport, nasipanje,
razastiranje, nabijanje i podbijanje
majdanskog peska u rovovima za
hidrantsku mrežu ispod (10 cm),
oko i iznad (30 cm) cevovoda.
Prekrivanju cevovoda pristupiti tek
nakon završene montaže cevovoda
i odobrenju nadzornog organa.
Jedinačna cena obuhvata sav
potreban rad, materijal i transport.
Obračun po m3 peska u zbijenom
stanju.

m3

41,25

Ručno nabijanje zemlje u sloju od
30 cm. Nabijanjem težine 10 kg. D
o potrebne zbijenosti. Obračun po
m3. Iskop zemlje za bazen
166,00*3,00.

m3

498,00

Razastiranje materijala u sloju od
15 cm. Prirodni šljunak. Obračun
po m2. 166,00

m2

166,00

Zatrpavanje kanalskih rovova
materijalom
iz
iskopa,
sa
nabijanjem do potrebne zbijenosti.
Nabijanje vršiti u slojevima
debljine 20 cm. Obračun po m3
zemlje u zbijenom stanju.

m3

123,75

Razbijanje betona razne debljine sa
odnošenjem do gradske deponije
udaljenosti do 3Km Obračun po m3
nerazbijenom stanju.

m3

2,00

m3

43,25

Utovar, odvoz i istovar viška
zemlje i šuta kamionima na
gradsku deponiju. Obračun po m3
zemlje u prirodno zbijenom stanju.
Ukupno:
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2

Instalacija hidrantske mreže

2.01

Nabavka i montaža polietilenskih
HDPE cevi (radni pritisak do 10
bari,
PN-10)
u
prethodno
iskopanim rovovima. Obračun sa
potrebnim fazonskim komadima,
spojnim i zaptivnim materijalom,
ispitivanjem mreže na pritisak,
ispiranjem cevovoda. Kao brtvilo
za cevi koriste se gumeni
prstenovi. Montiranje u svemu
prema uputstvima proizvođača.
110 mm

m1

220,00

Nabavka i montaža čeličnih
pocinkovanih
cevi
na
konstrukcijama. Vidljivo vođene
cevi se pričvršćuju na zid i strop
obujmicama
i
konzolama.
Jedinačnom cenom su obuhvaćeni
i svi potrebni fitinzi, fazonski
komadi, spojni i zaptivni materijal,
obujmice, štemovanjekonstrukcije
sa naknadnom popravkom istih.
Nakon završene montaže potrebno
je izvršiti ispitivanje mreže i
nabaviti potrebne ateste, čiji
troškovi takođe ulaze u jedinačnu
cenu. Sve vidne delove cevi
zaštititi od korozije osnovnim
premazom i farbati dva puta
uljanom bojom. Sve kompletno sa
odnošenjem šuta na gradsku
deponiju.
- prečnika 80mm
- prečnika f55 mm

m1
m1

24,00
18,00

Nabavka i montaža propusnih
ventila sa ispusnom slavinom. Sve
kompletno, ugrađeno u mrežu.
110 mm

kom

1,00

Nabavka i montaža zidnog
požarnog hidrantskog ormarića od
dekapiranog
lima,
veličine
540×540×120 mm, sa limenim
vratima,
požarnim
ventilom
prečnika 50 mm, snabdeveno sa
spojnom armaturom i sintetičkim
trevira crevom prečnika 52 mm
dužine 15 m1 za 6-8 Atm, sa
mlaznicom sa zasunom prečnika
usnika 12 mm. Sve kompletno
montirano i isprobano.

kom

6,00

2.02

2,03

2,04

29/57

2,05

2,06

2,07

2,08

3
3,01

3,02

4
4,01

Pumpa tipa Wilo CO-2 MVI 3203WB_ER

kom

2,00

Nabavka I montaža ovalnog
zasuna sa ugradbenom garniturom
dubine ugradnje 1.2 m I uličnom
kapom. Prečnika fi 110 cm.

kom

4,00

Nabavka I montaža nadzemnih
hidranata DN 110 za dubinu
ugradnje 1.25 m. Jedinačnom
cenom obuhvaćeno je I potrebno
betoniranje I šljunčana podloga,
sve prema priloženim detaljima.
Obračun
po
kompletno
montiranom I ugrađenom hidrantu.

kom

4,00

kom

4,00

m2

285,60

m2

115,47

kg

2.085,43

Nabavka I montaža hidranatskog
ormarića tipa HO-V veličine
1080x 1080x144 mm. Koji se
može
montirati
kao
slobodnostojeći
pojedinačni
hidrantormar. Svaki ormar sadrži
hidrantski nastavak, trevira crevo
prečnika 52 mm dužine 15m četri
komada, mlaznicu sa zasunom I
holanderom prečnika 52 mm I
ključeve za hidrante raznih tiplova.
Sve kompletno montirano I
isprobano.
Ukupno:
Tesarski radovi
Izrada-montaža i demontaža
dvostrane oplate od "doka" tabli,
d=27 mm. Za nearmirane i
armirane zidove. Obračun po m2.
Oplata zidova 42*3,4*2
Oplata ravnih ploča. Bez obzira na
površinu, podupiranje metalnim
podupiračima, visina podupiranja
do 3 m. Obračun po m2
Ukupno:
Armirački radovi
Prenos i postavljanje mrežaste
armature za ploče. Čelik ČMB 50
R=4-6 mm sa prenosom konzolnom dizalicom. Obračun po
kg.
Ploče:
263,81+274,1+256,04+495,87
Zidovi:(115,51+83,39)*4
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4,02

