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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- www.uzzpro.gov.rs
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015и 68/2015), у даљем
тексту: ЗЈН.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова на комплетној реконструкцији виле у
улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза) (у даљем тексту: извођењерадова на
комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза)).
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања
понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке je извођење радова на комплетној реконструкцији виле у
улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза).
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Место и начин извођења радова
Место извођења радова је вила у улици Кнеза Александра Карађорђевића број
75, у Београду.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења
радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца
радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
2. Рок извођења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 90
дана, од дана увођења у посао.
3.Oбилазак локације
Понуђач може, ради правилног припремања понуде и прецизнијег сагледавања
услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, да пре подношења понуде изврши
обилазак локације и увид у расположиву пројектну документацију. Обилазак ће бити
организован за сваког понуђача у различитом временском периоду. Особа за контакт: Деана
Власак, контакт телефон: 064/8167-381.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је минимум 24
месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
5. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова, уграђеног материјала и опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова, уграђеног матријала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од десет
дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право
да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон:
064/8167-381.
7. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“ број 101/2005 и 91/2015)
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. ЗЈН)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Обавезни услови (члан 75. ЗЈН)
Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:
1.1. да је
регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
лице: на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и за полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
физичка лица : за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуда;.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која
предузетнике: је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко
лице:

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
2.1. Финансијски и пословни капацитет
2.1. 1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2016. годину - минимално 20.000.000,00 динара.
Доказ за правно - Биланс успеха за 2016. годину на прописаном обрасцу (АОП 1001)
лице: или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског
извештаја за 2016. годину од Агенције за привредне регистре
(АОП1001) и
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН)
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину.
предузетнике:
Доказ за физичко - Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину.
лице:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Страна 7 од 78

2.1.2. Пословни капацитет
2.1.2.1. Укупна вредност изведених сличних радова у периоду од 01.01.2015.
године, до датума објављивања позива за подношење понуде у овом поступку јавне набавке,
треба да износи минимум 30.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега је потребно да су
предметни радови изведени за Наручиоце из члана 2. ЗЈН у минималном износу од
6.000.000,00 динара, без ПДВ-а
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са
исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу
који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка
референтних наручилаца.

2.1.2.2..Потрбно је да понуђач у понуди достави фотокопије важећих сертификата
и то
- SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом;
- SRPS ISO/IEC 27001систем менаџмента безбедношћу информација.
- SRPS ISO 14001систем управљања заштитом животне средине;
- SRPS ISO 50001систем управљања енергијом
Доказ за правно
лице:
- фотокопијe наведених важећих сертификата које је издало
Доказ за
акредитационо тело
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:
2.2. Кадровски и технички капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно
ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).
2.2.1. Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом и то:
- да има најмање по једног запосленог или радно ангажованог извршиоца са
важећим лиценцама ИКС-а;
- лиценцом број 410 или 400
- лиценцом број 430 и
- лиценцом број 450
- најмање 20 запослених или радно ангажованих лица грађевинске, електро и
машинске струке, од чега најмање: 2 изолатера; 2 зидара; 2 монтера централног грејања од
којих најмање један треба да поседује важеће сертификат за електролучно, односно/и аутогено
заваривање;
- најмање 1 запослено или радно ангажовано лице које поседује уверење о
стручној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје
Министарство рада и социјалне политике, Управа за безбедност и здравље на раду;
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Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца
из којих се види да су запослени или радно ангажовани
пријављени на пензијско осигурање (за сваког појединачно) или
- збирни списак запослених радника и инжењера, оверен од
стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско
осигурање из кога се види да су сви извршиоци, пријављени на
пензијско осигурање. Уз обрасце доставити за запослене уговор
о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном
ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду;
Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил
стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други
одговарајући доказ (фотокопија радне књижице, дипломе, доказ
о додатној обучености за рад или преквалификацији).
- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе
Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца
није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине
Комори (за сваког појединачно).
- копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на
раду.

3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично
поверава подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни
услови, подтачке 1), 2) и 3).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2)
и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар
понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЈЗН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико
није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране
судског тумача.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења
понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум:______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:___________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, и заштити животне средине.
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) ЗЈН, достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ________________________________________________________
у периоду од 01.01.2015. године до објављивања позива у предметном поступку јавне набавке
извео
сличне
радове,
у
укупној
вредности
од
(словима:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________) динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев __________________________________
______________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 169/2017, чији је предмет извођење
радова на комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I
фаза).

