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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-404-608/2018 од
23.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 23.11.2018. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова на адаптацији простора регионалног
иновационог стартап центра
ЈН К 69/18
Конкурсна документација садржи:
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о Наручиоцу у чије име и за чији рачун се спроводи поступак јавне
набавке (у даљем тексту: Први наручилац)
Назив Првог наручиоца:
Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду
Адреса: Сегедински пут 9-11, 24000 Суботица
Матични број: 08105090
ПИБ: 100844270
Интернет страница: www.ef.uns.ac.rs
Подаци Наручиоца који спроводи поступак у име и за рачун Економског
факултета у Суботици Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту: Други
наручилац)
Назив Другог наручиоца: Град Суботица, Градска управа
Адреса: Трг слободе 1, 24000 Суботица
Матични број: 08070695
ПИБ: 100444843
Интернет страница: www.subotica.rs
1) Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈН К 69/18 су радови на адаптацији простора
регионалног иновационог стартап центра
Шифра из ОРН: Адаптација зграда - 45262700
2) Контакт
E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Другог 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, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И УВИД У
ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Врста радова
Радови на адаптацији простора регионалног иновационог стартап центра
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.
3. Рок за извођење радова
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити
дужи од 40 (четрдесет) дана од увођења извођача у посао.
4. Место извођења радова
Адолфа Сингера 12, Суботица, катастарска парцела број 3906 к.о. Нови Град

Конкурсна документација за јавну набавку радова на адаптацији
простора регионалног иновативног стартап центра, ЈН К 69/18

4/42

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 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 привреде, кривична дела
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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).

3.

4.

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.

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

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:
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1) Финансијски капацитет:
Услов:
(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су достављени
подаци мора да буде већи од 32.000.000,00 динара;
(2) да понуђач у претходних 12 месеци рачунајући од дана када је на Порталу јавних набавки
објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.
(3) да је понуђач према оцени бонитета у претходних 3 обрачунскe годинe (2015, 2016. и 2017.
години), према подацима из АПР-а, остварио минимум "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре,
који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне
три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2015, 2016
и 2017). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за
2017 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. годину.
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у претходних 12
месеци, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у претходних 12
месеци години рачунајући од дана када на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење
понуда, није био неликвидан.
Бонитет понуђача у предходнe 3 обрачунскe годинe, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ" веома добар бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за тражени период (2015,
2016. и 2017. годину), издат од Агенције за привредне регистре - АПР.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по
систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана
на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је
територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године.
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3(три) обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 ( три) обрачунске године.
2) Пословни капацитет:
Услов:
Да је понуђач у претходне три година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао
уговорe у укупној вредности од најмање 32.000.000,00 динара са порезом на додату вредност на
реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени,
стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Конкурсна документација за јавну набавку радова на адаптацији
простора регионалног иновативног стартап центра, ЈН К 69/18

7/42

Посебна напомена:
Уколико је понуђач у реализацији уговора наступао у групи понуђача, као носилац посла или
члан групе, биће му призната само вредност радова коју је самостално извео. Уколико се на
Потврди наручиоца не налази тај издвојени износ, потребно је доставити о томе одговарајући
доказ - уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача или друге доказе на основу којих
се може утврдити тачан износ и врста изведених радова од стране понуђача.
Доказ:
Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац
Референтне листе, који је дат у конкурсној документацији.
Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о
раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у
конкурсној документацији.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из
Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему
такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то:
- назив и адресу наручиоца,
- назив и седиште понуђача,
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,
- врста радова,
- вредност изведених радова,
- број и датум уговора,
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити,
- контакт особа наручиоца и телефон,
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.
Уз потврду Наручиоца доставити:
Фотокопије Уговора на које се потврда односи
Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима
Услов:
Да понуђач поседује важеће сертификате менаџмента квалита, и то:
-

ISO 9001 или одговарајуће,
ISO 14001 или одговарајуће,
OHSAS 18001 или одговарајуће,

Доказ:
- фотокопија сертификата ISO 9001 или одговарајуће,
- фотокопија сертификата ISO 14001 или одговарајуће,
- фотокопија сертификата OHSAS 18001 или одговарајуће,
3) Технички капацитет
Услов:
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за извођење
следећих радова: зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других
радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.
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Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:
-

2 доставна возила,
1 камион носивости до 5 т,
1 машина за заваривање меког бакра,
скела минимум 500 m²,
1 утоваривач

Доказ:
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка,
пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена
техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у
којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и
отпремница;
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца;
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.
ђ) за камионе, радне машине и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без
обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и
испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене
фотокопије уговора на увид.

4)Кадровски капацитет:
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време
извршења уговора о јавној набавци и то:
- најмање 11 извршилаца, од чега:
- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:
лиценцу 410 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној
набавци;
- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у
предметној јавној набавци;
- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у
предметној јавној набавци;
- најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 453 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у
предметној јавној набавци
- најмање 1 дипломирана инжењера који поседује важећу лиценцу Б2 за обављање послова и
извођење посебних система и мера заштите од пожара, који ће бити решењем именован за
одговорног извођача радова у предметној јавној набавци
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-

најмање 1 лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обаваљање
послова безбедности и здрављу на раду
најмање 1 молер
најмање 1 зидар
најмање 1 тесара
најмање 1 керамичар
најмање 1 електричара

Доказ:
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за
порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем
извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и
доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и остала лица која су код понуђача запослени –
фотокопију уговора о раду и М-А образац, за лице за примену мера безбедности
и здравља на раду доставља се и фотокопија уверења о оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду, заједно са фотокопијом уговора са правним лицем и лиценцом
за правно лице, уколико је лице за примену мера безбедности и здравља на раду ангажовано на тај
начин
в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци и остала лица који нису запослени код
понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених
послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о
раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку лиценцу) да су
носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате
лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце).;
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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, 3 и
4, 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 првог 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.
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.
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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, други наручилац ће уговор
доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Други наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба други 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, други 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
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на
адаптацији простора регионалног иновационог стартап центра, ЈН К 69/18
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

Понуђач је уписан у регистар понуђача:

ДА / НЕ
(заокружити)

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) РАДОВИ
НА
АДАПТАЦИЈИ
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА

ПРОСТОРА

РЕГИОНАЛНОГ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања

У року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, од
стране првог наручиоца, након завршетка радова

Рок важења понуде

_____ дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 30 дана)
У року од 40 дана од дана увођења извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао уписом у
грађевински дневник
24 месеца рачунајући од дана сачињавања записника о
примопредаји радова.

Рок извођења радова:

Гарантни рок:

Стопа ПДВ:

_____ %

Напомена:
- Понуду сачинити према предмеру радова који је предмет јавне набавке,
- 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 на адаптацији простора регионалног иновационог стартап
центра, број ЈН К 69/18, 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 на адаптацији простора регионалног иновационог стартап
центра, број ЈН К 69/18, 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 на адаптацији простора регионалног стартап центра, број
ЈН К 69/18, 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, други 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:_________________________________________________
Седиште наручиоца:___________________________________________
Матични 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) _________________________________________________________________
(навести врсту радова),

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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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРА
РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА, ЈН К 69/18
Закључен између:
1.

Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду, Суботица,
Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број: 08105090, као наручиоца
радова (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа декан проф. др Александар Грубор,
с једне стране и

2.

________________________________________________,
са
седиштем
у_______________________, улица _____________________________ број ___,
ПИБ:
_______________,
матични
број:
___________________,
рачун
број:_____________________________код____________________
банке,
које
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач радова), са
друге стране

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

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(назив подизвођача)

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. и члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени
гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о спровођењу посупка јавне набавке од стране
више наручилаца од ____________, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку
и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења радова на адаптацији простора
регионалног иновационог стартап центра, ЈН К 69/18, на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца,
- да је Извођач доставио понуду број _______________ од __.__.2018. године која je код
Наручиоца заведена под бројем IV-404-___/2018-* дана ***.***.2018. године и која у потпуности
испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације,
- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео
Одлуку о додели уговора бр. ************ од **.**.2018. године, којом је уговор о јавној
набавци доделио Извођачу,
- да се понуда Извођача и предмер радова налазе у прилогу овог Уговора и чине његов
саставни део.
Члан 2.
Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији простора регионалног
иновационог стартап центра, улица Адолфа Сингера 12, у Суботици, на катастарској парцели
број 3906 к.о. Нови Град, у свему према техничкој спецификацији – предмеру радова, другим
важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту
радова, који су предмет овог уговора.
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Члан 3.
Вредност уговорених радова из члана 2. овога уговора износи:
__________________ динара
без ПДВ
__________________ динара
ПДВ
=========================================
Укупно:
__________________ динара
са ПДВ
(Словима: ___________________________________________________ динара и ____/100) а све
према понуди бр. _________________ од ___.____.______. године, која је саставни део овога
уговора.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената по основу којих је одређена.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун Извођача
број _____________________________ код Банке _____________________________ у року од 45
дана од дана пријем исправне фактуре након завршетка радова.
Извођач испоставља ситуације са назнаком Економски факултет у Суботици Универзитет
у Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број: 08105090, број рачуна: 8401045666-13 код Управе за трезор.
.
Порески дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14 - др. закон, 142/14, 83/15).
Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а.
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
ситуација.
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 40 дана рачунајући од дана
увођења у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао уписом у грађевински дневник.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, 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 да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће
убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6.
Извођач има право да захтева 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) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао
нити је могао знати да се морују извести.
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Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од
8 дана од дана када је Извођач 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 писмено подноси Наручиоцу у
року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока
за завршетак радова.
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 не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног
рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
Уколико Извођач 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, а највише до 10% укупно уговорене вреднсти без ПДВ-а. Уколико је
укупан износ обрачунат по овом основу већи од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а,
Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем испоставњене фактуре.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
какву штету, може захтевати од Извођача и потпуну накнаду штете, независно од уговорене
казне и заједно са њом.
Члан 8.
Извођач 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 радноправних 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.
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.

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински
дневник.
Извођач 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.
Члан 11.
Извођач 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 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.
Члан 12.
Извођач 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
сачињавања записника о примопредаји радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал
је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од дана потписивања записника о
примопредаји 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 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 има право да од Извођача захтева накнаду
штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала
неодговарајућег квалитета.
Члан 13.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који
се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
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 је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
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У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача да поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач
у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се
уређује планирање и изградња.
Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу
одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Члан 14.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним обрачуном
на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова, члан 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу /Службени лист СФРЈ 18/77) Извођач
је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано (уписом у грађевински дневник)
обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевиснки дневник од стране стручног
надзора Наручиоца) Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова
не прелази 10% од укупно уговореног износа.
Извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова количина примениће се јединичне
цене из уговора, о чему ће се сачинити анекс уговора.
Члан 15.
Извођач 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 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.
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 примити на
коришћење изведене радове.
Члан 16.
Извођач је дужан да приликом закључења уговора или најкасније року од 5 дана, од дана
закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла. Меница
треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на
последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10%
(десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора
бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица
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овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу
доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана
дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају
ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће
бити враћено.
Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици Универзитет у
Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број: 08105090, рачун број: 840-

1045666-13 код Управе за трезор.
Члан 17.
Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда
Наручиоцу меницу за отклањање грешака у гарантном року издату у висини од 10% од вредности
закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање десет дана дужим од гарантног рока.
Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу
на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично овлашћење –
писмо, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са назначеним
номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а,
да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на
први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, која је
издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица
овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу
доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи
од дана истека гарантног рока.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће
бити враћено.
Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици Универзитет у
Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број: 08105090, рачун број: 840-