5
5,01

5,02

Ručno
sečenje,
savijanje
postavljanje
i
vezivanje
jednostavne i srednje složene
armature. Čelik ČBR R=4-12 mm prenos skipom Obračun po kg.
Ukupno:
Betonski radovi
Mašinsko ugrađivanje betona
pumpom kapaciteta 50 m3/čas
vertikalni horizontalni transport
pumpo. Presek do 0,3 m3 po m2 ili
m1 konstrukcije. Beton MB 30.
Spravljanje
betona
fabrikom
betona.
Transport
betona
mikserima od fabrike betona do
gradilište. Mašinska ugradnja
betona
sa
vertikalnim
i
horizontalnim
transportom
pumpom za beton. Beton negovati
prema važećim propisima i
standardima. Redovno uzimati
probne kocke dimenzija 15x15 cm
i negovati ih u uslovima
propisanim probne kocke ispitati a
rezultati ispitivanja priloziti uz
okončanu situaciju uz uz ostalu
dokumentaciju
potrebnu
za
tehnički prijem objekta. Nabavka
betona obuhvaćena posebnom
pozicijom. Obračun po m3.
Mašinsko
spravljanje
betona
poligonom
fabrikom-pumpani
beton
Mpa
40.
Pozicijom
obuhvaćeno uzimanje probne
kocki ispitivanje i dostavljanje
atesta po važećem pravilniku za
beton i armirani beton kao i
transport do gradilišta udaljenog
do 25 km od fabrike betona.
Obračun po m3.
Ukupno:

kg

1.130,20

m3

61,46

m3

61,46
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6
6,02

7
7,01

7,02

Izolacije
Polaganje traka sa uloškom od
staklene
tkanine
obostrano
bizumenizirane
oplemenjenim
bitumenom, preko namaza vrućim
bitumenom na vertikalnoj podlozi.
Debljina trake D=3, 4,5 mm.
Obračun po m2.
Ukupno:

Razni radovi
Razne
popravke
oštećenja
uzrokovanih
usled
drugih
zanatskih radova i prepravke na
cevnim
mrežama,
sa
svim
potrebnim materijalima.
Naknadni i nepredviđeni radovi,
5% od predračunske vrednosti svih
izvedenih radova.
Ukupno:

m2

311,00

čas

10,00

pauš

1,00

REKAPITULCIJA
1
2
3
4
5
6
7

Zemljani radovi
Instalacija hidrantske mreže
Tesarski radovi
Armirački radovi
Betonski radovi
Izolacija
Razni radovi
UKUPNO:
PDV 20%
SVEGA SA PDV-OM

Sastavio:

Tot Arpad
dipl.ing.građ.
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ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U TAVANKUTU
Predmer i predračun radova
PREDMER POTREBNE OPREME, MATERIJALA I RADOVA
Podrazumeva se :
nabavka, transport, montaža, ispitivanje kvaliteta radova i puštanje u rad sa svim potrebnim podešavanjima,isporuka
atestne dokumentacije za ugrađeni materijal, radnu snagu i upotrebljene alate, kao i obezbeđenje dokaza
kompatibilnosti cevi i fitinga koji se spajaju zavarivanjem.
A
Red.
broj
1

INSTALACIJA VETILACIJE I KLIMATIZACIJE

Opis radova
Nabavka i montaža kanalskog klima
uređaja sa direktnom ekspanzijom,
sistema SPLIT, a koji se sastoji od
unutrašnje jadinice postavljene u
spuštenom plafonu i spoljne jedinice
u izvedbi ''toplotna pumpa'' proizvod
''FUJITSU'' tip
ARYC90LHTA/AOYA90LALT
sledećih karakteristika:
- nominalna rashladna snaga Q=25
kW
- nominalna snaga grejanja Q=28
kW
- kapacitet ventilatora L=4850 m3/h
- napor ventilatora – eksterni:
196 Pa
- dimenzije unutr.
Jedinice:550x1587x700 mm
- dimenzije spolj.
Jedinice:1690x930x765 mm
- el. Karakteristika 400V/3f/50 Hz,
8.24 kW
- svež vazduh kapaciteta 1200 m3/h
Stavka podrazumeva kompletno sa
potrebnim freonskim razvodom,
odvodom kondenzata, nosačima
unutrašnjih i spoljnih jedinica.
Isporuka podrazumeva opremu i
materijal naveden u specifikaciji i
svog sitnog nespecificiranog
materijala potrebnog za
kompletiranje, ispitivanje i puštanje
opreme - sistema u rad. Obim
montažnih radova uključuje
mašinske, bravarske,
frigomehaničarske, izolaterske,
farbarske i građevinske (probijanje
otvora) radove.

Jedin.
Količina
mere

kpl.

Jedinična Jediničn
cena bez a cena sa
PDV-a
PDV-om

Ukupna
cena bez
PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

Isporuka i montaža zidnog žičanog
kontrolera rada klima uređaja,
proizvod FUJITSU Tip UTB-YPB

kpl.

1

Izrada i montaža elastične veze za
spajanje klima uređaja sa vazdušnim
kanalima od platna.

kpl.

2

Isporuka i montaža protivkišne fiksne
žaluzine sa zaštitnom mrežom za
dovod svežeg vazduha, proizvod
"BTC" - Beograd, sledećih dimenzija:
tip BN: B x H = 650 x 650 mm

kom.

2

Isporuka i montaža anemostata za
vrtložno ubacivanje vazduha sa
trosmernim istrujavanjem vazduha,
proizvod ''AEROKLIMA''BEOGRAD ili sl., sledećih dimenzija:
600x600

kom.

14

Isporuka i montaža rešetke za
izvlačenje vazduha sa filterom,
proizvod ''TWITOPLAST'', sledećih
dimenzija:
600x600

kom.

6

Isporuka i montaža rešetke
plenumskih kutija sa priključkom za
fleksibilno crevo, sledećih dimenzija:
600x600

kom.

20

Isporuka i montaža ručne regulacione
klapne za prigušenje protoka svežeg
vazduha.
Dim. klapne: Ø 250 mm
Dim. klapne: Ø 300 mm
Dim. klapne: (BxH) = 425 x 400 mm

kom
kom
kom

14
6
1

Isporuka i montaža kanala za vazduh
od pocinkovanog čeličnog lima
debljine u zavisnosti od dimenzija
veće strane kanala - komplet sa:
* prirubnicama,
* spojnim i zaptivnim materijalom, i
* materijalom za vešanje,
u svemu prema grafičkoj
dokumentaciji.

kg

920
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10

11

12

13

14

15

Isporuka i montaža držača i nosača
opreme i kanala izradjenih od
profilisanog gvoždja pogodne
konstrukcije.

kg.

