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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
Гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-568/2018 од
дана 25.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од дана 25.10.2018.
године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег простора

Градске куће
ЈН К 70/18
Конкурсна документација садржи:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН К 70/18 су радови – адаптација унутрашњег
простора Градске куће
Шифра из ОРН:
Адаптација зграда - 45262700
2) Контакт
E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова
3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО
ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Врста радова
Радови на адаптацији унутрашњег простора Градске куће Суботица у складу
са предмером радова који је саставни део конкурсне документације.
2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у
Предмеру који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу
материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити.
3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те
врсте у складу са пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати
од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу
квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не
одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши
изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком
документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном
року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача
радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са
законом којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога
што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
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Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног
надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује
да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном
спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење
радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу
стручног надзора и према законским прописима.
Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да
обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник
о примопредаји радова.
Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а
који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и
друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења
грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се
уређују наведене области.
Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код
Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по
спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и
контролисање извршења уговорних обавеза биће одређено решењем Наручиоца и
достављено Извођачу радова.
4. Рок за извођење радова
Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може
бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао.
5. Место извођења радова
Седиште Наручиоца, Градска кућа, Трг слободе 1, 24000 Суботица.
6. Обилазак
локације за
документацију

извођење радова и увид у пројектну

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Понуђачи су
у обавези да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну
документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
guzajpos@subotica.rs, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два
дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека
рока за пријем понуда.
Лице за контакт: Атила Такач, телефон 063/509-412.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. I 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:

Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из одговарајућег регистра.

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

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно
уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде и кривично дело примања
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из
казнене
евиденције,
односно
уверење
надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
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привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.

3.

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл.
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у
заштити на раду, запошљавању и поглављу VI ове конкурсне документације.
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Адаптација унутрашњег простора Градске куће, ЈН К 70/18

7/52

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

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач од 01. јануара 2015.
године до дана објављивања позива за
подношење понуда изводио радове на
објектима који су заштићени у складу
са Законом о културним добрима, који
се налазе у централном регистру
споменика културе или који се налазе у
границама
заштићеног
окружења
просторно културно-историјске целине,
или су добра под „претходном
заштитом“ (и као такво не сме се
оштетити,
уништити
нити
без
сагласности
Завода
за
заштиту
споменика културе може мењати његов
изглед), у укупном износу од
10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

2.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Довољним кадровским капацитетом се
сматра да Понуђач има у радном односу
или ангажовано другим Уговором у
складу са Законом о радуа најмање:
Одговорног извођача радова
грађевинских конструкција са лиценцом
410 или 411 издате од стране
Инжињерске коморе Србије.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
1. ПОТВРДА (потврде) Наручиоца
радова и
2. ОКОНЧАНА (окончане)
СИТУАЦИЈА

- Фотокопија М-3А или М обрасце
Фонда ПИО (пријаве на осигурање),
за лица која су у радном односу код
Понуђача,
- Фотокопија уговора о радном
ангажовању, уколико је лице
ангажовано код понуђача по другом
основу из Закона о раду, и
- копија лиценце и одговарајући доказ
о року важења лиценце (потврда о
року важења лиценце издата од
Инжењерске коморе Србије из које
се види да је лиценца важећа на дан
подношења понуде),
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3.

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
ДОСТАВИТИ ДОКАЗ:
Ради обезбеђивања услова за припрему Изјава о обиласку локације (Образац
прихватљивих понуда, Понуђачи су у број 8)
обавези да изврше обилазак локације за
извођење радова и увид у пројектну
документацију за предметну јавну
набавку.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4.
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу VI ове конкурсне
документације).
 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем
1., 2. i 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у
том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу VI ове
конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.
ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати
од стране надлежних органа те државе.
IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора:
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће
се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок
важења понуде.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив
буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења
путем жреба.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине:
 Образац број 1 – Образац понуде
 Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
 Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку
 Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде
 Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди
 Образац број 6 – Структура цене са упуством како да се попуни
 Образац број 7 – Потврда о раније извршеним уговорима
 Образац број 8 – Изјава о обиласку локације
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Саставни део обрасца понуде чини предмер радова
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ, ЈН К 70/18
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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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:

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
Рок извођења радова:
Гарантни рок:

Плаћање ће се вршити по привременим месечним
ситуацијама и након завршетка радова по окончаној
ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема исправне
привремене/окончане ситуације уз оверен грађевински
дневник и грађевинске књиге.
Фактурисање по привременим месечним ситуацијама
врши се на крају месеца.
______ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 30 дана)
У року од 90 радних дана од дана увођења извођача у
посао.
24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о
пријему изведених радова.

Стопа ПДВ:

__________________ %

Напомена:
- Понуду сачинити према предмеру радова који је предмет јавне набавке,
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла),
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем,
- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући
део, обрасца копирати у довољном броју примерка,
.