1045666-13 код Управе за трезор.
Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач 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 није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског
дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана
као и ако Извођач 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.
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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 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.
Члан 19.
Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене,
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке, која наступи током важења говора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које
могу утицати на реализацију овог Уговора.
Члан 20.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебнеузансе о
грађењу, као и других позитивних законских порписа из ове области.
Члан 21.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне
током важења Уговора.
Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно.
У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се надлежност
Суда у Суботици.
Члан 23.
Уговор је сачињен у осам истоветних примерака од којих Наручилац задржава шест
примерака, а Извођач два примерка.
Члан 24.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране.
Члан 25.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе представљају израз њихове стварне воље.
ИЗВОЂАЧ:

НАРУЧИЛАЦ:

,директор
Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом Понуђача,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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 на адаптацији простора
регионалног иновационог стартап центра – ЈН К 69/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда
се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском
услужном центру, пријемно место 16. или 17.
Други 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 други наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему други наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју други 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 други 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)
Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)
Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди
Образац број 6 – Структура цене
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•
•
•
•
•
•
•

Образац 7 – Потврда о раније извршеним уговорима
Модел уговора
Предмер радова
Докази за обавезне услове
Докази за додатне услове
Меница за озбиљност понуде
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 на адаптацији простора
регионалног иновационог стартап центра – ЈН К 69/18 - НЕ ОТВАРАТИ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на адаптацији простора регионалног
иновационог стартап центра – ЈН К 69/18- НЕ ОТВАРАТИ” или
“Опозив понуде за јавну набавку радова на адаптацији простора регионалног
иновационог стартап центра – ЈН К 69/18 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на адаптацији простора
регионалног иновационог стартап центра – ЈН К 69/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
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.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2)
ЗЈН и то податке о:
•
•

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу 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.
У року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре након завршетка радова.
Извођач испоставља ситуације без исказаног ПДВ-а, сходно члану 9. и 10. Закона
о порезу на додату вредност (“Службени гласник Републике Србије” број 84/04, 86/04
исправка, 61/05, 61/07, 93/07, 108/13, 68/14 – др. Закон 142/14).”
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.
Извођач радова испоставља фактуру са назнаком Економски факултет у Суботици
Универзитет у Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број:
08105090, рачун број: 840-1045666-13 код Управе за трезор.
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова
Рок за извођење радова је најдуже 40 дана од дана увођења Извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним уписом у грађевински дневник.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, други 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, други наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
Попуст на понуђену цену није дозвољен.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
11.1. меницу за озбиљност понуде. Меница треба да буде потписана од стране лица
овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним
износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се
може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на
први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа,
који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже
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мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница
и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 60 (шесдесет)
дана дужи од дана отварања понуда. Први Наручилац ће активирати средство обезбеђења
за озбиљност понуде:
- ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде
без сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова
понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија,
- ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно
условима из понуде,
- ако понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења уговора,
не достави тражено средство обзебеђења добро извршење посла.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Изабрани понуђач доставља :
11.2. Меницу за добро извршење посла - Извођач је дужан да приликом
закључења уговора или најкасније року од 5 дана, од дана закључења уговора преда
Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој
линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним
номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог
ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна»
и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих
потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница
и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет)
дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
Први Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла
у случају ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
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По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског
обезбеђења ће бити враћено.
Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици
Универзитет у Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број:
08105090, рачун број: 840-1045666-13 код Управе за трезор.
11.3. Меницу за отклањање недостатака у гарантном року – Извођач се
обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу меницу
за отклањање грешака у гарантном року издату у висини од 10% од вредности
закљученог уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање десет дана дужим од
гарантног рока. Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање
у десном доњем углу на последњој линији.
Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично
овлашћење – писмо, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року и са
назначеним номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без
обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста»
«безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија
картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница
и овлашћења који води НБС.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 10 (десет) дана
дужи од дана истека гарантног рока.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског
обезбеђења ће бити враћено.
Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици
Универзитет у Новом Саду, Сегедински пут 9-11, ПИБ: 100844270, матични број:
08105090, рачун број: 840-1045666-13 код Управе за трезор.
12.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
ДРУГИ
НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ
И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које други наручилац
ставља на располагање.
13. 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.
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Други Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К
69/18”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица,
Градска управа, 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 е-mail: 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 други 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 други 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 други 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.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда други 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 други наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, други
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца,
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
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Други 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, други наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем
тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на 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.
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 други 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 други наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које други 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;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 69/18;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
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(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. - 159. ЗЈН.
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда други наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.
став 2. тачка 5) Закона.
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Рок за подношење понуде је 24.12.2018. године до 09,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
најкасније до 24.12.2018. године до 09,00 часова без обзира на начин достављања.
19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда отпочеће 24.12.2018. године у просторијама Наручиоца, у
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 11,00 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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PREDMER za JN - Radovi na adaptaciji prostora regionalnog inovacionog startap centra
graĎevinski radovi
OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE SVIH RADOVA
Kvalitet radova mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, SRPS standardima i normama u gradjevinarstvu. U slučaju nesklada izmedju projekta i
ponude merodovan je projekat.
Cena koju ponudi izvodjač za radove iz priloţenih predmera mora biti kompletna, prodajna, kalkulisana tačno prema uslovima i opisima za svaku normativnu grupu,
prema gradjevinskim normama, standardima i vaţećim tehničkim propisima.
Sve odredbe opštih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije predmera predviĎenih radova. Svi radovi se moraju izvesti prema opisu
pojedinih stavki iz opisa radova kao i predmera. Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje tako da cene moraju u
ugovorenom obračunu biti konačne i to:
Materijal
Rad
Ostali troškovi i korekcioni faktori
-sve higijenske i higijensko- tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika, zaštitu objekta (dela objekta) i okoline.
-troškovi rada mehanizacije, ako se koristi
-odvoz smeća i šuta nastalog u toku radova.
-čuvanje izvedenog dela objekta, objekta uopšte sve do primopredaje Investitoru.
-sva potrebna ispitivanja predviĎenih materijala (cement, beton, armatura, čelik...)
-ispitivanja u cilju dobijanja potrebnih saglasnosti.
-eventualno "konzerviranje" izvedenih radova i dela objekta u slučaju nastanka ekstremnih okolnosti i više sile (prekid radova,...).
-u toku izvoĎenja radova predvideti sve mere zaštite izvedenog objekta (dela objekta) kao i sve mere zaštite od atmosferskih uticaja i sl. sve do primopredaje objekta.
-IzvoĎač radova je u obavezi da predvidi i uračuna u jediničnu cenu eventualna povećanja troškove koji mogu nastati zbog specifičnijih uslova radova.
-osiguranje objekta kod osiguravajućeg zavoda u toku izvoĎenja radova je takoĎer obaveza IzvoĎača i to se podrazumeva kao faktor.
Sve pomenute odredbe vaţe za sve radove s time što IzvoĎač radova mora da predvidi i naknadu svih reţijskih troškova oko angaţovanja ispomoći kooperanata i
ostalih učesnika u predviĎenim radovima do primopredaje objekta.
1. Svi stavovi predmera podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim crteţima, tehničkom
opisu i opisima u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima, statičkom proračunu, kao i naknadnim detaljima projektanta, vaţećim Tehničkim propisima, SRPSu i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.
2. Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog izmeĎu Investitora i IzvoĎača radova.
3. Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni ponuĎenim cenama IzvoĎača. Ugovorene cene su prodajne
cene IzvoĎača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, (ukoliko za pojedine pozacije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i
unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvoĎenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviĎene ovim predmerom), vodu, osvetljenje, pogonski
materijal i energiju za mašine, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, reţiju IzvoĎača, društvene doprinose, sve drţavne i opštinske
takse, zaradu IzvoĎača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene graĎevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz
posebnih uslova rada koje predviĎaju norme u graĎevinarstvu kao i uslove predviĎene u prethodna dva stava.
4. IzvoĎač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuĎene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvestan navedeni rad plaća
zasebno, a nije predviĎen u drugoj poziciji. TakoĎe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normiranih vrednosti
iz Prosečnih normi u graĎevinarstvu.

5. Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u graĎevinarstvu, što je obavezno i za Investitora i za IzvoĎača, ukoliko u opisima
pojedinih pozicija predračuna radova ne bude drugačije naznačeno.
6. Isto tako obavezni su za IzvoĎača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u opštem opisu ne predviĎa drugačije.
7. Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje IzvoĎača da sve takve radove u pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj
poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden.
8. Kod svih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, standardima i
opisima u pozicijama predračuna radova. Za svaki materijal koji se ugraĎuje, IzvoĎač mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u
pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Instituciji za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni i za Investitora i za IzvoĎača. Ako IzvoĎač i pored negativnog
nalaza Institucije za ispitivanje materijala ugraĎuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od nareĎenog rušenja pada na
teret IzvoĎača. IzvoĎač nema prava reklamacije i prigovora na rešenje koje u tom smislu donose Investitor ili graĎevinska inspekcija.
9. Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu, IzvoĎač je duţan da odmah ukloni sa
gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko IzvoĎač pokuša da ga upotrebi.
10. Kod svih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviĎeno u Prosečnim
normama u graĎevinarstvu. IzvoĎač je duţan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika.
11. Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je duţan da blagovremeno zatraţi od predstavnika Investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenje za sve
radove koji nisu dovoljno definisani projektom.
12. Ako bi IzvoĎač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom uputstvu preko graĎevinskog dnevnika, odnosno
protivno predviĎenom opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvaţiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju IzvoĎač je duţan da bez obzira na količinu
izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviĎeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve izmene ne
budu odobrene od Investitora.
13. Ako IzvoĎač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviĎenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez predhodno
dobijenog odobrenja ili nareĎenja predstavnika Investitora preko graĎevinskog dnevnika.
14. Objekat i celo gradilište IzvoĎač mora odrţavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova pre predaje objekata, sve rupe od skela IzvoĎač je duţan da zatrpa,
nabije i poravna i to sve solidno da se kasnije ne javljaju sleganja. Za tehnički pregled i primopredaju, izvoĎač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti
od šuta, viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata.
15. Svi prilazi objektu, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine.Kolovoz i
trotoari, oštećeni izvoĎenjem radova ili transportom, takoĎe se moraju dovesti u ispravno stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi
ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. Eventualnu štetu, koju bi IzvoĎač u toku izvoĎenja radova učinio u krugu gradilišta ili na
susednim zgradama, duţan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku.
16. Posebno se skreće paţnja IzvoĎaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim nepaţljivim i neodgovornim radom susednim postojećim
objektima.
17. U slučaju konstruktivnih izmena, kao i u slučaju povećanja, smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz predračuna nastale viškove ili manjkove IzvoĎač je
obavezan da usvoji bez primedbi i oganičenja, kao i bez prava na odštetu. Bilo višak, bilo manjak, obračunavat će se po pogodbenim cenama.
18. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, IzvoĎač je duţan da za iste dobije odobrenje od predstavnika Investitora,
utvrdi za njih cenu i sve to uvede u graĎevinski dnevnik. Cena za ovakve radove odreĎuje se na osnovu cenovnika svih materijala i radne snage, koji je IzvoĎač duţan
da priloţi uz ponudu.
19. Investitor ima pravo da za specijalne radove (novi materijali i drugo) zahteva od IzvoĎača pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.