85

Izrada krovnog opšava na prodoru
kanala za usis svežeg vazduha.

kom

1

Isporuka i montaža termoizolovanih
flexibilnih okruglih kanala za vazduh
za povezivanje kutija distributivnih
elemenata i kanalske mreže. Vezu
kanala sa štucnom učvrstiti
obujmicom.
Dim. Ø 250 mm
Dim. Ø 350 mm

m
m

50
20

Isporuka i montaža termičke izolacije
kanala sa parnom branom za
izolovanje kanala za dovodni
(ohlađeni) i svež vazduh. Uz izolaciju
isporučiti lepak i samolepljivu traku
za spojeve. Izolacija u pločama je
proizvod ¨TROCELAN¨ .
debljina izolacije: 10 mm

m2

80

kom

1

kpl.

1,00

kpl.

1,00

Izrada i ugradnja filterske sekcije na
usisu za svež vazduh.
Dim. : 400x400 mm
Nabavka i montaža zidnog "split"
klima uređaja, u inverter izvedbi.
Proizvođač: "FUJITSU", Japan
Tip: zidni
Model:
ASYG09LMCA/AOYG09LMCA
Rashladni medium: R 410a
Kapacitet hlađenja: 2.50kW
Kapacitet grejanja: 3.20kW
Elekt.snaga (gr./hl.): 0.65/0.73kW
Napajanje: 230V/1f/50Hz
Tip: zidni
Model:
ASYG12LMCA/AOYG12LMCA
Rashladni medium: R 410a
Kapacitet hlađenja: 3.40kW
Kapacitet grejanja: 4.00kW
Elekt.snaga (gr./hl.): 0.97/1.02kW
Napajanje: 230V/1f/50Hz
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Tip: zidni
Model:
ASYG18LFCA/AOYG18LFCA
Rashladni medium: R 410a
Kapacitet hlađenja: 5.20kW
Kapacitet grejanja: 6.30kW
Elekt.snaga (gr./hl.): 1.58/1.71kW
Napajanje: 230V/1f/50Hz
Tip: kanlaski
Model:
ASYG24LFCC/AOYG24LFCC
Rashladni medium: R 410a
Kapacitet hlađenja: 7.10kW
Kapacitet grejanja: 8.00kW
Elekt.snaga (gr./hl.): 2.20/2.21kW
Napajanje: 230V/1f/50Hz
- spoljna jedinica se postavlja gore na
fasadu objekta na predviđen čelični
nosač.
- unutrašnje jedinice se postavljaju na
zid iznad ulaznih kliznih vrata u
prostoriju.
Stavka podrazumeva i kompletano
izvođenje freonskog razvoda sa
bakarnim cevima, dužine cca.5m ,
vakumirane i ispitane na zaptivnost.
Odvod kondenza, punjenje freona i
puštanje u rad, daljinski upravljač.
16

kpl.

2,00

kpl.

1,00

Nabavka i montaža aksijalnog zidnog
ventilatora, za izbacivanje odrađenog
vazduha
Proizvođač:"S&P" - ili sl.
Tip: HXBR/4-355
br.obrtaja: 1400 obrt./min
prečnik: Ø355mm
protok vazduha: 2000 m³/h-50 Pa
nivo buke: 59 dB
utrošak elekt. energije: 120 W
napajanje: 1f/230V/50Hz
Stavka podrazumeva i protukišna
rešetka sa zaštitnom mrežicom i sav
pomoćni materijal za ugradnju.
Regulacija radom ventilatora
predviđena je kao on/off (preko
prekidača ).
Sve u kompletu.

kpl

1,00
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Nabavka i montaža ventilatora “S&P”
EBB-250NS.Ugradnja u podrumsku
prostoriju u zid sa odgovarajućom
PVC-lakolebdećom žaluzinom
- max.protok vazd. 250 m3/h 20 Pa
- nivo buke
46 dB
- snaga
51 W
- napajanje
230V/50Hz

17

- nivo buke
- snaga
- napajanje
19

46 dB
51 W
230V/50Hz

Pripremno završni radovi kao i lokalni
transport materijala

kom

5,00

pšl.

1

A

INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

B

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA SA EL.KOTLOM

Red.
broj

2

1,00

Nabavka i montaža kupatilskog
ventilatora “S&P” EBB250NS.Ugradnja u plafon sa izlaznom
cevi u tavanski prostor i zaštitnom
mrežicom
- max.protok vazd. 250 m3/h 20 Pa

18

1

kom

Opis radova
Nabavka i montaža pločastih
radijatora "ELMA" , tip 22, visine
H= 600 mm.
600x400mm
600x800mm
6000x1000mm
600x1200mm
600x1400mm

Jedin.
mere

Količina

kom
kom
kom
kom
kom

8
2
10
3
4

kom

27

Jedinična
cena bez
PDV-a

UKUPNO:

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna
cena bez
PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

Nabavka i montaža fabričke konzole
za pločaste radijatore "ELMA".
Komplet za jedno grejno telo.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nabavka i montaža radijatorskih
ventila sa termostatskom
regulacijom zajedno sa
termostatskom glavom za dvocevni
sistem grejanje.

kpl.

27

Nabavka i montaža radijatorskih
navijaka za dvocevni sistem
grejanja.

kom

27

Izrada radijatorskih veza, sama
radna snaga.

kom

27

Nabavka i montaža bešavnih
bakarnih cevi kružnog poprečnog
preseka prema standardu SRPS EN
1057:2012 za ostvarivanje
toplovodnog razvoda od gasnog
kotla ka grejnim telima (obavezno
prikazati ateste cevi i varioca).
Kvalitet spojeva lemljenjem mora
biti najmanje druge klase prema
SRPS C.D2.321:1975.
dim. Ø15x1.0mm
dim. Ø18x1.0mm
dim. Ø22x1.0mm
dim. Ø28x1.0mm
dim. Ø35x1.0mm

m
m
m
m
m

70,00
50,00
60,00
20,00
20,00

Pomoćni materijal za montažu cevi
(fitinzi, lem, nosači i sl.).
40% od vrednosti cevi

pauš.