Потпис овлашћеног лица
понуђача

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

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при
састављању понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег простора Градске
куће, број ЈН К 70/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 2. ЗЈН

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник
РС»
бр.
124/2012,
14/2015
и
68/2015),
у
својству
подизвођача
_________________________________
из
_________________________
улица
______________________ бр. ___, дајем следећу

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при
састављању понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег простора Градске
куће, број ЈН К 70/18, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова – адаптација унутрашњег простора Градске куће, број ЈН
К 70/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ

Набавка радова

Врста радова и добра

Учешће у укупној цени (у
динарима)

Врста трошка

Набавна
цена
материјала
транспортом без ПДВ-а

Учешће у укупној цени (%)

са

Цена радова без ПДВ-а
СВЕГА без ПДВ-а:

100%

ПДВ:
УКУПНО са ПДВ-ом:

Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.
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УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање.
2. Образац Структура цене садржи:
Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално.
3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима са и без ПДВ-а.
5. 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.
6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
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(ОБРАЗАЦ 7)
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
Назив наручиоца:
Седишtе наручиоца:
Маtични број:
ПИБ:
На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:
ПОТВРДУ
Да је понуђач____________________________________________________
(назив,седиште извођача радова/понуђача) за потребе наручиоца___________________,
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове:
1) _________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
_________________________________________________________,
(навести
врсту
радова),
на објекту: __________________________________________________ (навести назив
објекта), који је објекат заштићени у складу са Законом о културним добрима, који се
налазе у централном регистру споменика културе или који се налазе у границама
заштићеног окружења просторно културно-историјске целине, или су добра под
„претходном заштитом“ (и као такво не сме се оштетити, уништити нити без
сагласности Завода за заштиту споменика културе може мењати његов изглед):
а) да , б) не (одговарајуће заокружити)
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВа), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Датум почетка радова:______________
Датум завршетка радова:____________
Навести у ком облику је изводио радове: ______________ (извођач, подизвођач, члан
групе понуђача)
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се
не може употребити.
Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон:
_________________.
Потпис овлашћеног лица
____________________________
МП
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду.
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да
садржи све податке из овог обрасца.
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(ОБРАЗАЦ 8)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
АДАПТАЦИЈИ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

ИЗЈАВУ
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Понуђач __________________________________________________, са седиштем
у ____________________________, обишао је локацију где се изводе радови, детаљно је
прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему
прихватљиве понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима из пројекта.

Датум:

М.П.

За Наручиоца: _______________________
(п о т п и с)

Потпис

М.П.

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача
односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
НА АДАПТАЦИЈИ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ГРАДСКЕ КУЋЕ, ЈН К 70/18

Закључен између:
1. Град Суботица, Градска управа Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и
2.

____________________________________________________, са седиштем у
_________________________, улица ________________________________ број
___,
ПИБ:
___________________________,
матични
број:
_______________________,
рачун
број:
__________________________________
код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту:
Извођач), са друге стране

_______________________________
________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)

__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
(назив подизвођача)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени
гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), објавио Позив за подношење понуда у отвореном
поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на
адаптацији унутрашњег простора Градске куће, ЈН К 70/18, на Порталу јавних набавки и
на интернет страници наручиоца,
- да је 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 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. став 1. Закона о јавним набавкама, донео
Одлуку о додели уговора бр.******** од ********* године, којом је уговор о јавној
набавци доделио Извођачу радова.
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Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији унутрашњег простора
Градске куће а све по премеру радова који је у прилогу овог Уговора и чини његов
саставни део.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
________________________________________________________ динара без ПДВ-а
(словима:__________________________________________________ динара и ___/100), са
ПДВ-ом:
_____________________________________________________
динара
(словима:________________________________________________динара и ___/100), а
добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број
___________ од _________2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача радова.
Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност
материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и
спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања
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 објекат, размештено и изведено према
техничкој документацији.
Извођач испоставља фактуру без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. Закона о
порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 84/04, 86/04
исправка, 61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).”
Извођач испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна банка Србије,
Управа за трезор.
Подаци о апропријацији у Буџету, односно у Финансијском плану за плаћањe:
раздео IV, глава 02, функција 130, програм 0602-П2, позиција 5002 економска
класификација 511321
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Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 3. Овог
Уговора изврши по привременим месечним ситуацијама и након завршетка радова по
окончаној ситуацији на рачун Извођача број ________________________________________
код ___________________ Банке, у року до 45 дана од дана пријема исправне
привремене/окончане ситуације уз оверен грађевински дневник и грађевинске књиге.
Фактурисање по привременим месечним ситуацијама врши се на крају месеца,
Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће
Надзорни орган у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других
докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације Уговора
као и испостављања фактуре.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року до 90 (деведесет)
календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном потписивања записника о увођењу у
посао.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року,
Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом
грађења.
Члан 6.
Извођач има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме
је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи
радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење
рокова, сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није
знао нити је могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у
року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о
продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави
благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења,
кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока
за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси
Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
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Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу
са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115.
Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да
уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне
накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати
Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно уговорене
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом
основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано
раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача радова, умањењем испоставњене фактуре.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова
претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете,
независно од уговорене казне и заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу
радова, као и :
да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању
одговорног Извођача радова;
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;
обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених,
странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и слично, тако да Наручилац
буде ослобођен свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа
о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу;
да обезбеди довољну стручну радну снагу на градилишту и благовремену
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором
преузетих радова;
на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова
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датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала,
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни
материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;
сноси транспортне трошкове;
да о свом трошку отклони све штете које нанесе
у року од 8 календарских дана од дана пријаве градилишта осигура радове,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова,
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико
се утврде неправилности и недостаци;
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора
да приступи у року од 5 дана;
да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног
материјала, инсталација и опреме;
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио
радове и да је спреман за њихову примопредају