20. IzvoĎač je duţan da uskladi rad podizvoĎača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo,
duţan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete na teret krivca. U protivnom troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam IzvoĎač. Ovo se odnosi i na
sve smetnje i štete koje bi nastale zbog nepridrţavanja dogovorenog redosleda i vremenskog plana izvoĎenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da
zahteva od IzvoĎača da za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (Nadzorni organ) izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno.
21. Pored svih privremenih objekata koji su IzvoĎaču potrebni za izvoĎenje radova, IzvoĎač je duţan da obezbedi prostoriju za kancalariju nadzornog organa. Ovu
prostoriju IzvoĎač za vreme gradnje objekta odrţava uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neophodnog kancelarijskog inventara.
22. Ukoliko je IzvoĎaču potrebno da zauzme radi organizacije gradilišta i usklaĎivanje materijala, pored parcele još i susedna zemljišta, IzvoĎač će za ovo korišćenje
pribaviti odobrenje od nadleţnih organa, odnosno sopstvenika. Potrebni izdaci za ovo korišćenje padaju na teret IzvoĎača i ne mogu se zaračunavati Investitoru.
23. IzvoĎač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema "Pravilniku o zaštiti na radu u graĎevinarstvu" (Sluţbeni list Republike Srbije).
24. IzvoĎač je duţan da kod tehničkog pregleda, Investitoru preda sve potvrde koje su Zakonom i propisima predviĎene (o postavljenju objekta na regulacionu liniju,
priključcima na energetske izvore, vodovodnu i kanalizacionu mreţu itd.) Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret IzvoĎača. IzvoĎač je duţan da po
završenom poslu podnese Investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse koje terete IzvoĎača za vreme izvoĎenja radova.
25. GraĎevinsku knjigu i graĎevinski dnevnik IzvoĎač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa, svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik
Investitora svakodnevno pregledati i overavati svojim potpisom na svakoj strani.
26. Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takoĎe i posebni uslovi Investitora, postojeća tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke
dokumentacije.
27. Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno po detaljima projektanta.
28. Do predaje objekta Investitoru IzvoĎač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara duţan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje.
29. IzvoĎač je duţan da na gradilištu postavi za sve vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje
svih obaveza IzvoĎača.
30. Za sve radove u predmeru gde je potrebna oplata i skela, IzvoĎač je duţan da iste dobavi i solidno izradi, što se zasebno ne plaća već je ukalkulisano u
ponuĎenu cenu odgovarajućeg rada.
31. Sve potrebne otvore i ţljebove u zidovima i tavanicama za sprovoĎenje instalacija i raznih ureĎaja duţan je IzvoĎač izraditi tačno prema detaljima i discpozicionim
planovima, a posle polaganja cevi i ţljebove zazidati, zamalterisati, pokriti gipskartonskim oblogama i finalno obraditi.Ovo se ne plaća posebno već je obuhvaćeno
cenom odnosnih konstrukcija, zidanja, malterisanja i dr..
32. Sve obaveze u ovim opštim opisima IzvoĎač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i
izvrši bez prigovora i reklamacije.
33. IzvoĎač radova je duţan da za sav materijal i opremu pribavi odgovarajuće ateste o kvalitetu i da se pridrţava projektantskih rešenja, vaţećih normativa, tehničkih
propisa i standarda. Ukoliko IzvoĎač radova tokom izvoĎenja uoči tehničku ili inţenjersku grešku u projektnoj dokumentaciji duţan je da, bez odlaganja, uputi
projektanata na vrstu i karakter greške. Za eventualana odstupanja od datog projektnog rešenja Investitor i IzvoĎač su duţni da blagovremeno obaveste Projektanta.
34. Pre otpočinjanja izvoĎenja radova izabrani IZVOĐAČ radova je u obavezi da izradi Elaborat «Organizacija graĎenja konstrukcije objekta» koju će prezentovati
STRUČNOM NADZORU.
35. Sve odredbe tehničkih uslova za izvoĎenje pozicija sastavni su deo pozicija predmera i predračuna radova glavnog projekta.

36. Svi radovi po ovom projektu moraju biti izvedeni u svemu prema vaţećim propisima (SRPS) i normativima (SRPS) kvalitetno, tehnički ispravno i u svemu prema
tehničkoj dokumentaciji, a upotrebljeni materijal mora u svemu odgovarati standardima (SRPS).
37. Ukoliko u pojedinim pozicijama nije jasno definisana vrsta materijala u pogledu kvaliteta i sl. IZVOĐAČ je duţan ugraĎivati isključivo prvoklasan materijal, uz
obavezno pismeno odobrenje STRUČNOG NADZORA kroz graĎevinki dnevnik.
38. Sve pozicije radova, obuhvaćene predmerom i predračunom podrazumevaju potpuno završen rad uključujući pri tom i sve potrebne pripremne i završne radove i
pomoćni materijal.
39. Jediničnom ocenom radova iz projekta treba da je obuhvaćeno i sledeće:
a) Potpuno dovršenje radova navedenih u pozicijama, sa svim nuţnim predradnjama, transportom, organizacijom izvoĎenja i svim ostalim radnim operacijama.
b) Sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, montaţom, dozvolom i sl.
40. Pre otpočinjanja glavnih radova potrebno je izvršiti primenu organizacije gradilišta, usklaĎenu sa svim elementima i prema planiranoj dinamici realizacije, vrsti i
asortimanu graĎevinske i druge mehanizacije, strukturi radne snage dovoljnim rezervama potrošnog i drugog materijala, obezbeĎenim rezervnim delovima i
opremom za slučaj nepredviĎenih tekućih kvarova i sl.
U slučaju nesaglasnosti izmeĎu pojedinih delova projekta, izvoĎjač je duţan zatraţiti uputstvo od nadzornog organa. Pogrešno izveden rad neće se priznati.
A. RADOVI RUSENJA I DEMONTAZE
OPIS POZICIJE

JM

KOLIČINA

Opšti opis: Kod svih pozicija obuhvatiti iznosenje i odvoz šuta na udaljenost do 10
km kao i slaganje korisnog otpada u krugu gradilista.
1.Vadjenje unutrašnjih drvenih vrata, sortiranje i slaganje na gradilištu
dim. 94/200, jednokrilna
dim. 84/200, jednokrilna
dim. 74/200, jednokrilna
dim. 140/200, dvokrilna

kom
kom
kom
kom

18
2
7
1

kom

1

kom

1

3. VaĎenje drvenih balkonskih vrata, sortiranje i slaganje na gradilištu.
POS 17, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom, dim. 159/279+10cm

kom

1

4.VaĎenje jednostrukih unutrašnjih drvenih zastakljenih vrata sa susvetlom,
sortiranje i slaganje na gradilištu.
POS 28, dvodelna pregrada sa jednokrilnim vratima i susvetlom,
dim 85+107/200cm

kom

2

2. VaĎenje jednostrukih balkonskih drvenih zastakljenih vrata kombinovanih sa
jednim ili dva drvena prozora, sortiranje i slaganje na gradilištu
POS 15-16, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom i jednodelni jednokrilni
prozori, dim. 159/289+2x169/199cm
POS 16a, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom i jednodelni jednokrilni
prozor, dim. 159/289+169/199cm

CENA BEZ
PDV-a

CENA SA
PDV-om

UKUPNO BEZ
PDV-a

UKUPNO SA
PDV-om

5.VaĎenje krila vrata I metalnog okvira sa susvetlom od Kopilit profilisanog stakla,
sortiranje i slaganje na gradilištu.
POS 28, krilo vrata dvodelne pregrade
kom
sa susvetlom, dim 85/200cm
6. VaĎenje drvenih jednostrukih prozora, sortiranje i slaganje na gradilištu.
POS 2, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4a, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 5, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/299+10cm
POS 9, dvodelni, dvokrilni
dim. 179/219cm
POS 10, jednodelni, jednokrilni
dim. 233/139cm
POS 11, trodelni, jednokrilni
dim. 153/329+10cm
POS 12, jednodelni, jednokrilni
dim. 239/199+10m
POS 13, jednodelni, jednokrilni
dim. 209/199+10m
POS 14, dvodelni, dvokrilni
dim. 329/199+10cm
POS 19, dvodelni, dvokrilni
dim. 153/309+10cm

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom

5

kom

4

kom

4

kom

1

kom

4

kom

4

kom

1

kom

1

7.VaĎenje klizne, harmonika, dvodelne pregrade od drvenog materijala, sortiranje i
slaganje na gradilištu.
kom
POS 30, dim. 500/340cm

1

8.Demontaţa podova sa pripadajućim dotrajalim slojevima ispod završne podloge
do zdrave cementne košuljice ili meĎuspratne konstrukcijesa iznošenjem šuta u
dvorište investitora
podovi sa podnom oblogom od itisona
ili Tafting tepiha
podovi od lamel parketa

m2
m2

80,98
50

9.Demontaţa postojećih spuštenih plafona i njihove podkonstrukcije do
meĎuspratne konstrukcije sa iznošenjemšuta i ostalog skinutog materijala u
dvorište i sortiranjem
plafoni od pvc materijala
plafoni od "Armstrong" ploča
plafoni od gips-karton ploča
plafoni od gips-karton ploča koji su delimično već demontiranii (sanit čvorovi)

m2
m2
m2

320
16,89
62,85

m2

26,53

m3

2,04

10.Rušenje pregradnih zidova širine d=12cm od opeke

11.Demontaţa i uklanjanje kiosk-paravana portira u holu prizemlja. Obračunati
iznošenje demontiranog materijala van objekta, sortiranje i transport na deponiju.
kom

1

12.Demontaţa do mere po potrebi i uklanjanje pregradnih plakara od drvenih ploča
(prostorije na spratu L7 i D7). Obračunati iznošenje demontiranog materijala van
objekta, sortiranje i transport na deponiju.
kom
dim. 329x60cm, h=339cm
kom
dim. 329x60cm, h=319cm

2
2

13.Demontaţa dekorativne zidne obloge od drvenih furniranih ploča. Obračunati
iznošenje demontiranog materijala van objekta, sortiranje i transport na deponiju.
m2

25,91

m2

22

14.Obijanje dotrajalog ili oštećenog maltera sa zida

25.Utovar, transport kamionom, istovar i grubo razastiranje šuta na deponiji
pausal
SVEGA:

1

B. GRADJEVINSKI I GRADJ. ZANATSKI RADOVI
OPSTI TEHNICKI USLOVI ZA IZVRSENJE SVIH RADOVA
Kvalitet radova mora odgovarati projektu, odgovarajucim tehnickim propisima, JUS standardima i normama u gradjevinarstvu. U slucaju nesklada izmedju projekta i
ponude merodovan je projekat.
Svi troskovi dokazivanja kvaliteta ugradjenog materijala i rada propisani odgovarajucim tehnickim propisima i projektom (atesti, propisana merenja i laboratorijska
ispitivanja, probe na gradilistu i probna opterecenja u slucaju kad to propisi zahtevaju) obaveza su izvodjaca i ne placaju se posebno.
U svim stavkama cenom je obuhvacen sav potreban materijal sa rasturom, radna snaga, alat, sve potrebne pokretne i nepokretne skele, troskovi transporta,
drustveni doprinosi kao i sve druge izdatke po vazecim propisima za strukturu cena. Cenom su takodje obuhveci svi potrebni pripremni i zavrsni radovi koji
obezbedjuju kvalitetan i u celini zavrsen posao, sve tehnoloske i zastitne mere za izvodjenje radova na niskim temperaturama, sve mere zastite izvedenih radova od
kise, mraza, sunca i vetra, troskovi osiguranja gradilista.
Svi radovi treba da su izvedeni od kvalitetnog materijala i sa kvalifikovanom radnom snagom.
Izvodjac je duzan da sve mere u planu kontrolise na licu mesta.
Izvodjac je duzan da obezbedi HTZ mere na gradilistu po postojecim propisima, sto je uracunato u cenu i nece se posebno placati.
U slucaju nesaglasnosti izmedju pojedinih delova projekta, izvodjac je duzan zatraziti uputstvo od nadzornog organa. Pogresno izveden nece se priznati.
I ZIDARSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehnickim propisima i odredbama JUS-a objavljenog u sluzbenom listu.
Zidanje mora biti cisto, izvrseno u pravilnim horizontalnim redovima, sa propisanim vezama.
Malter za zidanje mesati na gradilistu od odgovarajucih materijala u razmeri koja je trazena u svakoj poziciji.
Cement portland prema vazecim propisima u originalnom pakovanju drzati u suvoj prostoriji i premestati ga u potrebnom vremenu.
Krec mora biti dobro pecen, mastan, pravilno ugasen i odlezan pod sloje vode ili vlaznog peska, s tim sto se za zidanje moze koristiti i hidratisani krec.
Pesak mora da bude dovoljno ostar, bez organskih primesa, blata i mulja, a gde je potrebno i prosejan.
Opeka i blokovi moraju da budu suvi, dobro peceni, bez kreca, jasnog zvuka pri udaru, pravilnog oblika i ivica.
1.Izrada rabicirane cem.košuljice d=4cm za podlogu plivajućih podova iznad
termoizolacije podova.
m2

140

m2

150

m2

22

2.Nabavka i postavljanje PE folije (dvoslojno) iznad termozvučne izolacije podova,
a ispod cementne rabicirane košuljice u podu.