0,4

Nabavka i montaža hvatača
nečistoće.
DN25 PN6

kom

1

Nabavka i montaža kuglaste slavine
sa navojnim priključkom.
DN32 PN6

kom

3

Probijanje otvora u zidu, prosečne
debljine 25 cm, za prolaz dve grejne
cevi . Stavka podrazumeva
oblaganje ter-papirom i popravku
zida-malterisanje.

kom

25

Štemanje poda za prolaz cevi ispod
vrata. Prosečna dužina L=1. 5 m,
dubina 10 cm širina kanala 15 cm.
Stavka podrazumeva oblaganje cevi
armaflex izolacijom i popravku
poda.

kom

5
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12

13

14

15

Ispitivanje izvedene radijatorske
instalacije sa pritiskom od 4 bar, u
trajanju od 24 h.

pauš.

1

Nabavka uljnih radijatora sa
termostatom.
Proizvođač: "ELIN" ili sl.
Model: OR 05 9
Snaga: 2.0kW/230V/50Hz

kom

2

Nabavka i montaža električnog
stabilnog kotla.Kotaoje standradne
izvedbe(bez pratećeg seta)).
,proizvođača "Ekopan" model
VEK36.PRO
Nazivni toplotni kapacitet Q= 36
kW (3x12 kW)
Max. radni pritisak : 3 bar
Električno napajanje: 1x400 V / 50
Hz
Toplovodni priključci: 5/4"
Dimenzije (VxŠxD): 695x180x640
mm

kom.

1,00

kom

1

kg

30

kom

1

Nabavka i montaža zatvorenog
ekspanzionog suda.
Proizvođač: "VAREM"
Tip: MAXIVAREM
Kapacitet: 50 litara
Max.radni pritisak: 6 bar

16

17

Izrada i montaža držača i nosača za
opremu EK.
Obračunati po kg ugrađenog
materijala
Nabavka i montaža baždarenog
ventila sigurnosti sa oprugom
Pritisak otvaranja: 3 bar
DN20 PN6

18

Nabavka i montaža cirkulacione
pumpe sa vlažnim rotorom za
ugradnju u cevovod, proizvod Wilo
Nemačka ili istog kvaliteta , sa
navojnim spojem i navojnim
setom,zajedno sa termoizolaciono
zaštitnim omotačem,zaštićen od
preopterećenja.
Proizvođač: "WILO"-Nemačka
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Tip: TOP-S 30/5
Protok: 1.97 m³/h
Napor: 2 m
Napajanje: 3f/400V/50Hz/197W

kom

1,00

Nabavka i montaža kuglaste slavine
za pražnjenje koja se montira u
radijator dim. DN15

kom

2

20

Regulacija i puštanje sistema u
pogon.

pauš.

1

21

Pripremno završni radovi i lokalni
transport materijala.

pauš.

1

B

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA

19

UKUPNO:

REKAPITULACIJA
A

INSTALACIJA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE

B

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA

UKUPNO:
PDV 20 %
UKUPNO SA PDV
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ADAPTACIJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U TAVANKUTU
Predmer i predračun radova
Električne instalacije
NAPOMENA:
Napajanje objekta električnom energijom je postojeće i nije predmet projekta.
A. ELEKTRIČNA INSTALACIJA:

R.
br.
1.

2.

3.

Jedin.
mere

Količina

PRIPREMNI RADOVI
Isključenje i ponovno uključenje post
OMM sa pripremom i obradom zidnih
površina za proširenje i rekonstrukciju
OMM, sa naknadnim malterisanjem i
dovođenjem zidnih površina u
prvobitno stanje.

Pauš.

1

Rekonstrukcija postojećeg OMM i
proširenje, poljem približnih dimenzija
VxŠxD 1000x600x250mm, koje se
izvodi od čeličnih kvadratnih profila
iznutra obložen pertinaks pločama sa
tipskim punim drvenim vratima i
bravom.
Kompet rad i materijal sa obradom
zidnih površina

Komp.

1

Kom.

1

Kom.

1

Kom.

1

Kom.
Kompl
.
Kom.
Komp.
Komp.
Kompl

1

Opis radova

Isporuka i ugradnja u prošireni deo
OMM sledeće elektroinstaalcione
opreme, proizvođača Schneider
Electric ili sličan:
- automatska sklopka 400V, 50Hz,
nazivne struje 250A, prekidne moći
36kA, fiksne verzije, sa (naponskim)
okidačem za daljinski isklop I.O.
230V ili slična;
- jednopolni automatski osigurač C4,
4A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA u skladu sa IEC 60947-2;
- pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili sl. sa
tri para kontakata, 220V, AC, sa
podnožjem za euro šinu;
- pomoćni relej RXM 3AB1BD ili sl.
sa tri para kontakata, 24V, sa
podnožjem za euro šinu;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- taster za nužni STOP crvene boje;
- Cu sabirnice 50x5x1000mm;
- potporni izolatori sa navojem;
- sitan vezni rad i materijal (pregrada

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna
cena bez
PDV-a

1
1
5
20
1
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Ukupna
cena sa
PDV-om

za odvajanje dovodnog i razvodnih
polja, pertinaks ploče debljine 5mm,
zaštitne maske, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", natpisne
pločice, DIN (euro) šine, plastične
kanalice za kablove, redne stezaljke,
stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu
sabirnice, kablovi za šemiranje i sl.).
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.

.

Komp.