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.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог Уговора;
прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних
органа;
даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача;
именује надзорни орган;
уведе Извођача у посао;
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор
уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон
надзорног органа.
Стручним надзором се обезбеђује:
- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и
техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка
радова,
- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену
прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина
према пројектној документацији,
- провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),
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контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће
благовремено обавештавати Наручиоца,
давање упутстава Извођачу радова,
сарадња са пројектантом ради решавања
технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања
која се појаве у току извођења радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински
дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене
примедбе и то на сопствени трошак.
Осигурање
Члан 11.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео
период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим
законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је дужан да достави, пре
истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом
осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 12.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену
уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 24 месеца и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са
гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је
Извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са
упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у
току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих
обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног
захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од Извођача
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или
уградње материјала неодговарајућег квалитета.
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Квалитет уграђеног материјала
Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са
пројектном документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од
акредитоване лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и
да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право
да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом
којим се уређује планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је
при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Вишкови и мањкови радова
Члан 14.
За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и
уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је
дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је
извршио без сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност,
обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним
количинама изведених радова.
Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме,
одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна
вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не
угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.
Непредвиђени радови
Члан 15.
Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због
осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су
неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим
ванредним и неочекиваним догађајем.
Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за
извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
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Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 10 %, и више, о чему је дужан без одлагања
обавестити Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова
одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене
неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 16.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка
радова.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони
у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог
лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова
примити на коришћење изведене радове.
Раскид Уговора
Члан 17.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач
радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени
радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном
у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног
надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15
(петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем
радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за
његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно
изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и
сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед
стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног
извођача радова и надзорног органа.
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Измене уговора
Члан 18.
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање
последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ
закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова
не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не
односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3.
Закона).
Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне
набавке.
Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе
околности на које Извођач није могао да утиче, а које се односе на:
1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени
техничком документациком;
4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова
није знао нити је могао знати да се морају извести.
Члан 19.
У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,
наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због
извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите
за повећање обима предмета јавне набавке.
У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова,
Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена
за наведене позиције непредвиђених радова.
Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне
набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115.
Закона.
Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет
јавне набавке.
Сходна примена других прописа
Члан 20.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују
облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 21.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- предмер радова
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године
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Решавање спорова
Члан 22.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Суботици.
Број примерака уговора
Члан 23.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, од чега 5 (пет) иду Наручиоцу
а 1 (један) Извођачу радова.
Ступање на снагу
Члан 24.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране и ступа на
снагу даном закључења истог.

ЗА ИЗВОЂАЧА
________________________
директор

ЗА НАРУЧИОЦА
______________________
Начелник Градске управе
Града Суботице
Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

Модел уговора мора да буде попуњен, поtписан од сtране одговорног лица и оверен
печаtом Понуђача, чиме поtврђује да прихваtа елеменtе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел
уговора морају биtи наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на
српском језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику,
понуђач је дужан да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског
тумача.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и
контакт телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – адаптација
унутрашњег простора Градске куће – ЈН К 70/18 - 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 дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном
документацијом.
Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у
име подносиоца понуде.
Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки.
Уколико постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало
понуду.





Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:
Образац број 1 – Образац понуде
Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача
Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача
(у случају да има подизвођача)
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Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 6 – Структура цене
Образац 7 – Потврда о раније извршеним уговорима
Образац 8 – Изјава о обиласку локације
Тражени докази за додатне услове
Модел уговора
Предмер радова
Споразум за представника групе понуђача (у случају да понуду подноси
група понуђача)
3. ПАРТИЈЕ
Предметна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град
Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег
простора Градске куће – ЈН К 70/18 - НЕ ОТВАРАТИ или
„ Допуна понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег
простора Градске куће – ЈН К 70/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – адаптација унутрашњег
простора Градске куће – ЈН К 70/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – адаптација
унутрашњег простора Градске куће – ЈН К 70/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ
ПОДИЗВОЂАЧ

У

ЗАЈЕДНИЧКОЈ

ПОНУДИ

ИЛИ

КАО

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50
%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су наведени у, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) и 2) ЗЈН и то податке о:



податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
и
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве).
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.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Плаћање ће се вршити по привременим месечним ситуацијама и након
завршетка радова по окончаној ситуацији, у року до 45 дана од дана пријема
исправне привремене/окончане ситуације уз оверен грађевински дневник и
грађевинске књиге.
Фактурисање по привременим месечним ситуацијама врши се на крају
месеца.Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Извођач радова испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг
слободе 1, ПИБ 100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46,
Народна банка Србије, Управа за трезор.
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења Извођача у
посао. Извођач се сматра уведеним у посао даном сачињавања записника о увођењу
у посао.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без
пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К
70/18”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град
Суботица, Gradska uprava, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на email: 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 додатним информацијама или
појашњењима
путем
електронске
поште
на
еmail: 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 додатним информацијама или
појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs у
данима када наручилац не ради, (викендом или у данима државног
празника) примљени захтев ће се евидентирати првог радног дана у току трајања
радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што
је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено
достављање.
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. 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.
15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних
набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца.
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем
електронске поште на e-mail: 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 e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном након
истека радног времена наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће
се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати
приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије,
објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6)
ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К
70/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун
код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
16. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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17.
ОБИЛАЗАК
ЛОКАЦИЈЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ

И

УВИД

У

ТЕХНИЧКУ

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Понуђачи су
у обавези да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну
документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се
подноси дан пре намераваног обиласка локације.
Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца
guzajpos@subotica.rs, које морају бити примљене од Наручиоца најкасније два
дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека
рока за пријем понуда.
Лице за контакт: Атила Такач, телефон 063/509-419.
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 28.11.2018. године до 11 00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 28.11.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.
19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће 28.11.2018. године у просторијама
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој
Градској кући, други спрат, у канцеларији 211-2.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују
отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за
заступање понуђача.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и
овлашћени представници понуђача.
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VIII ПРЕДМЕР РАДОВА

poz
1
1.001

1.002

1.003

OPIS

jm

količina

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

RADOVI NA RUŠENJU

Pažljiva demontaža drvenih vrata dim. cca 75/200cm ,
zajedno sa štokom, iz zidova od opeke i slaganje na mesto
koje odredi investitor u krugu gradilišta.
Obračun po kom.

kom

20,00

Rušenje pregradnih zidova od opeke obloženih
keramičkim pločama sa istovremenim rušenjem nadvratnih
greda i horizontalnih serklaža. Zidovi su visine 212cm
Ukupna debljina zida sa keram.pločama je cca 12cm.
Jedinačnom cenom obuhvatiti i odnošenje šuta na
gradilišnu deponiju.
Obračun po m2

m2

51,00

m2

270,00

m2

49,20

m2

15,20

m2

49,20

pauš

1,00

Pažljivo obijanje keramičkih ploča sa zidova od opeke
zajedno sa malterom, očistiti spojnice do dubine 2cm, a
površinu zida od opeke očistiti čeličnim četkama i zidove
oprati vodom.
Voditi računa da se prilikom obijanja plopčica sa
pregradnog zida ne ugrozi stabilnost zida.
Cenom obuhvatiti odnošenje šuta na deponiju u krugu
gradilišta.
Obračun po m2

1.004

Rušenje- skidanje postojećeg poda od keramičkih ploča
postavljenih u cementni malter. Obiti pločice zajedno sa
cementnim malterom. Površina podloge od betona treba da
je ravna i čista.
U ceni obuhvatiti i odvoz šuta na gradilišnu deponiju.
Obračun po m2

1.005

Štemanje - obijanje postojećih fasadnih zidova od opeke u
dubinu od cca 12cm, do cele visine parapeta ispod prozora,
za ugrađivanje vodokotlića. Na postojećem zidu nakon
obijanja očistiti spojnice do dubine 2cm, a površinu zida
očistiti čeličnim četkama i zidove oprati vodom. U ceni
obuhvatiti i odvoz šuta na gradilišnu deponiju.
Obračun po m2

1.006

Pažljiva demontaža spuštenog plafona od drvenog roštilja,
sa odnošenjem na gradilišnu deponiju. Plafon je na visini od
cca 3,0m.
Obračun m2

1.007

Pažljiva demontaža kompletne sanitarne opreme zajedno
sa pripadajućim baterijama.
U ceni obuhvatiti i odnošenje šuta na gradilišnu deponiju.
WC šolja sa vodokotlićem4x 4kom, umivaonik 4x2kom,
bojler zapremine 10l 4x2kom, pisoar 4x1kom, držači za
sapun, papir
Obračun pauš.
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1.008

Pažljiva demontaža postojećeg radijatora dim. Cca
110/70cm . U ceni obuhvatiti ponovnu montažu , sa svim
potrebnim materijalom i radom .Obračun po kom

kom

8,00

UKUPNO RADOVI NA RUŠENJU
2

ZIDARSKI RADOVI

2.001

Nabavka materijala i zaziđivanje dela zida iza WC šolja punom
opekom d=12cm u produžnom cem. malteru. Pre ugradnje opeku
pokvasiti vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom. Novi zid treba
upustiti u postojeći zid, i tako postići vezu između dva zida, u cilju
ovoga u postojećem zidu na odgovarajućim mestima potrebno je
dubljenjem izraditi "šmorceve".
Cenu dati sa svim materijalima, radnom snagom i transportom.
Obračun po m2

2.002

Malterisanje unutrašnjih postojećih zidova od opeke, na mestima
gde je obijen postojeći malter, kao i popravke malterisanja na
sastavu novog i postojećeg maltera, produžnim cem. malterom u
dva sloja, završni sloj fino isperdašiti uz dodatak rečnog peska.
Omalterisane površine treba da budu ravne, bez talasa i preloma,
a ivice oštre i prave.
Cenu dati sa svim materijalom, radnom snagom i transportom.
Obračun po m2.