3.Unutrasnje malterisanje zidova, popravke postojećeg malterisanog
sloja,produţnim cementnim malterom u dva sloja sa upotrebom cistog recnog
peska za spravljanje maltera. Pre malterisanja ukloniti dotrajali sloj maltera do
zdravog zida i obaviti sve potrebne predradnje za malterisanje

SVEGA:

II IZOLATERSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Izolacioni radovi moraju biti izvedeni prema odgovarajucim projektima i opisima, detaljima i ostaloj tehnickoj dokumentaciji u vezi sa njima i u skladu sa vazecim
propisima.
1.Nabavka i postavljanje podne, termozvučne izolacijeolacije podova "Azmafon",
filcom u rolni, debljine 1cm.
m2

140

SVEGA:
III SUVI MONTAŢERSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Svi radovi moraju biti precizno i stručno izvedeni. IzvoĎač mora u celosti ispoštovati ugradnju po slojevima i materijale i uslove date u proširenom opisu
suvomontaţnih radova
Radovi se izvode u sistemu suve gradnje, metalna podkonstrukcija, obloge pločama, spojna sredstva i završna obrada.
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, gde je potrebno horizontalne. Uglovi moraju biti sa oštrim ivicama, izraĎeni tačno prema predviĎenom
obliku. U zidovima duţim od 15m predvideti dilatacije na svakih cca 15m.
Cenom obuhvatiti nabavku, horizontalne i vertikalne transporte, ugradnju osnovnih i pomoćnih materijala, sva vezna sredstva i čišćenja posle izvoĎenja radova kao i
odvoz šuta, izradu projekta za izvoĎenje, planove montaţe. Cene sadrţe sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju: "Normativi i
standardi rada u graĎevinarstvu-Visokogradnja GN-415" za suvomontaţnu gradnju..
1. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, i izrada pregradnih zidova za
formiranje boksova (izmeĎu prostorije br D7 i hodnika Z1 na spratu.) Noseća
podkonstrukcija od metalnih, aluminijumskih CW profila širine 75mm obostrano
obloţena gips-karton pločama debljine 12.5mm, pičvršćenje ploča zavrtnjima za
aluminijsku noseću potkonstrukciju. Ispuna kamenom vunom u rolni debljine 7cm.
Pričvršćenje ploča zavrtnjima za aluminijsku Ukupna širina pregradno zida je
10cm. Spojeve prekriti armirajućom trakom i gletovati.
m²

45

m²

310

2.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada visećih plafona od gipskarton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča vijcima za metalnu, aluminijsku
podkonstrukciju od CD 60/27 profila i ab ploču preko visilica. Sav materijal i
pomoćni materijal: gips ploče, noseći profili, obodni zidni profil, visilice, spojni
elementi moţe biti iz proizvodnog programa Knauf ili drugi odgovarajući. Spojeve
prekriti armirajućom trakom i gletovati. Po obimu ugaone lajsne.

3.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada spuštenih plafona ispod
novoizvedenih visećih plafona od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča
vijcima za metalnu, aluminijsku podkonstrukciju od CD 60/27 profila i ab ploču
preko visilica. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče, noseći profili, obodni
zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili drugi odgovarajući,
koja takodje ulazi u cenu. Spojeve prekriti armirajućom trakom i gletovati. Po obimu
ugaone lajsne.
m²

69,85

m²

37,2

4.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija izrada odvojenog zidnog platna
od gips-karton ploča d=12.5mm. Pričvršćenje ploča vijcima za metalnu, aluminijsku
podkonstrukciju od CD 60/27 profila. Sav materijal i pomoćni materijal: gips ploče,
noseći profili, obodni zidni profil, spojni elementi iz proizvodnog programa Knauf ili
drugi odgovarajući, koja takodje ulazi u cenu. Spojeve prekriti armirajućom trakom i
gletovati. Po obimu ugaone lajsne.

SVEGA:
IV BRAVARSKI RADOVI
Opšti tehnički uslovi
Opšti opis za bravarske radove
IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće zajedničke uslove:
Fasadnu graĎevinsku stolariju koja se predviĎa od PVC profila raditi od šestokomornih profila proizvoĎača VEKA (ili od profila ekvivalentnog kvaliteta). Okov ROTO,
GU ili ekvivalentni kvalitet. GraĎevinska stolarija od aluninijumskih profila su sa termoprekidom.
Sva graĎevinska stolarija je zastakljena termoizolacionom staklom debljine 4+12+4mm koja se ugraĎuje u okvir pomoću odgovarajućih gumenih dihtunzima. Staklo
niskoemisiono Low EK=1.10.
Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa
odgovarajućim gumenim dihtunzima po celom obimu.
Bravarija i stolarija se ugraĎuje u potkonstrukciju od čeličnih profila samoreznim šarafima.
Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama i pripadajućim prozorsom klupicom. U ceni je i staklo
prema opisu, kao i ugradnja. Kod svih vrata u ceni je i brava i ključevi prema šemi.
U ceni svake stavke bravarskih radova obuhvatiti i čišćenje od rĎe, farbanje temeljnom bojom u dve različite boje i dva završna premaza.
U cenu obračunati i prilagoĎavanje obloge zida od drvenih furniranih ploča kod spoja sa vratima.

1. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih prozora od petokomornih PVC profila. Profil okvira i krila
prozora su od plastificiranih aluminijumskih profila sa poboljšanim termoprekidom,
Uf=1,4W/m²K ili manje. Staklo transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono,
debljine 4+12+4mm, punjeno argonom, Up=1,0 W/m²K ili manje. Ugradnja u
zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju.
Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao
i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.
POS 2, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 4a, četvorodelni, četvorokrilni
dim. 209/259+10cm
POS 5, dvodelni, dvokrilni
dim. 209/299+10cm
POS 9, dvodelni, dvokrilni
dim. 179/219cm
POS 10, jednodelni, jednokrilni
dim. 233/139cm
POS 11, trodelni, jednokrilni
dim. 153/329+10cm
POS 12, jednodelni, jednokrilni
dim. 239/199+10m
POS 13, jednodelni, jednokrilni
dim. 209/199+10m
POS 14, dvodelni, dvokrilni
dim. 329/199+10cm
POS 19, dvodelni, dvokrilni
dim. 153/309+10cm

kom

1

kom

1

kom

1

kom

5

kom

4

kom

4

kom

1

kom

4

kom

4

kom

1

kom
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2. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih balkonskih vrata kombinovanih sa jednim ili dva prozora od
petokomornih PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od plastificiranih
aluminijumskih profila sa poboljšanim termoprekidom, Uf=1,4W/m²K ili manje.
Staklo transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm,
punjeno argonom, Up=1,0 W/m²K ili manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim
postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju. Cenom obuhvatiti i
nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po
obodu otvora sa obe strane.
POS 15-16, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom i jednodelni jednokrilni
kom
prozori, dim. 159/289+2x169/199cm
POS 16a, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom i jednodelni jednokrilni
kom
prozor, dim. 159/289+169/199cm

1
1

3. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih balkonskih vrata od petokomornih PVC profila. Profil okvira
i krila prozora su od plastificiranih aluminijumskih profila sa poboljšanim
termoprekidom, Uf=1,4W/m²K ili manje. Staklo transparentno, termoizolaciono,
niskoemisiono, debljine 4+12+4mm, punjeno argonom, Up=1,0 W/m²K ili manje.
Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku
konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po
obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.
kom

1

4. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih unutrašnjih vrata sa ili bez nadsvetla i susvetla od
petokomornih PVC profila. Profil okvira i krila prozora su od plastificiranih
aluminijumskih profila sa poboljšanim termoprekidom, Uf=1,4W/m²K ili manje.
Staklo transparentno, termoizolaciono, niskoemisiono, debljine 4+12+4mm,
punjeno argonom, Up=1,0 W/m²K ili manje. Ugradnja u zidarski otvor suvim
postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku konstrukciju. Cenom obuhvatiti i
nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po
obodu otvora sa obe strane.
POS 23, jednostruka pregrada vetrobrana sa dvokrilnim vratima, susvetlom
kom
i nadsvetlom, dim 299/279+10cm

1

POS 17, balkonska dvokrilna vrata sa nadsvetlom, dim. 159/279+10cm

5. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja jednostrukih unutrašnjih vrata sa susvetlom od PVC profila. Profil okvira i
krila prozora su od plastificiranih aluminijumskih profila. Staklo transparentno,
obično debljine 4mm. Donji deo krila i fiksnog dela je pun u visini od 35cm.
Ugradnja u zidarski otvor suvim postupkom, tiplovanjem u zidanu i betonsku
konstrukciju. Cenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju odgovarajućih dihtunga po
obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu otvora sa obe strane.
POS 28, dvodelna pregrada sa jednokrilnim vratima i susvetlom,
dim 85+107/200cm

kom

2

6. Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionička izrada, transport i
ugradnja krila vrata od pvc-a u postojeći ram sa susvetlom . Profil okvira i krila
vrata su od plastificiranih aluminijumskih profila. Staklo transparentno, obično
debljine 4mm. Donji deo krila je pun u visini od 35cm. Cenom obuhvatiti i nabavku
i ugradnju odgovarajućih dihtunga po obodu krila, kao i pokrivne lajsne po obodu
otvora sa obe strane.
POS 28, dvodelna pregrada sa jednokrilnim vratima i susvetlom,
kom
dim 85+107/200cm

2

7. Obrada kventova sa stiroporom, mreţicom i lepkom posle montaţe svih prozora
i vrata sa unutrašnje strane.
pauš.

SVEGA:

1

V STOLARSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Svu stolariju izvesti od suve, zdrave gradje bez pukotina i ispadajucih cvorova. Gradja mora odgovarati JUS-u za stolariju D.E1.011. za staklo B.E1.011, B.E1.050,
B.E1.080. Ugradjeni okov mora biti kvalitetan, zasticen od korozije i funkcionalan. Sistem montaze preko blind rama (suva montaza) ili mokra ugradnja. Elementi blind
rama ugradjuju se u gradjevinsku konstrukciju:
-u betonske elemente tiplama
u elemente od gipsa i durisola tiplama i zavrtnjima. Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajucim okovom, obimnim i pokrivnim lajsnama,
daskom od hrastovine, finalnu obradu. u ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja. Spoljna stolarija od smrekovine, unutrasnja od jelovine. U ceni je i finalna obrada
lazurnom bojom 3 puta.
U cenu obračunati i prilagoĎavanje obloge zida od drvenih furniranih ploča kod spoja sa vratima.
1.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, radionicka izrada, transport i
ugradnja unutrasnjih jednokrilnih furniranih vrata. Okvir vrata, štok izraĎen je od
hrastovog masiva u širini zida, 12 ili 25cm. Krilo sa ramom od masivnog drveta,
ispuna kartonskim saćem obostrano obloţeno šper pločom i furnirom, snabdeveno
sa tri šarke. Prilikom ugradnje obavezna brtvila, gumeni dihtunzi i pokrivne,
pervajz, lajsne po celom obimu širine 9cm. Vrata sa pragom izmeĎu prostorija.
Završna obrada osnovnom zaštitnom bojom dva premaza i završnom lak bojom u
tri sloja. Ugradnja suvim postupkom tiplovanjem u zidanu ili betonsku konstrukciju i
popunjavanjem zazora PUR penom. Vrata su snabdevena svim potrebnim okovom
od kvalitetnog proizvoĎača i bravom sa cilindričnim uloškom sa tri ključa. Krilo
puno ili zastakljeno.
POS 26 puna, jednokrilna,
dim. 94/200cm
POS 27 puna, jednokrilna,
dim. 84/200cm
POS 29 puna, jednokrilna,
dim. 74/200cm

kom.