1

Isporuka materijala i izrada priključka
za RO-I i RO-II (iz GRO) kablom tipa
N2XH-J 5x16mm2. Provodnik se
polaže pod malter. Komplet rad i
materijal sa obradom krajeva i
montažom i presovanjem papučica.
Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.

m

25

Isporuka i polaganje napojnog voda za
podrazvodni orman RO-DOM.
Provodnik je tipa NHXHX 4x50mm2 +
NHXHX 1x50mm2. Provodnik se
polaže po zidu ispod maltera i delom u
prostoru iznad spuštenog plafona, u
PNK regalima. Komplet rad i
materijal, sa obradom krajeva,
presovanjem papučica i uvezom.

m

12

Isporuka i polaganje napojnog voda za
podrazvodni orman RO-BINA.
Provodnik je tipa NHXHX 5x25mm2.
Provodnik se polaže po zidu ispod
maltera i delom u prostoru iznad
spuštenog plafona, u PNK regalima.
Komplet rad i materijal, sa obradom
krajeva, presovanjem papučica i
uvezom.

m

55

Isporuka i polaganje napojnog voda za
podrazvodni orman RO-POD2.
Provodnik je tipa NHXHX 5x25mm2.
Provodnik se polaže po zidu ispod
maltera i delom u prostoru iznad
spuštenog plafona, u PNK regalima.
Komplet rad i materijal, sa obradom
krajeva, presovanjem papučica i
uvezom.

m

35

Isporuka i polaganje napojnog voda za

m

130

NAPOJNI KABLOVI ZA
PODRAZVODNE ORMANE
4.

5.

6.

7.

8.
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podrazvodni orman RO-BIB, RO-KAF
i RO-PROD. Provodnik je tipa
NHXHX 5x10mm2. Provodnik se
polaže po zidu ispod maltera i delom u
prostoru iznad spuštenog plafona, u
PNK regalima. Komplet rad i
materijal, sa obradom krajeva i
uvezom.
9.

10

Isporuka i polaganje napojnog voda za
podrazvodni orman RO-POD1.
Provodnik je tipa NHXHX 5x6mm2.
Provodnik se polaže po zidu ispod
maltera i delom u prostoru iznad
spuštenog plafona, u PNK regalima.
Komplet rad i materijal, sa obradom
krajeva i uvezom.
RAZVODNI ORMANI,
INSTALACIONI KABLOVI I
ELEKTRO OPREMA
Orman RO-DOM
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-DOM. Orman se sastoji
od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
1500x1000x250mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa EN
60529, sa fabričkim podnožjem;
U RO-DOM se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona oprema proizvođača
Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač INS 160A, 3P;
-tropolno drišer kućište osiguračrastavljač veličine 00 (160A)
- osigurač NVO 80A
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna sklopka
(ZUDS); 4P; 415V AC; 40A / 500mA;
ili sl.;
- jednopolni automatski osigurač C10,
6A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C10,
10A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C16,
16A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C10,
20A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;

m

15

Kom.

1

Kom.

1

Kom.
Kom.
Kompl
.

2
6

Kom.

2

Kom.

2

Kom.

30

Kom.

30

Kom.

3

1
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- jednopolni automat. osigurač C10,
25A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C10,
40A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- Cu sabirnice 50x5x1000mm;
- potporni izolatori sa navojem;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za
šemiranje, zaštitne maske, uvodnice i
sl. Komplet rad i materijal sa bušenjem
neophodnih rupa na vratima ormana.
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.
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Orman RO-BINA
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-BINA. Orman se sastoji
od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
1000x800x250mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa EN
60529, sa fabričkim podnožjem;
U RO-BINA se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona oprema proizvođača
Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač INS 160A, 3P;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna sklopka
(ZUDS); 4P; 415V AC; 40A / 500mA;
ili sl.;
- jednopolni automatski osigurač C10,
6A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C10,
10A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C16,
16A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C10,
20A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C10,
25A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;
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- jednopolni automat. osigurač C10,
40A, (C karakteristika), prekidne moći
10kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- prekidač 4G 10-90-U (0,1; 1P)
- Cu sabirnice 50x5x1000mm;
- potporni izolatori sa navojem;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za
šemiranje, zaštitne maske, uvodnice i
sl. Komplet rad i materijal sa bušenjem
neophodnih rupa na vratima ormana.
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.

12

Orman RO-BIB
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-BIB. Orman se sastoji od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
600x400x200mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa EN
60529, sa fabričkim podnožjem;
U RO-BIB se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona oprema proizvođača
Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač G 40A, 3P;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna sklopka
(ZUDS); 4P; 415V AC; 40A / 500mA;
ili sl.;
- jednopolni automatski osigurač C10,
6A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C10,
10A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač C16,
16A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za
šemiranje, zaštitne maske, uvodnice i
sl. Komplet rad i materijal sa bušenjem
neophodnih rupa na vratima ormana.
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Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.

13

Orman RO-KAF
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-KAF. Orman se sastoji od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
600x400x200mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa EN
60529, sa fabričkim podnožjem;
U RO-KAF se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona oprema proizvođača
Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač G 40A, 3P;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna sklopka
(ZUDS); 4P; 415V AC; 40A / 500mA;
ili sl.;
- jednopolni automat. osigurač C10,
6A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C10,
10A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C16,
16A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici za
šemiranje, zaštitne maske, uvodnice i
sl. Komplet rad i materijal sa bušenjem
neophodnih rupa na vratima ormana.
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.
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14

15

Orman RO-POD1
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-POD1. Orman se sastoji
od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
600x400x200mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa
EN 60529, sa fabričkim podnožjem;
U RO-POD1 se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona oprema
proizvođača Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač G 40A, 3P;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna
sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC; 40A
/ 500mA; ili sl.;
- jednopolni automatski osigurač
C10, 6A, (B karakteristika), prekidne
moći 6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač
C10, 10A, (B karakteristika),
prekidne moći 6kA, u skladu sa IEC
60947-2;
- jednopolni automatski osigurač
C16, 16A, (B karakteristika),
prekidne moći 6kA, u skladu sa IEC
60947-2;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici
za šemiranje, zaštitne maske,
uvodnice i sl. Komplet rad i materijal
sa bušenjem neophodnih rupa na
vratima ormana.
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.
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Orman RO-POD2
Izrada, isporuka i montaža razvodnog
ormana RO-POD2. Orman se sastoji
od:
- razvodni orman, tipske fabričke
izrade, metalni, od dekapiranog lima
sličan tipu Evrotehna (dim. VxŠxD
600x400x200mm), sa vratima i
bravom, IP55 izvedbe, u skladu sa
EN 60529, sa fabričkim podnožjem;
Kom.