2.003

Izrada perdašene cementne košuljice debljine 4- 5cm sa
dodatkom sintetičkih vlakana npr. fibrin ili sl., kao podloge, za
postavljanje finalnih podova. Postavljanje na postojeću betonsku
ploču sa koje su obijene postojeće pločice.
Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne
očvrsne. Na spoju sa zidom postaviti dilatacioni spoj u
koji postaviti stiropor d=1cm.
Debljina košuljice ista kao postojeća.
U ceni obuhvatiti sav potreban materijal i rad.
Obračun po m2.

2.004

Zidarske popravke iza raznih zanatskih radova. Obračun po stvarno
utrošenim efektivnim časovima sa davanjem materijala.
Obračun po NČ.

jm

količina

m2

6,40

m2

295,00

m2

54,80

NČ

32,00

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
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3

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

3.001

Nabavka i postavljanje hidroizolacije od elastomerne tečne
membrane ispod podnih keramičkih pločica.
Izolacija se izvodi preko cementne košuljice, u dva sloja. Podloga
mora biti čista, bez ostataka ulja, prašine i sl. Prvo naneti akrilni
prajmer.
Nakon sušenja prajmera hidroizolacija se nanosi četkom ili valjkom
u dva sloja. Pravac nanošenja treba menjati, drugi sloj se nanosi
nakon sušenja prvog sloja.
Hidroizolacioni premaz naneti i vertikalno na zidove u visini od
20cm od poda, ivice ojačati staklenim voalom.
Obračun po m2,

jm

količina

m2

78,80

jm

količina

m2

135,00

m2

14,00

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

UKUPNO HIDROIZOLATERSKI RADOVI

4

SUVOMONTAŽNI RADOVI

4.001

PREGRADNI GIPSKARTONSKI ZIDOVI - OBLAGANJE DVOSTRANO SA
(2xVODOOTPORNA) + (2xVODOOTPORNA)
Nabavka materijala i izrada pregradnog zida deblj. 12.5cm sa
metalnom podkonstrukcijom, obloženom dvostrano, sa obe
strane sa po dve vodootporne ploče d= 2x12,5mm. Pregradni zid
se sastoji od metalne pocinkovane potkonstrukcije, CW profil
75/125/0,6mm.
Vertikalni profili su vis. do 3,00m .
Zid se oblaže gipskartonskim pločama do visine 3,0m
Spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati pomoću
mase za ispunu spojeva. Horizontalni zidni profil obložiti zvučno
izolacionom trakom i pričvrstiti za pod .
Za zvučnu zaštitu upotrebiti staklenu vunu d=5cm, težine 12
kg/m3, koeficijent toplotne provodljivosti 0,039 W/mK.
U ceni obuhvatiti nabavku ,transport, montažu i radnu skelu.
Obračun po m2.

4.002

PREGRADNI GIPSKARTONSKI ZIDOVI - OBLAGANJE JEDNOSTRANO
SA 2xVODOOTPORNA PL.
Nabavka materijala i izrada zida ispred ugrađenih vodokotlića.
Zida je debljine 10cm sa tipskom pocinkovanom podkonstrukcijom
dim. 75/125 (d=0,6 mm), obloženom jednostrano, sa 2
vodootporne ploče.
Visina zida je cca 105cm. Spojeve ploča ispuniti, bandažirati
trakom i gletovati pomoću mase za ispunu spojeva. Na spojeve sa
zidanim zidom postaviti staklenu mreržicu i lepiti fleksibilnim
lepkom.
U ceni obuhvatiti sav kompletan materijal , rad i transport.
Obračun po m2.
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4.003

4.004

SPUŠTENI PLAFON OD VLAGOOTPORNIH RAVNIH GIPSKARTON
PLOČA
Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od ravnih
vlagootpornih gipskarton ploča d=12,5mm na visini od 300cm od
poda. Roštilj potkonstrukcija od montažnih pocinkovanih profila se
postavlja na gornji horizontalni profil gipsanog zida. U plafonu
predvideti revizione otvore. Spojeve ploča ispuniti, bandažirati
trakom i gletovati pomoću mase za ispunu spojeva. Boja RAL 9010
.
U ceni obuhvatiti sav osnovni i pričvrsni materijal, rad i radnu
skelu.
Obračun po m2.
Nabavka materijala I lepljenje profilisane lajsne visine cca 3cm od
stiropora, po obimu spuštenog plafona.
U ceni obuhvatiti sav osnovni i pomoćni materijal, rad i radnu
skelu.
Obračun po m1.