18

kom.

2

kom.

10

2.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, izrada i montaţa plafonskih
pergola od masivnog drveta. Fiksiranje na donju ravan spuštenog, visećeg plafona.
Predvideti sav potrebni osnovni i pomoćni materijal. Završna obrada lazurnom
bojom u tri sloja.
m¹
dim. poprečnog preseka 80/200mm

169

3.Nabavka materijala, uzimanje i provera dimenzija, izrada i montaţa zidnih
pergola od masivnog drveta. Fiksiranje na ravan zida. Predvideti sav potrebni
osnovni i pomoćni materijal. Završna obrada lazurnom bojom u tri sloja.
dim. poprečnog preseka 80/120mm

m¹

54,4

m2

130,98

m1

91

m2

100

m'

50

m2

145

SVEGA:
VI PODOPOLAGAČKI RADOVI
1.Nabavka, isporuka i polaganje poda od laminata debljine d=12 mm sa filcom na
pripremljenu podlogu.

2.Nabavka, isporuka i postavljanje obodnih ugaonih letvica.

3.Izrada poda od keramickih ploca I klase postavljanjem u keramičkom lepku
CM16 i fugovane. Plocice sa dezenom po izboru projektanta u dogovoru sa
investitorom.

4.Izrada sokle od keramičkih pločica visine 8cm postavljanjem u cem. malter.

SVEGA:
VII KERAMIČARSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Za sve keramicarske radove upotrebiti prvoklasan materijal koji odgovara JUS-u.
-glazirane zidne plocice B.D1.300
-podne plocice B.D1.321
1.Nabavka, isporuka i oblaganje zidova keramičkim zidnim fajans pločicama I klase
u lepku CM 16 i fugovane sa svim potrebnim ugaonim lajsnama. Plocice po izboru
investitora.

SVEGA:

VIII MOLERSKI I FARBARSKI RADOVI
Opsti tehnicki uslovi
Sav potreban materijal za spravljanje raznih boja, premaza i smesa, mora biti
dobrog kvaliteta u svemu po JUS-u U.C1.001. i dr. Obojene povrsine se ne smeju
otirati, ljustiti i ne smeju se poznavati tragovi cetke. Ton mora biti ujednacen.
1.Bojenje spuštenih i visećih plafona od gips kartona preko unapred pripremljene
podloge "YUPOL"-om, ili drugi odgovarajući, sa svim potrebnim predradnjama i
gletovanjem.
m2

310

m2

472,35

m2

495,94

m2

10,03

m2

60

m2

29,78

2.Bojenje zidova "YUPOL"-om, ili drugi odgovarajući, sa svim potrebnim
predradnjama i gletovanjem zida.

3.Bojenje postojeće dekorativne obloge zidova od drvenih furniranih ploča uljanom
podlogom i lak farbom, dva sloja. Obračunati sav potreban rad, osnovni i pomoćni
materijal. Boja po izboru Investitora.

4.Bojenje gips-karton obloge šanka preko unapred pripremljene podloge "YUPOL"om, ili drugi odgovarajući, sa svim potrebnim predradnjama i gletovanjem zida.

5.Bojenje dekorativnih linija dezena na spušteni plafon poludisperzionom bojom
sa dodatkom crnog tonera. Obračunati sav potreban osnovni i pomočni materijal i
rad.

6.Oblaganje zidova dekorativnim zidnim tapetama sa projektovanim motivi u lepku
za tapete. Motivi po dogovoru sa Projektantom i Investitorom. Obračunati sav
potreban osnovni i pomoćni materijal i rad.

SVEGA:

IX RAZNI RADOVI
1.Demontaţa zidnih grejnih tela, radijatora, sa zidnih površina zbog izvoĎenja
završne obrade zidova. Obračunati i sav potreban horizontalni i vertikalni transport,
obeleţavanje sortiranje na privremenom, sigurnom mestu u okviru gradilišta.
pauš.

1

pauš.

1

pauš.

1

kom.

3

2.Montaţa zidnih grejnih tela, radijatora, nakon izvedenih završnih radova na
zidnim površinama. Obračunati i sav potreban horizontalni i vertikalni transport,
davanje potrebnog pomoćnog i potrošnog materijala za montaţu istih kao i
ispitivanje, proveru funkcionalnosti istih.
3.Izrada kuhinjsko trpezarijskog šanka. Konstrikcija šanka predstavljaju poduţni i
poprečni zidovi zidani od pune opeke u produţnom cementnom malteru. U
gornjem sloju opeke ugraĎeni su ankeri, na svakih 40cm po duţini u smaknutom
rasporedu sa navojem za prihvat šank ploče. Pult ploča šanka izvodi se od punog
masivnog drveta kao i njeni bočni delovi i fiksirana je za zid šanka preko anker
vijaka i zavrtnjem sa podloškom. Vijak i podloška su zatvoreni drvenim čepom da
se ne bi videli ikako bi gornja površina šank ploče bila idealno ravna. Zid šanka
oblaţe se sa svih bočnih strana gips.karton pločama debljine 12.5mm preko
metalnih, al CW profila. Spojeve prekriti armirajućom trakom i gletovati.
Obračunati sav potreban rad , transport materijala, osnovni i pomoćni materijal.
dim. 298x40x112cm
SVEGA:
X SANITARNI UREĐAJI
1. Nabavka i montaţa komplet stojećeg pisoara, domaće proizvodnje I klase.
Pisoar preko gumenih podmetača pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim
šrafovima. Postaviti hromirani propusni ventil i sifon. Pisoar naručiti po izboru
Investitora i Projektanta."Obračun po komadu.Obračun po komadu.

2. Nabavka i montaţa komplet WC šolje i kotlića, domaće proizvodnje I klase. Spoj
WC šolje sa kanalizacionom mreţom uraditi sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da
bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti mesinganim
šrafovima. Postaviti vodokotlić po izboru Investitora i Projektanta. Sa vodovodnom
mreţom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i
gumenom manţetnom. U cenu uračunati i poklopac za šolju od medijapana. Šolju i
opremu naručiti po izboru Investitora i Projektanta."Obračun po komadu.
kom.

4

kom

2

kom

4

kom
kom
kom
kom
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3. Nabavka i montaţa protočnog bojlera, zapremine 8 litara. Električni bojler
postaviti i povezati sa slavinama na umivaonicima i povezati sa električnom
energijom." Obračun po komadu komplet priključenog protočnog bojlera

4. "Nabavka i montaţa komplet akrilnog umivaonika sa baterijom, dimenzija 60x40
cm. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima a
preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonom
prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu.
Umivaonik i opremu naručiti po izboru projektanta."
Obračun po komadu.
a. Dimenzija 60x40 cm.

5.Paţljiva demontaţa sanitarnog ureĎaja i baterije za vodu. Demontirati sanitarni
ureĎaj i bateriju za vodu i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km."
Obračun po komadu sanitarnog ureĎaja i pripadajuće baterije.
a. Umivaonika sa sifonom i baterijom.
b. WC šolje.
c. Pisoara sa ventilom.
d. Vodokotlića i cevi.
e. Protočnog bojlera.
SVEGA:

1. REKAPITULACIJA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA

UKUPNO BEZ PDV-a
A.

RADOVI RUSENJA I DEMONTAZE

B. GRADJEVINSKI I GRADJ.ZANATSKI RADOVI
I

ZIDARSKIRADOVI

II

IZOLATERSKI RADOVI

III

SUVI MONTAŢERSKI RADOVI

IV

BRAVARSKI RADOVI

V

STOLARSKI RADOVI

VI

PODOPOLAGAČKI RADOVI

VII KERAMICARSKI RADOVI
VIII MOLERSKI RADOVI
IX

RAZNI RADOVI

X

SANITARNI UREĐAJI

UKUPNO 1. REKAPITULACIJA

UKUPNO SA PDV-om

PREDMER RADOVA I MATERIJALA
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
NAPOMENA:
1. OPŠTE NAPOMENE:
1.1. Ovim predmerom, predviĎa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugraĎivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i
puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u
potpunosti prema propisima i vaţećim standardima za ovu vrstu radova.
1.2. U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvoĎenja sa
svim porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. IzvoĎač je
duţan da radove izvrši u svemu prema priloţenom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crteţima, da pre početka
radova dobro prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa.
IzvoĎač se takoĎe ne oslobaĎa obaveze izvoĎenja pojedinih radova, koji su predviĎeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u
tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po vaţećim propisima za izvoĎenja instalacija za ovu vrstu
objekta.
1.3. Sva ugraĎena elektrooprema mora da bude izraĎena prema SRPS, ili meĎunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku mogu
koristiti i priznati nacionalni standardi drugih drţava (VDE, DIN, IEEE, itd.).
1.4. Cene su izraţene u dinarima.
2. NAPOMENE VEZANE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU NN MREŢU:
2.1. Investitor poseduje priključke na NN distributivnu energetsku mreţu i obračunsko merenje. U slučaju potrebe za povećanjem maksimalno
odobrene el.snage Investitor se obavezuje pribaviti vaţeće uslove od Elektrodistribucije i udovoljiti traţenim zahtevima.
3. NAPOMENE VEZANE ZA OSVETLJENJE I GALANTERIJU:
3.1. Tačne tipove svetiljki (rasvetna tela), sklopke-prekidače za svetlo, priključnica i ostale elektro instalacione opreme usaglasiti sa zahtevima
Investitora, Arhitekte i Nadzornog organa elektro radova.

1
1.001

RAZVODNI ORMANI

1.003

količina

Isporuka i montaţa u postojeći razvodni orman post. GRO-1/P, sledeće elektroenergetske opreme:
U orman se ugraĎuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvoĎača "Schrack", ili odgovarajuća, prema
jednopolnoj šemi:
- automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A do 16A; C kriva; 6kA;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, natpisne pločice, DIN (euro)
šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice).