1
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U RO-POD2 se ugrađuje sledeća
elektrinstalaciona
oprema
proizvođača Moeller, ili sl.:
- glavni prekidač G 100A, 3P;
- odvodnik prenapona DEHNguard
TNC, proizvod. DEHN+SÖHNE
- diferencijalna strujna zaštitna
sklopka (ZUDS); 4P; 415V AC;
100A / 500mA; ili sl.;
- jednopolni automat. osigurač C10,
6A, (B karakteristika), prekidne moći
6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C10,
10A, (B karakteristika), prekidne
moći 6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automat. osigurač C16,
16A, (B karakteristika), prekidne
moći 6kA, u skladu sa IEC 60947-2;
- jednopolni automatski osigurač
C16, 63A, (B karakteristika),
prekidne moći 10kA, u skladu sa IEC
60947-2;
Sitan vezni rad i materijal, pertinaks
ploča debljine 5mm, euro (DIN) šine,
plastične kanalice za kablove, redne
stezaljke, stezaljke za uzemljenje
natpisne pločice, tablica sa natpisom
"OPASNO PO ŽIVOT", provodnici
za šemiranje, zaštitne maske,
uvodnice i sl. Komplet rad i materijal
sa bušenjem neophodnih rupa na
vratima ormana.
Komplet rad i materijal (orman i
oprema, sa atestom), sa naknadnim
građevinskim radovima.
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KABLOVI
Isporuka i polaganje kablova N2XHJ 3x1,5mm² za instalaciju rasvete ,
protivpaničnu rasvetu. Kablovi se
polažu delom po zidu ispod maltera i
delom u prostoru iznad spuštenog
plafona.
Prosečna dužina provodnika je 9m
Komplet rad i materijal.
Komp.

235

Isporuka i polaganje kablova tipa
N2XH-J 5x1,5mm² za instalaciju
rasvete , protivpaničnu rasvetu.
Kablovi se polažu delom po zidu
ispod maltera i delom u prostoru
iznad spuštenog plafona.
Prosečna dužina provodnika je 10m
Komplet rad i materijal.
Komp.

5
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18

19

20

21

22

23

Isporuka i polaganje kablova tipa
N2XH-J 3x2,5mm² za monofazne
šuko priključnice, bojlere, grejalice i
druge monofazne priključke. Kablovi
se polažu po zidu ispod maltera i
delom iznad spuštenog plafona.
Prosečna dužina provodnika je 10m.
Komplet rad i materijal.
Kom.

210

Isporuka i polaganje kablova tipa
N2XH-J 5x2,5mm² za trofazne šuko
priključnice,. Kablovi se polažu po
zidu ispod maltera i delom iznad
spuštenog plafona.
Prosečna dužina provodnika je 20m.
Komplet rad i materijal.
Kom.

5

Isporuka i polaganje kablova tipa
N2XH-J 5x10mm² za trofazne
priključke,. Kablovi se polažu po
zidu ispod maltera i delom iznad
spuštenog plafona.
Prosečna dužina provodnika je 20m.
Komplet rad i materijal.
Kom.

2

Isporuka i polaganje kablova tipa
N2XH-J 5x16mm² za trofazne
priključke,. Kablovi se polažu po
zidu ispod maltera i delom iznad
spuštenog plafona.
Prosečna dužina provodnika je 20m.
Komplet rad i materijal.
Kom.

1

Isporučiti
materijal
i
izraditi
priključno mesto za
za razne
priključke.
Kablovi se polažu pod malter.
- N2XH-J 3x1,5mm2,
- N2XH-J 3x2,5mm2,
- NHXHX 3x2,5mm2,
- NHXHX 5x2,5mm2,

60
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m
m
m
m

GALANTERIJA (PREKIDAČI I
PRIKLJUČNICE)
Isporuka i ugradnja/montaža elektro
opreme proizvođača Aling Conel, ili
sl. – sklopke (prekidači) za svetlo,
tasteri za svetlo i el.zvono; komplet
rad i materijal:
- obična (jednopolna) sklopka
(prekidač) za svetlo 10A/250V, IP20
"mikro" izvedbe, sa montažnom
kutijom (doznom) Ø60mm za
ugradnju u zid; program Prestige line
(bele boje) , ili sl.;
Kom.

50
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- serijska sklopka (prekidač) za
svetlo 10A/250V, IP20 "mikro"
izvedbe, sa montažnom kutijom
(doznom) Ø60mm za ugradnju u zid;
program Prestige line (bele boje) , ili
sl.;
- naizmenična sklopka (prekidač) za
svetlo 10A/250V, IP20 "mikro"
izvedbe, sa montažnom kutijom
(doznom) Ø60mm za ugradnju u zid;
program Prestige line (bele boje) , ili
sl.;
- Obična (jednopolna) sklopka
(prekidač) za svetlo 10A/250V, IP44
"OG" izvedbe, sa; program Power
line OG, ili sl.;
- serijska sklopka (prekidač) za
svetlo 10A/250V, IP44 "OG"
izvedbe, sa; program Power line OG,
ili sl.;

24

GALANTERIJA
–
PRIKLJUČNICE
Isporuka i ugradnja/montaža elektro
opreme proizvođača Aling Conel, ili
sl. – priključnice; komplet rad i
materijal:
- Dvopolna šuko priključnica
16A/250V; IP20; sa montažnom
kutijom ∅60mm (za ugradnju u zid);
"mikro" IP20 izvedbe; program
Prestige line (bele boje) , ili sl.;
- Tropolna trofazna šuko priključnica
16A/440V; IP20; sa montažnom
kutijom za tropolnu priključnicu sa
držačima (za ugradnju u zid);
"mikro" IP20 izvedbe; proizvodni
program Prestige line, ili sl.;
- Dvopolna
monofazna
šuko
priključnica 16A/250V; IP44; "OG"
IP44 izvedbe; proizvo. program
Power line OG, ili sl;
- Trofazna šuko priključnica "OG"
izvedbe:
Tropolna
priključnica
16A/440V; IP44; program Power line
OG, proizvođača Metalka Majur ili
slična.
Industrijska priključnica UKO+UTO
63A
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25