m2

49,20

m1

154,00

jm

količina

m2

423,20

m2

49,20

UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI
5

KERAMIČARSKI RADOVI

5.001

ZIDNA KERAMIKA DO PLAFONA:
Nabavka i polaganje zidnih keramičkih pločica u lepku, na
omalterisane zidove i zidove od gips karton ploča , betonske
elemente i zidove od gipskarton ploča. Pločice formata, dim. cca
30/30,20/40,60/60cm svetle boje. Pločice su kvaliteta I klase
domaćeg proizvođača. Polaganje fuga na fugu, širina fuge
max.3mm. Visina polaganja do plafona H=300cm. Fuga na podu i
zidu da se poklope. Po vertikalnim slobodnim ivicama postaviti
ugaone PVC lajsne (cca 9,0m), što ulazi u cenu. Postavljene pločice
fugovati i očistiti.
Izvođač je dužan doneti uzorke projektantu na uvid, da bi on
mogao da napravi izbor.
U cenu uračunati sav potreban materijal, rad i radnu skelu.
Obračun po m2

5.002

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

PODNA NEKLIZAJUĆA KERAMIKA:
Nabavka i polaganje lepljenjem neklizajućih podnih keramičkih
pločica najboljeg kvaliteta, otpornih na habanje, I klase domaćeg
proizvođača, dimenzija cca 30/30cm, 25/50cm.
Polaganje fuga na fugu, širina fuge 3mm, na unapred pripremljenu
ravnu, čistu i suvu podlogu.
Izvođač je dužan da donese uzorke na uvid projektantu, da bi on
potvrdio boju.
Postavljene pločice fugovati i očistiti .
U cenu uračunati sav potreban rad i materijal.
Obračun po m2

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI
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6

STOLARSKI RADOVI

6.001

Izrada, transport i montaža jednokrilnih unutrašnjih punih vrata
dim. 75/200cm
Radionička izrada od zdrave i suve smrekovine, bez praga. Okvir i
krilo vrata izraditi sa profilacijom elemenata po ugledu na
postojeća vrata pretprostora. Širina štoka u širini zida, cca 13cm,
po ugledu na postojeća vrata. Ukrasne lajsne oko vrata su sa obe
strane, profilisane, širine cca 5-8 cm po ugledu na postojeće. Okov
za drvena vrata, brava elzet sa cilindričnim uloškom, krila sa
najmanje tri šarke što približnije postojećim. Kvaka sa rozetom
mesingana stilska, što približnija postojećoj. Sve drvene elemente
impregnirati specijalnom tečnošću koja prodire u drvo i osigurava
sigurnu zaštitu od gljivica i parazita. Pre farbanja sve površine fino
izbrusiti i očistiti. Završno farbanje izvesti bojom na vodenoj bazi.
Premazivanje izvesti 3 puta, od čega je prvi zaštitni. Boja svih
elemenata ista kao postojeća vrata. Vrata su bojena u 3 različite
boje.
Mere uzeti na licu mesta.
U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad, bojenje i radnu
skelu.
Obračun po kom

jm

kom

količina

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

20,00

UKUPNO STOLARSKI RADOVI
7

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

7.001

BOJENJE PLAFONA OD GIPSKARTON PLOČA POLUDISPERZIJOM:
Nabavka materijala, gletovanje i bojenje unutrašnjih omalterisanih
zidova i zidova od gipskarton ploča i arm. bet. stubova
betoniranih u glatkoj oplati, disperzivnom perivom bojom na
vodenoj bazi, dva puta do postizanja ravnomerne i postojane boje,
boja RAL 9010 (belo). Pre bojenja zidove izravnati gletovanjem
dok se ne dobije potpuno glatka podloga. Bojenje do plafona.
U ceni obuhvatiti sav potreban materijal, rad i potrebnu radnu
skelu.
Pre bojenja u saradnji sa projektantom uraditi probne uzorke.
Obračun po m².

7.002

Skidanje stare boje i bojenje cevi centralnog grejanja bojom za
metal otpornom na toplinu. Pre bojenja skinuti staru boju i
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti . Naneti
impregnaciju i osnovnu boju, zatim bojiti dva puta bojom za metal
u tonu po izboru projektanta.Cevi su cca Ø24mm
Obračun po m1 obojenih cevi sa svim radom i materijalom

jm

količina

m2

49,20

m1

60,00
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7

Skidanje stare boje I bojenje radijatora bojom za metal otpornom
na tplinu.Pre bojenja skinuti staru boju I koroziju hemijskim I
fizičkim sredstvima, brusiti I očistiti.Naneti impregnaciju I osnovnu
boju, zatim bojiti dva puta bojom za metal u tonu po izboru
projektanta.

m2

35,00

jm

količina

m2

49,20

m3

35,00

jm

količina

UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
8

RAZNI RADOVI

8.001

Čišćenje i pranje prozora,usisavanje, portala, vrata, sanitarija,
podova po završetku svih radova. Pažljivo mehanički očistiti sve
površine i oprati vodom sa dodatkom odgovarajućih hemijskih
sredstava. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, svih
unutrašnjih prostorija i spoljnih površina
Obračun po m² objekta.

8.002

Ručni utovar i odvoz šuta sa gradilišne deponije na gradsku
deponiju, udaljenu cca 10 km.
Obračun po m³.