1.002

jm

Komplet rad i materijal (OPREMA, sa atestom).
Isporuka i montaţa u postojeći razvodni orman post. GRO-2/P, sledeće elektroenergetske opreme:
U orman se ugraĎuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvoĎača "Schrack", ili odgovarajuća prema
jednopolnoj šemi:
- automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A do 16A; C kriva; 6kA;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, natpisne pločice, DIN (euro)
šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice).
Komplet rad i materijal (OPREMA, sa atestom).
Isporuka i montaţa u postojeći razvodni orman post. GRO-1/S, sledeće elektroenergetske opreme:
U orman se ugraĎuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvoĎača "Schrack" ili odgovarajuća, prema
jednopolnoj šemi:
- automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A do 16A; C kriva; 6kA;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, natpisne pločice, DIN (euro)
šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice).
Komplet rad i materijal (OPREMA, sa atestom).
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1.004

Isporuka i montaţa u postojeći razvodni orman post. GRO-2/S, sledeće elektroenergetske opreme:
U orman se ugraĎuje sledeća elektroinstalaciona oprema proizvoĎača "Schrack", ili odgovarajuća, prema
jednopolnoj šemi:
- automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 6A do 16A; C kriva; 6kA;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne maske, natpisne pločice, DIN (euro)
šine, plastične kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice).
Komplet rad i materijal (OPREMA, sa atestom).
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UKUPNO - poglavlje 1
2

2.001

2.002

2.003

NOSAČI KABLOVA, KABLOVSKE KANALICE I CEVI
NAPOMENA:
1. Kablovi se najvećim delom polaţu po zidu ispod maltera.
Isporuka i montaţa bezhalogenih PVC kanalica/cevi:
- PVC PKL kanalice sa poklopcima, odgovarajućih dimenzija, sa potrebnim elementima za montaţu;
Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i polaganje instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
- gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
- gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
NAPOMENA:
1. Vatrootporni premazi se izvode na prelasku izmeĎu dva protivpoţarna sektora.
Isporuka i nanošenje vatrootpornog materijala PLAMAL S ili odgovarajući (vatrootpornosti 180min) za
zaštitu kablova i regala na prelazu iz jedne u drugu poţarnu zonu, po 1m sa obe strane. TakoĎe
vatrootporni materijal se nanosi na kablovske trase u dugačkim prostorijama i to po 2 m na svakih 15m
kablovske trase. Kablovske trase se oslojavaju špricanjem ili premazivanjem četkom. Komplet rad i
materijal (sa atestima i sertifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
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2.004
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Isporuka i nanošenje izolacione ţbuke, proizvoĎača PLAMAL S ili odgovarajući, kao završni sloj pri
zatvaranju otvora u poţarnim zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se
kg
vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i postavljanje panelnih vatrootpornih pregrada za zatvaranje otvora u poţarnim zidovima,
proizvoĎača PLAMAL ili odgovarajući. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši
m²
po kvadratnom metru. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i postavljanje ekspandirajućih vrećica standardne veličine 340x180x35mm, proizvoĎača
PLAMAL ili odgovarajući, koje se postavljaju izmeĎu panelnih pregrada pri zatvaranju otvora u poţarnim
zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kompletu. Konačan
Kompl.
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Postavljanje zaštitnih premaza i izdavanje sertifikata od strane ovlaštenog izvoĎača radova na zaštiti
pauš.
elektro instalacionih kablova i regala. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima).
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UKUPNO - poglavlje 2
3
3.001
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ELEKTROINSTALACIONI KABLOVI

jm

Isporuka, polaganje i uvezivanje provodnika u prethodno montirane kablovske kanalice/cevi i/ili po zidu
ispod maltera i izrada priključaka za priključnice, priključke i osvetljenje:
Kompl.
- za priključke i priključnice, kablovima tipa N2XH-J 3x2,5mm², prosečne duţine 7m.
Kompl.
- za opšte osvetljenje, kablovima tipa N2XH-J 3x1,5mm², prosečne duţine 7m.
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i
kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid Investitora. Komplet rad i
pauš.
materijal.

UKUPNO - poglavlje 3
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4.001

RASVETNA TELA
NAPOMENA:
1. Tačne tipove svetiljki (rasvetna tela) usaglasiti sa zahtevima Investitora, Arhitekte i Nadzornog organa
elektro radova.
Isporuka i montaţa rasvetnih tela za unutrašnje spoljašnje opšte i dekorativno osvetljenje (sa svim
potrebnim nosačima, svetlosnim izvorima, napojnim jedinicama i sl.):
- S1 - Ugradna LED svetiljka sa elektronskom prigušnicom. Telo svetiljke bojeno u belo (RAL9016).
Stepen mehaničke zaštite IP40 sa donje strane, IP20 sa gornje, otpornosti na mehaničke udare IK03.
Svetiljka je u klasi II električne izolacije. Svetiljka jačine 20W temperature boje 4000K. Index povrata boje
80, Ukupan svetlosni fluks 2720lm, efikasnost 136lm/W. Dimenzija 597x597x9mm. Masa 6,62kg.

jm

Kompl.
- S2 - Ugradna LED svjetiljka, sa elektronskim napajanjem, ukupne ulazne snage 24.6W, efikasnosti
81lm/W, Lambda=0.99. Telo i reflektor svetiljke su izrađeni od aluminijuma sa belim zaštitnim slojem
(RAL 9016), difuzor od polikarbonata (PC), električne klase II, stepena zaštite IP44, mehanicke zaštite
IK09. LED izvor svetla temperature boje 4000K, svetlosni fluks 2000lm, indeksa reprodukcije boje CRI <
80. Životni vek svetiljke 50000 radnih sati do opadanja svetlosnog fluksa na 70% naznačene vrednosti, pri
temperaturi od 25⁰C. Dimenzija svetiljke Ø215 x 85 mm, masa 0.7kg. Proizvođač THORN ili
Kompl.
odgovarajući.
- S3 - Ugradna LED svjetiljka, sa električnom prigušnicom. Ukupna ulazna snaga svetiljke je 10.7 W,
ukupan svetlosni fliks 1190lm, efikasnost 111 lm/W. Povrat boja Ra>80, boja svetla 4000K. Životni vek
50000 radnih sati, pre nego što svetlosni fluks opadne na 85% definisane vrednosti. Svetiljka je IP40
stepena zaptivenosti. Svetiljka poseduje ENEC sertifikat. Dimenzija svetiljke 170 x 170 x 38 mm, masa 1
Kompl.
kg. Proizvođač ZUMTOBEL ili odgovarajući.
- S4 - Viseća LED svjetiljka, DALI dimabilna, ukupne ulazne snage 12 W, efikasnosti 47 lm/W,
Lambda=0.98. Kućište je izrađeno od aluminijuma bele boje. Stepen zaštite IP20. LED izvor svetla
temperature boje 4000K, svetlosni fluks 563 lm, indeksa reprodukcije boje Ra>90. Životni vek svetiljke
50000 radnih sati do opadanja svetlosnog fluksa na 90% naznačene vrednosti, pri temperaturi od 25⁰C.
Dimenzija svetiljke Ø70 x 227 mm, masa 4.49 kg. Proizvođač ZUMTOBEL ili odgovarajući.
Kompl.
- S5 - Linijska viseća LED svjetiljka, DALI dimabilna, ukupne ulazne snage 29.3 W, efikasnosti 139 lm/W,
Lambda=0.96. Kućište je izrađeno od aluminijuma bele boje. Stepen zaštite IP20. LED izvor svetla
temperature boje 4000K, svetlosni fluks 4060 lm, indeksa reprodukcije boje Ra>80. Životni vek svetiljke
50000 radnih sati do opadanja svetlosnog fluksa na 80% naznačene vrednosti, pri temperaturi od 25⁰C.
Dimenzija svetiljke 1500 x 60 x 85 mm, masa 2.2 kg. Svetiljka poseduje CE i ENEC sertifikat. Proizvođač
Kompl.
ZUMTOBEL ili odgovarajući.
Kompl.
- LED traka dužine 20m, sa pripadajućom napojnom jedinicom, po izboru Investitora;
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Kompl.
- LED traka dužine 30m, sa pripadajućom napojnom jedinicom, po izboru Investitora;
Isporuka i montaţa nosača za rasvetna tela (za nadgradne svetiljke): vijci, tiple, tipski fabrički nosači, i sl.
Komplet rad i materijal. Poziciju usaglasiti prema načinu montaţe svetiljki/šina. Konačan obračun prema
pauš.
stvarno izvedenim količinama.
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i
kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid Investitora (oštećenje
pauš.
instalacija).Komplet rad i materijal.
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ELEKTRO OPREMA (GALANTERIJA)
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NAPOMENA:
1. Tačne tipove sklopki-prekidača za svetlo, priključnica i ostale elektro instalacione opreme usaglasiti sa
zahtevima Investitora, Arhitekte i Nadzornog organa elektro radova.
Isporuka i ugradnja/montaţa elektro opreme-prekidači(sklopke):
Kom.
- Obična sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP20 izvedbe;
Kom.
- Obična sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP55 izvedbe;
Kom.
- Naizmenična sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP20 izvedbe;
Kom.
- Serijska sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP20 izvedbe;
Kom.
- Serijska sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP55 izvedbe;
Kom.
- Serijska sklopka (prekidač) za svetlo 10AX/250V, IP55 izvedbe;
Kom.
- Plafonski detektor pokreta za svetlo, 360°, IP20, 10A, 230V;
Isporuka i ugradnja/montaţa elektro opreme-priključnice:
Kompl.
- Monofazna šuko priključnica 16A, 250V - IP55 (ili bolje) izvedbe;
Isporuka i ugradnja/montaţa elektro opreme za ugradnju u nadgradni parapet-priključnice:
Kompl.
- Monofazna šuko priključnica 16A, 250V - IP20 izvedbe;
Isporuka i montaţa dvodelnog (za vodove jake i slabe struje) PVC parapetnog razvoda sa svim potrebnim
pratećim elementima za montaţu (vijci, tiple, elementi za skretanje, kolena, poklopci, slepi moduli i sl.).
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
m
Isporuka i montaţa fiksnog aluminijumskog stubnog parapetnog razvoda sa modulima sa računarskim
(4kom.) i energetskim (4kom.) priključnicama, proizvoĎača LEGRAND ili odgovarajući. Komplet rad i
materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Kompl.
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OSTALO
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i
kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba, uz uvid nadzornog organa.
Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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ISPITIVANJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
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OPREMA
Ispitivanje svojstava električne instalacije (merenje otpora uzemljenja, otpora petlje, povezanosti metalnih
masa, neprekidnost vodova, ispitivanje funkcionalnosti zaštitnih ureĎaja, vizuelno ispitivanje i sl.) od
strane ovlašćene akreditovane organizacije o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene
pauš.
akreditovane organizacije.
Kontrolno merenje osvetljenosti i izdavanje stručnog izveštaja od strane nezavisnog licenciranog tela u
Republici Srbiji, u skladu sa SRPS EN 12464-1, SRPS EN 1838, SRPS EN 50172. Stručni izveštaj treba
da sadrţi:
- rezultate merenja osvetljenosti osnovnog osvetljenja za sve karakteristične prostore u propisanom broju
tačaka u skladu sa SRPS EN 12464-1,
- proračunate vrednosti srednje osvetljenosti i ravnomernosti na osnovu izmerenih vrednosti uz
uvaţavanje projektovanog faktora odrţavanja za sve prostorije,
- rezultate merenja osvetljenosti evakuacionih puteva (min. 1 lx u osama puteva) i ravnomernosti za sve
puteve evakuacije u skladu sa SRPS EN 1838,
- vizuelna kontrola vidljivosti piktograma koji ukazuju na put evakuacije odnosno njihovu vidljivost u
skladu sa Glavnim projektom, i
- izveštaj o vizuelnoj kontroli sistema osvetljenja sa navedenim svim primenjenim tipovima svetiljki i
sistemima.
- zaključak stručnog nalaza sa obrazloţenjem da li izvedena instalacija osvetljenja odgovara
projektovanim vrednostima osvetljenosti i gore navedenim standardima.
Uz stručni nalaz je potrebno priloţiti test funkcionalnosti za sistem protivpaničnog i evakuacionog
Kompl.
osvetljenja.

UKUPNO – ISPITIVANJA ELEKTRIČNE I GROMOBRANSKE INSTALACIJE
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ISPITIVANJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

UKUPNO 2. REKAPITULACIJA:
NAPOMENA:
1. Konačan obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama

bez PDV-a

sa PDV-om

PREDMER RADOVA I MATERIJALA
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
NAPOMENA:
1. OPŠTE NAPOMENE:
1.1. Ovim predmerom, predviĎa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugraĎivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i
1.2. U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvoĎenja sa
1.3. Sva ugraĎena elektrooprema mora da bude izraĎena prema SRPS, ili meĎunarodnim standardima (IES, ISO), s tim što se u nedostatku
1.4. Cene su izraţene u dinarima.
2. NAPOMENE VEZANE ZA PRIKLJUČENJE NA TK MREŢU:
2.1. Investitor poseduje priključak na TK mreţu.