26

RASVETNA TELA:
Isporuka i montaža rasvetnih tela :
Protivpanična antipanik svetiljka,
tipa EMERGENCY 2900 2906 LED
1x1,2W,
ECG,
IP65,
sa
akumulatorskom baterijom 3,6V,
1,5Ah za
neprekidan rad 3čas,
proizvodjač OMS
Nadgradna svetiljka - plafonjera sa
LED sijalicom ili štednom sijalicom
max 50W, IP20, tip po izboru
Investitora
Nadgradna
svetiljka sa
LED
sijalicama ETEA DIRECT LED
15W/830 IP43 FO, proizvođač Intra
Lighting
Nadgradna zidna svetiljka sa LED
sijalicom ili štednom sijalicom max
50W, IP55, tip po izboru Investitora
PERLITA L FACET REF LED
2200lm/840 1x25W, LED DRIVER,
RAL 9003, proizvođač OMS
Nadgradna fluorescentna svetiljka
tipa TORNADO PC DIF W FD G13,
2x36W, ECG, IP 65, proizvodjaca
OMS
NOSAČI KABLOVA, PVC CEVI
ZA, RAZVODNE KUTIJE I
SITAN MATERIJAL:
Isporuka i polaganje gibljivih PVC
cevi, razvodnih kutija i ostalog sitnog
materijala:
- PVC gibljive cevi Ø13,5 – 16mm
ili slične
- PVC gibljive cevi Ø23mm, ili
slična
- PVC gibljive cevi Ø36mm, ili
slična
- PVC gibljive cevi Ø50mm, ili
slična
- PVC gibljive cevi Ø110mm, ili
slična
- Kablovske kanalice PVC PKL
12x12mm - 16x16mm,
- Kablovske kanalice PVC PKL
40x40mm
- razvodna kutija Ø78-80mm
- razvodna kutija 100x100mm
- gips
- razvodna kutija 80x80mm OG sa 6
uvoda
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- montažna kutija za
priključnicu sa držačima
27

28

tropolnu

Isporuka i montaža nosača kablova
sa poklopcem i fabričkim zidnim i
stropnim nosačima na svakih 1-1,5m:
- PNK 300/50, čelični –pocinkovani
kompletno sa pratećom opremom:
fabrički čelični nosači regala sa
čeličnim tiplama i vijcima na svakih
1m,
vezice
za
pričvršćenje
provodnika, poklopci, spojnice,
kolena (krivine) i sl. – Elvod ili sl;
- PNK 200/50, čelični –pocinkovani
kompletno sa pratećom opremom:
fabrički čelični nosači regala sa
čeličnim tiplama i vijcima na svakih
1m,
vezice
za
pričvršćenje
provodnika, poklopci, spojnice,
kolena (krivine) i sl. – Elvod ili sl;
- PNK 100/50, čelični –pocinkovani
kompletno sa pratećom opremom:
fabrički čelični nosači regala sa
čeličnim tiplama i vijcima na svakih
1m,
vezice
za
pričvršćenje
provodnika, poklopci, spojnice,
kolena (krivine) i sl. – Elvod ili sl;
- PNK 50/50, čelični –pocinkovani
kompletno sa pratećom opremom:
fabrički čelični nosači regala sa
čeličnim tiplama i vijcima na svakih
1m,
vezice
za
pričvršćenje
provodnika, poklopci, spojnice,
kolena (krivine) i sl. – Elvod ili sl;
- neophodni mašinski i bravarski rad
i materijal za kačenje i vešanje
kablovskih regala (čelična navojna
šipka Ø10mm, navrtke, podloške,
pljosnati čelični profili, čelične tipleankeri i sl.). Nosači se montiraju na
svakih 1 – 1,5m.
Komplet rad i materijal.
Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
- sitan vezni i montažni materijal
(vijci, tiple, plastične obujmice,
SAPA cevi Ø16 – 32mm i sl.)
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Kompl
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Isporuka i ugradnja materijala i
opreme za montažu i fiksiranje
nosača kablova:
- čelične tiple Ø8-12mm; Obračun se
vrši po komadu;
Kom.
- navojne šipke M12x1000mm;
Obračun se vrši po komadu;
Kom.

80
20
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- navojne šipke M10x1000mm;
Obračun se vrši po komadu;
- navojne šipke M8x1000mm;
Obračun se vrši po komadu;
- navrtka M12mm; Obračun se vrši
po komadu;
- navrtka M10mm; Obračun se vrši
po komadu;
- navrtka M8mm; Obračun se vrši po
komadu;
- zupčasta, opružna i obična podloška
za vijak M12mm; Obračun se vrši po
kompletu;
- zupčasta, opružna i obična podloška
za vijak M10mm; Obračun se vrši po
kompletu;
- zupčasta, opružna i obična podloška
za vijak M8mm; Obračun se vrši po
kompletu;
29

30

31

32

33

Isporuka materijala i izjednačenje
potencijala metalnih masa
povezivanjem i prevezivanjem
metalnih masa sa zaštitnim vodom .,
sledećim materijalom:
- provodnik P-Y 6mm²
- provodnik Cu 16mm²
- perforirana traka duž 1,5m
- sitan vezni rad i materijal (vijci,
tiple, stopice, Cu pletenice, zupčaste
podloške, crvena farba i sl.)
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OSTALO
Ispitivanje i puštanje instalacije u rad
sa merenjem otpora uzemljenja i
povezanosti metalnih masa, provera
neprekidnosti zaštitnog voda, sa
izdavanjem atesta.
Pauš.

1

Vizuelni pregled izvedene instalacije,
pregled
raspreda
opreme
u
razvodnim i upravljač. ormanima,
montaža regala, izrada kanala, način
polaganja kablova, označavanje
elemenata opreme i kablova
Pauš.

1

Termovizijskim pregledom proveriti
ispravnost i čvrtoću spojeva u svim
razvodnim ormanima i dati overeni
izveštaj o ispitivanju
Pauš.

1

Puštanje instalacije u rad i
otklanjanje eventualnih nedostataka.
Pauš.

1
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34

Sitni nespecifcirani rad i materijal.