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

jed. Cena bez PDV-a

ukupno bez PDV-a

RAZNI RADOVI

9
9.001

9.002

9.003

VODOVOD I KANALIZACIJA

Blindiranje kanalizacionih cevi postojećih toaleta,
umivaonika i pisoara, u svemu prema pravilima struke,
zajedno sa svim potrebnim materijalom.
Obračun po kom
Pažljivo odsecanje liveno-gvozdenih kanalizacionih
vertikala prečnika cca Ø100mm, i zamena za PVC vertikale.
Postojeće tri cevi odseći ispod plafona i iznad poda , u
dužini od cca 4,5m tu dužinu zameniti za PVC
kanalizacionu cev, iste dužine. U ceni obuhvatiti sav
potreban materijal, sa svim potrebnim fazonskim
elementima i zaptivnim trakama, rad, transport, potrebnu
radnu skelu.
Obračun pauš.

kom

28,00

pauš

4,00

m1

52,00

Nabavka transport i montaža kanalizacionih cevi od PVC-a sa
potrebnim fazonskim komadima, revizijama, obujmicama ili
konzolama, ispitivanjem na pritisak od 2 m vodenog
stuba,štemanjem zidova i probijanjem konstrukcije i naknadnom
popravkom istih. Polaganje cevi u ištemani zid.
Obračun po m' DN 50
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9.004

Nabavka transport i montaža kanalizacionih cevi od PVC-a sa
potrebnim fazonskim komadima, revizijama, obujmicama ili
konzolama, ispitivanjem na pritisak od 2 m vodenog
stuba,štemanjem zidova i probijanjem konstrukcije i naknadnom
popravkom istih. Polaganje cevi u ištemani zid.
Obračun po m' DN 100

9.005

Nabavka transport i montaža umivaonika 50x42 cm, odlivnog
ventila, sa poniklovanim kocka sifonom, sa otvorom za bateriju na
umivaoniku. Montaža umivaonika je konzolno na zid. Kvalitet
umivaonika 1.klase, domaće ili strane proizvodnje.
Proizvođači "Kolo", tip "Nova pro kocka" (kod M31151) ili
odgovarajuće _______________________.
Sve u saglasnosti sa projektantom.
Obračun po kompletu.

m1

80,00

kpl

8,00

Nabavka transport i montaža jednoručne baterije koja se montira
na umivaonik sa priključnim crevima za toplu i hladnu vodu. Tip
"Kfa Armatura Korund" (kod 4002-811-00) ili odgovarajuće
_____________________________________________. Sve u
saglasnosti sa projektantom.
Obračun po kompletu.

kpl

8,00

9.007

Nabavka transport i montaža dozatora tečnog sapuna 0,4 lit, BS
hrom, snabdeven bravicom i ključem dimenzija.
Proizvođač "BISK" pod šifrom 00173 ili odgovarajuće
______________________________________________.
Obračun po kompletu.

kpl

8,00

9.008

Nabavka transport i montaža dispanzera papirnog ubrusa.
Kod 01571 Proizvođač "BISK" ili odgovarajuće
_____________________________________________.
Obračun po kompletu.

kpl

8,00

9.009

Nabavka transport i montaža konzolne zahodske školjke od
keramike RIMFREE i sa soft-close poklopcem wc školjke od
plastike. Tip "NOVA PRO RIMFREE kocka" (kod M33123).
Proizvođač "Kolo Geberit Group" ili odgovarajuće
____________________________________________.
Sve u saglasnosti sa projektantom.
Obračun po kompletu.

kpl

16,00

9.010

Nabavka transport i montaža ugradbenog vodokotlića tip "GT
Technic" proizvođača "Kolo Geberit Group", sa hromiranom
tipkom (kao Eclipse II) ili odgovarajuće
____________________________________________. Poziciom
obuhvatiti priključnu cev od vodokotlića do wc šolje, kao i
priključno crevo za vodu do vodokotlića.
Obračun po kompletu.

kpl

16,00

9.011

Nabavka transport i montaža hromiranog dispanzera toalet papira,
kod 01570, proizvođač "BISK" ili odgovarajuće
______________________________________________.
Obračun po kompletu.

kpl

16,00

9.012

Nabavka transport i montaža samostojeće četke od inoxa za
čišćenje WC školjke sa postoljem, kod 02478, proizvođač "BISK" ili
odgovarajuće ___________________________________.
Obračun po kompletu.

kpl

16,00

9.006
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9.013

Nabavka transport i montaža zidnog mokrionika (pisoara) od bele
keramike, senzorskog ventila na bateriju i sifona za mokrionik.
Proizvođač "Kolo Geberit group" (tip Alex ), ili odgovarajuće
______________________________________________.
Sve u saglasnosti sa projektantom.
Obračun po kompletu.

9.014

Nabavka transport i montaža elekrtičnog grejača vode pod
pritiskom, donje montaže zapremine 10 lit za snabdevanje
najmanje dva potrošna mesta za toplu vodu . Električni bojleri se
montiraju ispod umivaonika u prizemlju. Tip "GT10". Proizvođač
"GORENJE" ili odgovarajuće _____________________________.
Obračun po kompletu.

9.015

Nabavka, transport, montaža podnog slivnika dimenzija rešetke od
inox-a 15x15cm, odvoda prečnika DN 50, sa sifonom protiv
neprijatnih mirisa tip HL ili odgovarajuće
____________________________________________.