1

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM (SKS)

jm

količina

NAPOMENA:
1. Komunikacijske priključnice u stubnom parapetnom razvodu su predviĎene u predmeru jake struje.

1.001

1.002

1.003

1.004

OPREMA I RACK ORMANI
Isporuka i ugradnja opreme u post. RACK.
Komplet rad i materijal, sa ugradnjom:
- Toolless line-modul RJ45, oklopljen, Class Ea 10GB (SFA) - 9kom.;
- kablovi za prevezivanje unutar ormana, duţine cca 1m, FTP HF cat6a 4x2x0,6mm sa terminisanim
RJ45 cat6a STP konektorima (na oba kraja) - 9kom.;
Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. Komplet rad
i materijal. Aktivna oprema nije predmet projekta.
Kompl.
Isporuka i montaţa jednostruke komunikacione priključnice, oklopljene, RJ-45, Cat6a, u nadgradnoj
razvodnoj kutiji (IP54 izvedbe). Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
Kompl.
Isporuka i montaţa krajnje TV priključnice, oklopljene, RJ-45, Cat6a, u nadgradnoj razvodnoj kutiji (IP54
izvedbe). Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Kompl.
Isporuka i montaţa u parapetne razvode jake i slabe struje (parapetni razvodi su predviĎeni u predmeru
jake struje) sledećih priključnica:
Kompl.
- 2 x Krajnja TV priključnica 16A, 250V - IP20 izvedbe;
Sa potrebnim elementima za ugradnju (montaţne kutije, prirubnice i sl.) i odgovarajućim dekorativnim
maskama, "mikro" IP20 izvedbe.Komplet rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
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SISTEMI NOSAČA KABLOVA
Isporuka i montaţa PVC PKL kanalica sa poklopcem:
- PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i polaganje instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
- gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
- gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
KABLOVI ZA TT I RAČUNARSKU MREŽU
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom po zidu ispod maltera (cevima) i delom po
zidu u instalacionim cevima/kanalicama:
- bezhalogeni F/FTP cat6A HF 4x2x0,6mm; prosečne duţine 27m; za komunikacijske priključnice; sa
montaţom konektora na krajevima kabla i obeleţavanjem na oba kraja; obračun se vrši po kompletu;
- bezhalogeni Koaksijalni kabel RG-6; prosečne duţine 32m; za komunikacijske priključnice; sa
montaţom konektora na krajevima kabla i obeleţavanjem na oba kraja; obračun se vrši po kompletu;

1.009
1.010

1.011
1.012

1.013
1.014

Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
INSTALACIJA ZA MULTIMEDIJALNU OPREMU U SALAMA ZA SASTANKE
NAPOMENA:
1. Projektom su predviĎene cevi, vodovi i priključnice za povezivanje multimedijalne opreme u sali za
sastanke. Multimedijalna oprema predmet ovog projekta.
HDMI kabl sa konektorima na oba kraja. Nabavka, isporuka i polaganje u cevi od plafona do ugradnih
zidnih kutija u salama za sastanke i prezentaciju na galeriji objekta. Duţina oko 15m.
VGA kabl sa konektorima na oba kraja. Nabavka, isporuka i polaganje u cevi od mikrolokacija zvučnika
na bočnim zidovima do ugradnih zidnih kutija u sali za prezentacije na galeriji objekta. Prosečna duţina
15 m
OSTALO
Ispitivanje svojstava električne instalacije strukturne mreţe, o čemu se izdaje overen izveštaj od strane
ovlašćene organizacije.
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i
kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid nadzornog organa. Komplet rad i
materijal.
Puštanje u rad od strane servisa i otklanjanje eventualnih nedostataka, sa izdavanjem overenog zapisnika
o funkcionalnom ispitivanju.
Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA
CENTRALA
Isporuka i montaţa mikroprocesorske centrale dojave poţara, CDP, sa 2 analogno adresiranih petlji, koja
se sastoji od:
- modul za adresibilne petlje
- modul sa 8 izlaza za sirene
- modul sa 8 relejnih izlaza
- modul za emitovanje govornih poruka
- kartica za emitovanje govornih poruka (preko razglasa-el.instalacije ozvučenja)
- telefonska kartica za slanje govornih poruka
- ispravljački modul za napajanje centrale i njenih elemenata; napon napajanja 230VAC, 50Hz;
- rezervno napajanje ("suve" baterije - "maintenance free - sealed electrolyte batteries") za 72 časovni
neprekidni rad u slučaju nestanka 2x12V/28Ah sa dodatnim kućištem) odgovarajućih dimenzija; kućište u
zaštiti IP30;
Komplet rad i materijal sve u fabričkom kućištu. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši
prema stvarno izvedenim količinama.
OPREMA (DETEKTORI, RUČNI JAVLJAČI, ALARMNE SIRENE I SL.)
Isporuka i montaţa adresibilnih optičkih detektora (javljač) poţara sa fabričkim podnoţjem, IP43
izvedbe, ili odgovarajući. Montira se na spušten plafon/betonsku ploču/strop (na stropu se montira na
odgovarajući odstojni nosač). Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaţa adresibilnih optičko-termičkih detektora (javljač) poţara sa fabričkim podnoţjem,
IP43 izvedbe, ili odgovarajući. Montira se na spušten plafon/betonsku ploču/strop (na stropu se montira
na odgovarajući odstojni nosač). Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun
se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaţa adresibilnih termodiferencijalnih detektora (javljač) poţara sa fabričkim podnoţjem,
IP43 izvedbe, ili odgovarajući. Montira se na spušten plafon/betonsku ploču/strop (na stropu se montira
na odgovarajući odstojni nosač). Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun
se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i ugradnja adresibilnih ručnih javljača poţara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na
javljaču i pritisak tastera prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu; IP43 izvedbe (crvene boje), ili
odgovarajući. Montira se na zid, na visini h=1,5m od gotovog poda. Komplet rad i materijal. Obračun se
vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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Isporuka i montaţa električne alarmne sirene, IP43 izvedbe, ili odgovarajuća. Montira se na spušteni
plafon ili na zid na min. visini h=2,8m od gotovog poda. Komplet rad i materijal sa podnoţjem za montaţu.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.

Kompl.
Isporuka i montaţa električne alarmne sirene sa bljeskalicom, IP43 izvedbe, ili odgovarajuća. Montira
se na spušteni plafon ili na zid na min. visini h=2,8m od gotovog poda. Komplet rad i materijal sa
podnoţjem za montaţu. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim
Kompl.
količinama.
Isporuka i ugradnja odstojnog nosača za javljače. Nosač se izraĎuje od prohromskog lima debljine 2mm.
Visina odstojnog nosača je 15-30 cm (u svemu prema detalju). Komplet rad i materijal sa vijcima i
priborom za montaţu. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim
Kompl.
količinama.
KANALICE, CEVI
Isporuka i montaţa bezhalogenih PVC PKL kanalica sa poklopcem:
m
- PVC PKL 16x16mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
m
- PVC PKL 15x12mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
m
- PVC PKL 12x12mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima):
m
- gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
m
- gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
m
- gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaţa čeličnih vatrootpornih obujmica i odstojnih kablovskih nosača – šelni, proizvoĎača
OBO Betterman ili odgovarajući sledećih tipova (Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.):
- 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni odstojni nosač za provodnike prečnika 5,20mm. Komplet rad i
materijal, čelične tiple Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton. Obračun se vrši po kompletu;
Kompl.
- neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna
šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju na
pauš.
svakih 1 – 1,5m.
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
NAPOMENA:
1. Vatrootporni premazi se izvode na prelasku izmeĎu dva protivpoţarna sektora.
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Isporuka i nanošenje vatrootpornog materijala PLAMAL S ili odgovarajući (vatrootpornosti 180min) za
zaštitu kablova i regala na prelazu iz jedne u drugu poţarnu zonu, po 1m sa obe strane. TakoĎe
vatrootporni materijal se nanosi na kablovske trase u dugačkim prostorijama i to po 2 m na svakih 15m
kablovske trase. Kablovske trase se oslojavaju špricanjem ili premazivanjem četkom. Komplet rad i
materijal (sa atestima i sertifikatima). Obračun se vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema
kg
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i nanošenje izolacione ţbuke, proizvoĎača PLAMAL S ili odgovarajući kao završni sloj pri
zatvaranju otvora u poţarnim zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se
kg
vrši po kilogramu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i postavljanje panelnih vatrootpornih pregrada za zatvaranje otvora u poţarnim zidovima,
proizvoĎača PLAMAL ili odgovarajući. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši
m²
po kvadratnom metru. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i postavljanje ekspandirajućih vrećica standardne veličine 340x180x35mm, proizvoĎača
PLAMAL ili odgovarajući, koje se postavljaju izmeĎu panelnih pregrada pri zatvaranju otvora u poţarnim
zidovima. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima). Obračun se vrši po kompletu. Konačan
Kompl.
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Postavljanje zaštitnih premaza i izdavanje sertifikata od strane ovlaštenog izvoĎača radova na zaštiti
pauš.
elektro instalacionih kablova i regala. Komplet rad i materijal (sa atestima i certifikatima).
KABLOVI
Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova delom po zidu ispod maltera (cevima) i delom po
zidu u instalacionim cevima/kanalicama:
- bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne duţine 10m; za detektore poţara, obračun se vrrši po
Kompl.
duţnom metru;
m
- bezhalogeni N2XH-J 1x6mm2; za uzemljenje CDP; Obračun se vrši po duţnom metru;
2
m
- bezhalogeni N2XH-J 3x2,5mm ; za napajanje CDP; Obračun se vrši po duţnom metru;
Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Isporuka i polaganje sledećih vodova za instalaciju detekcije i signalizacije poţara (vodovi se polaţu po
zidu na čeličnim vatrootpornim obujmicama ili po zidu ispod maltera):
- bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm; prosečne duţine 20m; za el. alarmne sirene i signal za
Kompl.
klizna vrata, obračun se vrrši po duţnom metru;
2
- bezhalogeni NHXHX FE 180/E90 2x1,5mm ; od CDP do GRO-1 i GRO-2 ormana; Obračun se vrši po
m
duţnom metru;
- bezhalogeni NHXHX FE 180/E90 2x1,5mm2; od CDP do komandnog ormana lifta; Obračun se vrši po
m
duţnom metru;
- bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; od CDP do RACK-IT i do RO-TK (priključak na
m
telefonsku liniju i računarsku mreţu); Obračun se vrši po duţnom metru;
Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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OSTALO
Isporuka i montaţa natpisne pločice za automatski detektor poţara (pak.10 kom.). Komplet rad i
materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Kompl.
pauš.

12,00
1,00

pauš.

1,00

pauš.
Uvezivanje centrale dojave poţara i javljača i adresiranje javljača od strane ovlašćenog servisa, sa
puštanjem u pogon i otkljanjanjem eventualnih nedostataka, sa davanjem zapisnika o funkcionalnom
pauš.
ispitivanju.
Instaliranje Visual Detect Basic Software sistema, sa izradom grafičkog dizajna objekta (od podloga u
.dwg formatu dobijenih od investitora), unošenje aktivnih elemenata u izraĎene osnove, testiranje
softwarea. Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Kompl.

1,00

Sitni nespecificirani rad i materijal. Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Ispitivanje svojstava električne instalacije detekcije i signalizacije poţara od strane ovlašćene organizacije
o čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene organizacije.
Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i
kanala. Ovi radovi se obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid Investitora. Komplet rad i
materijal.