Paušal. 1

35

Eventualni nepredvidivi radovi u
dogovoru sa nadzornim organom.

Paušal. 1

Ukupno el. instalacija poz. (1-35):
4.6.3.2. Gromobranska instalacije
Red.
broj
1.

2.

3.

Opis radova

Isporuka materijala i izrada tsistema
uzemljenja oko objekta sa trakom
Fe/Zn 25x4 mm.
Pozicijom obuhvaćeno je:
-iskop rova dimenzije 0,4x0,6m uku
objekta prema datim
crtežima,
-polaganje trake Fe/Zn24x4mm u
iskopani rov,
-izrada vertikalnih izvoda dužine cca
2,0m od trake FeZn 25x4mm na
mestima
spoja
sa
spusnim
provodnicima
gromobranske
instalacije, šinama za izjednačenje
potencijala, oluka, itd. Međusobno
spajanje trake vršiti ukrsnim
komadima.
Ugrađeni materijal :
-traka FeZn 25x4mm
-ukrsni komad,
Komplet materijal i rad.
Isporuka i polaganje trake Fe/Zn
20x3mm, postavljenim po krovu i na
spoljnoj fasadi objekta.
Komplet materijal i rad
Isporuka i montaža gromobranske
instalacije:
-hvataljka
-potpore za krovni vod SRPS
N.B4.922
-potpore za sleme SRPS N.B4.920
-merni spoj
-obujmica za slivnik SRPS N.B4.914
stezaljka za oluk SRPS N.B4.908
ukrsni komad SRPS.N.B4.936
Mehanička zaštita MZ
galvanska veza metalnih masa
Komplet materijal i rad

Jedin.
mere

Količina

m
kom

250
12

m

200

kom

7

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

50
110
11
13
12
15
11
5

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
Ukupna
Ukupna cena
cena sa
cena sa
bez PDV-a
PDV-om
PDV-om
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4.

Sitni i nepredviđeni materijal i rad.

pauš

1

5.

Ispitivanje instalacije i izdavanje
službenog izveštaja o ispitivanju
neprekid. prihvatnog sistema i
otpora uzemljenja gromobranske
instalacije.

pauš

1

ukupno gromobranska instalacija poz. (1-5):
REKAPITULACIJA
1. Električne instalacije
2. Gromobranska instalacije
UKUPNO bezPDV
PDV od 20%
UKUPNO sa PDV od 20%
5.6.2. Predmer i predračun radova
Red.
broj
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Opis radova

SIGNALIZACIONA OPREMA
Mikroprocesorski kontrolisana
analogna centralna jedinica FFOR08
sa 8 zona, smeštena u ABS kućište sa
integrisanom napojnom jedinicom i
akumulatorima 12V, 7.2Ah za
rezervno napajanje za slučaj nestanka
mreže. Centrala poseduje relejne
izlaze 220V AC, 5A po kontaktu za
razna upravljanja periferijom.
Optički detektor dima sa kolektivnom
adresom tipa NB338-2-LED sa
podnožjem.
Termički detektor požara sa
kolektivnom adresom tipa NB323-2LED sa podnožjem.
Paralelni indikator tipa RAL933
Ručni javljač požara tip MCPC-LPFLAP
Alarmna sirena sa bljeskom tip F100
za unutrašnju montažu.
Automatski telefonski prenosnik
alarma tip F-Vox

Jedin.
mere

Količina

komp.

1

kom.

32

kom.
kom.

1
7

kom.

5

kom.
kom.

3
1

Jedinična Jedinična
Ukupna
Ukupna cena
cena bez cena sa PDVcena sa
bez PDV-a
PDV-a
om
PDV-om

OPREMA UKUPNO :
2.
2.1

INSTALACIJA
Nabavka, isporuka i polaganje
bezhalogenog kabla tipa J-H(St)H
1x2x0,8mm

m

550
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2.2

Nabavka, isporuka i polaganje
bezhalogenog kabla tipa
N2XH3x1,5mm2
Nabavka, isporuka i polaganje
bezhalogenih PVC cevi prečnika
18mm.
Nabavka, isporuka i polaganje
bezhalogenih PVC kanalica
18x18mm.
Nabavka, isporuka i polaganje
bezhalogenog ne gorivog kabla tipa JH(St)H 1x2x0,8mm FE180E30-90
Sitan ne specificiran el. materijal
(vezice, obujmice, tiple, vijci, .....)

2.3

2.4

2.5

2.6

3.
3.1.
3.2.

1.
2.
3.

m

10

m

400

m

50

m

50

kpl
INSTALACIJA UKUPNO :

MONTAŽA i PUŠTANJE U RAD
Montaža i povezivanje podnojžja
javljača, ručnih javljača i sirena.
kom.
45
Usluga obuhvata:
ispitivanje postavljene instalacije,
povezivanje elemenata sistema,
montažu i povezivanje podnožja
javljača, programiranje sistema,
funkcionalno ispitivanje i puštanje u
rad, isporuka tehničke dokumentacije,
primopredaja i sastavljanje zapisnika
o ispravnosti i funkcionalnom
ispitivanju.
kpl.
MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD UKUPNO:

REKAPITULACIJA
SIGNALIZACIONA OPREMA:
INSTALACIJA
MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD

DINARA:
DINARA:
DINARA:
UKUPNO BEZ PDV :
PDV 20%:
UKUPNO :

Odgovorni projektant:

mr Krakovski Nađ Ana,dipl.el.ing.
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ZBIRNA REKAPITULACIJA

UKUPNO BEZ
PDV-A

UKUPNO SA
PDV-OM

1.ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI
2.VODOVODNA I KANALIZACIONA MREŽA
3.RADOVI NA INSTALACIJAMA HIDRANTSKE MREŽE
4.MAŠINSKI RADOVI (INSTALACIJA VENTILACIJE ,
KLIMATIZACIJE I RADIJATORSKOG GREJANJA)
5.ELEKTROTENIČKA I GROMOBRANSKA INSTALACIJA
6.SIGNALIZACIONA INSTALACIJA

POTPIS OVLAŠENOG LICA PONUĐAČA
DATUM.: _______________

MP

_______________________________
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