9

kpl

4,00

kpl

8,00

kpl

8,00

DN 15

m1

35,00

DN 20

m1

30,00

jm

količina

Nabavka,transport I montaža vodovodnoh cevi za instalacije
unutrašnjeg vodovoda od PP SDR 7,4, za maksimalne radne
temperature od 90 C I maksimalne radne pritiske od 10
bara.Tehnika spajanja cevi I fazonskih komada je trajno dihtujuća
po VOB 18380. bez dihtujućih elemenata (“O”ringa-gumice ) sa
aksijalnom pokretnim navlakama. Pozicijom obuhvatiti fazonske
komade sa pripadajučim spojnicama, fiksiranjem cevi štemanjem,
popravkom zidova. Pozicijom obuhvatiti I termičku izolaciju cevi
prema tabeli iz projekta a koja se nalazi na crtežima izometrije.
Obračun po m1 gotovog cevovoda.

UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA
10

ELEKTRO INSTALACIJA

10.001

Demontaža postojećih svetiljki i ostale elektro galanterije (utikači,
prekidači, itd.) . Radove izvoditi prema pravilima struke.
Obračun pauš.

10.002

Prilagođavanje postojeće elektro instalacije novom rasporedu
prostora. Postvaljanje svetiljke u svaku kabinu i u predprostor,
kao i iznad ogledala, što je obračunato u posebnoj poziciji. Za
elektroinstalaciju osvetljenja predvideti kablove tipa N2XH-J
(bezhalogeni) . Kablove položiti po postojećim zidovima u PVC PKL
(bezhalogenim ) kanalicama, pod malterom ili u spuštenom
plafonu u zaštitnim cevima.
Obračun po pauš

pauš

1,00

pauš

1,00

jed. Cena bez PDV-a
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10.003

Nabavka i postavljanje plafonskih svetiljki
Nadgradna svetiljka sa kompakt-fluo sijalicama ili sa rasvetnim
telima sa LED izvorom svetlosti – po izboru Investitora, IP44, toplo
bela boja svetlosti); Upravljanje osvetljenjem
(uključivanje/isključivanje svetiljki) predviđeno je pomoću sklopki
(prekidača) za svetlo: IP44 izvedbe, 10A, 250V.
predprostor i kabine
Obračun po kom.

10.004

Nabavka i postavljanje zidne svetiljke iznad ogledala
Nadgradna svetiljka sa kompakt-fluo sijalicama ili sa rasvetnim
telima sa LED izvorom svetlosti – po izboru Investitora, IP44, toplo
bela boja svetlosti); Upravljanje osvetljenjem
(uključivanje/isključivanje svetiljki) predviđeno je pomoću sklopki
(prekidača) za svetlo: IP44 izvedbe, 10A, 250V.
Obračun po kom.

10.005

Nabavka i postavljanje utičnica za bojler i sušače ruku, na
odgovarajućoj visini i udaljenosti. Sva predviđena
elektroinstalaciona oprema je za nazivni napon 230/400V.
Elektroinstalaciona oprema je "mikro" IP44 (ili bolje) izvedbe.
Proizvođač tipa Legraand ili sl.
Obračun po kom.

10.006

28,00

kom

8,00

kom

24,00

kom

28,00

kompl.

4,00

Nabavka i postavljanje prekidača , Sva predviđena
elektroinstalaciona oprema je za nazivni napon 230/400V.
Elektroinstalaciona oprema je "mikro" IP44 (ili bolje) izvedbe.
Proizvođač Legrand ili sl.
Visina montaže prekidača za svetlo je na 1,5m od gotovog poda.
Obračun po kom.

10.007

kom

Sitan elektroinstalacioni i montažni materijal (razvodne kutija,
vijci, matice, tiple i sl.)
UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJA
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ZBIRNA REKAPITULACIJA:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pozicija

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

RADOVI NA RUŠENJU
ZIDARSKI RADOVI
HIDROIZOLATERSKI RADOVI
SUVOMONTAŽNI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI
RADOVI
RAZNI RADOVI
VODOVOD I KANALIZACIJA
ELEKTRO INSTALACIJA

UKUPNO:
Напомена:
1. Овим предмером, предвиђа се испорука свог потребног материјала и опреме,
уграђивање према предмеру (појединим позицијама), испитивање и пуштање у рад.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета. Сви радови морају
бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у потпуности према
прописима и важећим стандардима за ову врсту радова.
2. У цену се урачунава сав наведени материјал у позицијама и сав ситан материјал,
који прати дотичну позицију, транспорт, као и цену извођења са свим порезима и
доприносима. Цена укључује испитивање и пуштање у исправан рад свих
елемената инсталације наведених у позицијама. Извођач је дужан да радове изврши
у свему према приложеним техничким условима, предмеру, да пре почетка радова
добро проучи добијену документацију и да на време упозори на евентуална
одступања од постојећих прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су
предвиђени предмером и предрачуном, а евентуално нису напоменути у техничком
опису или било ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по
важећим прописима за извођења инсталација за ову врсту објекта.
3. Уколико понуђач понуди одговарајући производ потребно је да упише на линију
назив тог производа
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.
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