UKUPNO - poglavlje 2

1,00

1,00

REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE
INSTALACIJE
1
2

STRUKTURNO KABLOVSKI SISTEM (SKS)
DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŢARA
UKUPNO 3. REKAPITULACIJA:
NAPOMENA:
1. Konačan obračun radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama

bez PDV-a

sa PDV-om

6.1

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE

Poz Naziv

1

JM

Kol

Nabavka i montaža multisplit spoljne mini VRF
jedinica sistema sa digital scroll kompresorom. Spoljna
jedinice je u reverzibilnoj izvedbi (toplotna pumpa –
hlađenje u letnjem i grejanje u zimskom periodu do -10
°C)
Kućište namenjeno za montažu van objekata.
Hermetički zatvoren,Scroll kompresori, sa izolacijom
protiv buke i vibracija i svim pogonskim i sigurnosnotehničkim uređajima za potpuno automatski rad.
Kapacitet kompresora podešava se frekvencijskom
promenom broja obrtaja, a učinak rashladnog sredstva
preko dvostruko pulzirajućeg motornog ventila. Odvajač
tečnosti, sušač filtera, sigurnosna visoko-pritisna
sklopka (presostat), sakupljač rashladnog sredstva,
automatska kontrola količine ulja i podmazivanja.
Aksijalni ventilatori s regulisanim brojem obrtaja i
postavljen na način koji omogućava rad bez vibracija,
statički i dinamički izbalansiran i sa regulacijom količine
vazduha te zaštitom od pregorevanja namotaja.
Hlađenje moguće pri spoljnjoj temperaturi do -5°C, a
ukoliko je uređaj zaštićen od vetra i do –15°C, dok je
grejanje omogućeno do -10°C.
Proizvođač: "Midea" ili drugi odgovarajući
Tip: MDV-V120W/DRN1
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja:12.3 kW
Nazivni kapacitet grejanja: 13,2 kW
El.podaci: 3,5 kW (380-415V,50Hz)
Dimenzije: 900x1327x400 mm
Masa: 95 kg
Kompletno povezano u funkcionalnu celinu sa
centralnim upravljačkim uređajem i unutrašnjim
jedinicama
kom

4

Jed.cena
Jed.cena
Jed.cena
materijala rada sa bez materijala sa
bez PDV-a
PDV-a
PDV-om

Jed.cena
rada sa
PDV-om

Ukupno bez PDV-a Ukupno sa PDV-om

2

Tip: MDV-V180W/DRN1
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja: 17,5 kW
Nazivni kapacitet grejanja: 19 kW
El.podaci: 6 kW (380-415V,50Hz)
Dimenzije: 900x1327x400 mm
Masa: 107 kg
Kompletno povezano u funkcionalnu celinu sa
centralnim upravljačkim uređajem i unutrašnjim
jedinicama
kom
Nabavka i montaža unutrašnje kasetne jedinice sa
četvorosmernim istrujavanjem
Kompletno povezano u funkcionalnu celinu sa
centralnim upravljačkim uređajem i spoljašnjom
jedinicom
trostepeni ventilator
motorizovane lamele za upravljanje vazduhom
vazdušni filter
kondenz pumpa
Termostat za očitavanje temperature u prostoru
Elektronski kontrolisan elektromagnetni ventil
Proizvođač Midea ili drugi odgovarajući

3

Tip: MDV-D28Q4/N1-A3
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja: 2,8 kW
Nazivni kapacitet grejanja: 3,2 kW
El.podaci: 58W (230V,50Hz)

kom

2

Tip: MDV-D36Q4/N1-A3
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja: 3,6 kW
Nazivni kapacitet grejanja: 4 kW
El.podaci: 58 W (230V,50Hz)

kom

2

Tip: MDV-D56Q4/N1-A3
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja: 5,6kW
Nazivni kapacitet grejanja: 6,3 kW
El.podaci: 63 W (230V,50Hz)

kom

14

3

4

5

Tip :MDV-D71Q4/N1-A3
Rashladno sredstvo: R410A
Nazivni kapacitet hlađenja: 7,1 kW
Nazivni kapacitet grejanja: 8 kW
kom
El.podaci: 115 W (230V,50Hz)
Nabavka i montaža žičanog kontrolera za unutrašnje
jedinice sa nedeljno programirajućom opcijom
Proizvođač: "Midea" ili drugi odgovarajući
kom
Tip: CCM03
Nabavka i montaža kablova za povezivanje
komunikacije između spoljašnje jedinice i unutrašnjih
jedinica.
m
PQE 1 mm2 x 3
Nabavka i montaža kablova za povezivanje
komunikacije između kontrolera i unutrašnjih jedinica.
2

6

7
8

XYE 1 mm x 3
m
Nabavka i montaža freonskog Y komada za parni i
tečni deo u kompletu zajedno sa fabričkim izolacionim
plaštom.
Proizvođač: "Midea" ili drugi odgovarajući
kom
Tip: FQZHN-01D
Nabavka i montaža razdelnika/sabirnika
kom
Tip :FQTR-01
Nabavka i montaža bakarnih hemijski čistih cevi, za rad
sa rashladnim mediumom R410A dimenzije:
m

m
9.53
m
12.7
m
 15.9
m
19.1
Alternativa: Ugradnja fabrički predizolovanih
hemijski čistih bakarnih cevi

8.1 Pomoćni materijal za montažu bakarnih cevi (lem, gas,
razni fitinzi, lukovi i držači)
pauš
40% od vrednosti cevi

2

11

200

200

5
3

44
101
44
100
10

9

Nabavka i montaža termoizolacionog plašta minimalne
debljine d= 9 mm, l=0,039 W/mK sa parnom branom.
Proizvođač: "Gumaflex" ili drugi odgovarajući
Tip:GUMAFLEX ST

10

11

12

 18
22

Probijanje - izbušenje otvora u zidu ili plafonu zajedno
sa popravkom, prosečne debljine 50 cm, za prolaz
freonskih cevi. Otvor treba da bude dovoljnog prečnika
za postavljanje zaštitne cevi i freonskih cevi zajedno sa
termoizolacijom. Za simple cevi

m
m
m

100
10
15

kom

12

m2

3

kg

10

Trajna termoizolacija cevovoda freonskih vodova u
atmosferskom i tavanskom delu oblaganjem slojem
minaralne vune na termoizolaciju sa parnom debljine
30mm i oblaganje Al.limom debljine 0,5mm
Vakumiranje freonskog voda VRF sistema i
dopunjavanje instalacije sa rashladnim medijumom
R410A
UKUPNO
(Sve cene su izražene u dinarima sa transportom i montažom)

6.2 INSTALACIJA VENTILACIJE
Poz Naziv

1

2

JM

Kol

Nabavka i montaža rekuperatora toplote za sistem
ventilacije
Proizvođač: ''Midea'' ili drugi odgovarajući
Tip:
kom
HRV-500
kom
HRV-800
kom
HRV-1000

1
3
1

Nabavka i montaţa kanala kruţnog poprečnog preseka
(spiro kanala) fabričke izrade kompletno sa spojnim
materijalom i sl..Stavka podrazumeva i obujmice za
pričvrščivanje i vešanje. Minimalna količina cinka
275g/m²
Ø200
Ø250
Ø300
Ø400

45
10
60
13

m
m
m
m

Jed.cena
Jed.cena
Jed.cena
materijala
rada sa
materijala sa
bez PDV-a bez PDV-a
PDV-om

Jed.cena
rada sa
PDV-om

Ukupno bez PDV-a

Ukupno sa PDV-om

3

4

5

6

Nabavka i montaţa elemenata za kanale kruţnog
poprečnog preseka (spiro kanale)
- lukovi
- kolena
- redukcije
- T komadi
- prelazni komadi sa kruţnog na kvadratni
- X komadi
Fabričke izrade kompletno sa elementima za spajanje i
vešanje.
Ponuditi 50% od vrednosti kruţnih kanala
Tačne količine obračunati nakon montaţe uz overu
pauš
stručnog nadzora
Nabavka i ugradnja vrtložnog difuzora sa plenumskom
kutijom i regulatorom protoka za ubacivanje vazduha,
zajedno sa fazonskim komadima za priključenje na
unutrašnju kanalsku mrežu, priključak na kanal bočno
zajedno sa maskom sa difuzijskim obručem, tipa i
dimenzije:
Proizvođač: "Jakka" ili drugi odgovarajući
tip: JR-AR 400/16
kom 22
količina vazduha: 108-400m3/h
tip: JR-AR 600/48
kom 4
količina vazduha: 360-830m3/h
Probijanje i popravka zidova za prolaz vazdušnih kanala.
kom 12
Izrada i montaţa konzole, drţače za opremu i ureĎaje, od
profilisanog čelika, obujmice, hilti traka i slično uz
prethodno čišćenje i farbanje osnovnom bojom.
kg 120
Obračunati po kg. ugraĎenog materijala
UKUPNO
(Sve cene su izraţene u dinarima sa transportom i montaţom)

6.3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
Poz Naziv
1

JM

Pripremni radovi obuhvataju:
- upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom
- otvaranje gradilišta
- upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na
objektu
- probna razmeravanja i usaglašavanja
- prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme,
potrebnog alata za rad, oksigena i disugasa.
Završni radovi na izradi instalacija obuhvataju:
- izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka
od kojih jedan treba zastakliti, uramiti i okačiti na vidno
mesto.
- obeležavanje instalacije (natpis, simboli, pozicije,
hidraulička šema)
- raščišćavanje i čišćenje gradilišta
- obuka korisnika za rukovanje instalacijom uz isporuku
uputstva za rukovanje i održavanje instalacije.
- isporuka celokupne atestno tehničke dokumentacije o
opremi i radovima potrebne za tehnički prijem i dobijanje
upotrebne dozvole.
- tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem
korisniku sa izradom izveštaja koji potpisuju službena lica:
stručni nadzor, predstavnik izvođača radova grejanja i
rukovodilac radova. Učešće u tehničkom prijemu i
otklanjanje primedbi.
- izrada radioničkih -izvođačkih detalja neophodne za
izvođenje radova
- izrada projekta izvedenog objekta u tri primerka koji se
predaju investitoru (tri kopije grafičke dokumentacije) i
pauš
jedan primerak na CD -u.

Kol

Jed.cena
materijala
bez PDV-a

Jed.cena
rada sa bez
PDV-a

Jed.cena
materijala sa
PDV-om

Jed.cena rada
Ukupno bez PDV-a
sa PDV-om

Ukupno sa PDV-om

2

Formiranje skele za postavljanje i montažu cevovoda i
opreme na visini

3

Osiguranje od uobičajenih rizika: radova, materijala,
opreme i zaposlenih tokom izvodjenja radova i postojećih
objekata tokom izvodjenja radova.

4

Ispitivanje freonskog sistema na pritisku od 36 bar 24
časa, puštanje u rad sa probnim pogonom instalacije,
uregulisanje. Radove izvodi ovlašćeni serviser uz
prisustvo Nadzornog organa i izrada zapisnika

5

Puštanje u rad rekuperatora, merenje količina vazduha po
distributivnim elementima i regulacija protoka. Potrebo je
da izvršiti merenje i dostavi izveštaj nadzoru

pauš

pauš

pauš

6

pauš
Izvršiti proveru funkcionalnosti kompletiranih krugova
automatike, kao i regulaciju istih sa izradom izveštaja koji
potpisuju stručni nadzor, predstavnik proizvođača
pauš
automatike i rukovodilac radova.
UKUPNO
(Sve cene su izražene u dinarima sa transportom i montažom)

1

6.4

REKAPITULACIJA PREDMERA POTREBNOG MATERIJALA, OPREME I RADOVA

bez PDV-a
6,1
6,2
6,3

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE
INSTALACIJA VENTILACIJE
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI

UKUPNO 4. REKAPITULACIJA:

sa PDV-om

ZBIRNA REKAPITULACIJA

bez PDV-a
1. REKAPITULACIJA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKIH RADOVA
2. REKAPITULACIJA ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
3. REKAPITULACIJA TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
4. REKAPITULACIJA PREDMERA POTREBNOG MATERIJALA, OPREME I RADOVA (KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA)

UKUPNO:

sa PDV-om