Место
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе
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Списак референтних наручилаца

Ред.
бр.

Списак референтних наручилаца – купаца
1

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:
Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.
НАПОМЕНА:

- У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу
и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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2.2.1. Кадровски капацитет
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме извршиоца са лиценцом ИКС

Број лиценце
ИКС

1

2

3

1.
2.
3.
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

Ред.
бр.

Име и презиме извршиоца грађевинске,
електро или машинске струке

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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(изолатер, зидар, монтер цг. и остали)
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Ред.
бр.

Име и презиме извршиоца грађевинске,
електро или машинске струке

Профил стручне спреме - квалификација
(изолатер, зидар, монтер цг. и остали)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ред.
бр.

Лице са положеним стручним испитом
о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и
здравља на раду.

Број уверења

1

2

3

1.
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _________________________из
________________, делимично поверавам _____________ % укупне вредности набавке, а што
се односи на:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке
који ће се извршити преко подизвођача.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом
на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне
набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење
понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала и
опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и
прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење
градилишта. Такође, у цену урачунати и сва потребна мерења, штеловања и пуштања у рад
система и опреме, као и одржавање и редован сервис уграђене опреме у гарантном року.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
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11. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
12. Средства финансијског обезбеђења
12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да
потпише,благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења
прописано конкурсном документацијом.
12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати
садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља
даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за
добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
уговора и то у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција
за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 70% укупно уговорене
цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати
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наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу
за банку, као гаранта.
12.5. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора
достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од
70% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од
укупно уговорене цене, која траје 5 дана дуже од гарантног рока., обавезујућег карактера за
банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум
истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје
предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене,
која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
13. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара,
по једном штетном догађају.
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења
закљученог уговора.
14. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
15. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
16. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
података.
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Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
17. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН, тражити у
писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом
на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 169/2016 чији
је предмет извођење радова на комплетној реконструкцији виле у улици Кнеза Александра
Карађорђевића број 75 (I фаза).
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези
са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у
поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази 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 и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
21. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од
две године.
22. Захтев за заштиту права
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за
доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН,
садржи следеће податке:
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. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
-

-

да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
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;
износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања:153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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23. Закључење уговора
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда
24. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

_________________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку
предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и
да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну,
нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале
информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са Законом
којим се уређује заштита пословне тајне, односно у смислу Закона којим се уређује тајност
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из
чува и штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум: _______________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем
понуду како следи:

Понуда број:
Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус члана групе-носиоца посла
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус члана групе
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
________________________ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (Понуђач је дужан да попуни све ставке, а за позиције
где је то назначено обавезан је да упише име произвођача, тип и модел опреме/материјал који нуди)
Редни
број

Врста и опис радова

1

2

I
A.
1.

2.

3.

Јед.
мере

Количина

3

4

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Уклањање виназ плоча са пода подрума.
Позиција подразумева пажљиво уклањање
подне облоге, заједно са чишћењем
подлоге. Сав материјал од демонтаже
сакупити ради утовара на камион и одвоза
на депонију.
м²
Цена подразумева рад на извршењу
комплетне позиције, као и утовар и
одвоз шута.
Обрачун по м².
Скидање комплетне површине зидних
керамичких плочица заједно са обијањем
малтера до опеке и чишћењем спојница
кламфама до дубине од 2 цм. Сав
материјал од рушења сакупити, утоварити
и одвести на градску депонију удаљену до
15 км од градилишта.
м²
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за извршење комплетне
позиције.
Обрачун по м²
Обијање оштећених површина продужног
малтера са делова површина унутрашњих
зидова, покривених овим материјалом,
свих дебљина. Сав шут прикупити ради
утовара и одвоза на депонију удаљену до
м²
15 км од градилишта.
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248,60

585,6

71,4

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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Редни
број
1

4.

5.

Јед.
мере

Количина

3

4

м²

54,3

- врата дим. 80х200 цм

ком.

1,0

- прозор дим. 80х80 цм

ком.

3,0

Врста и опис радова
2

Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге и све активности које могу
наступити у поступку обијања малтера
са зидних површина, утовар и одвоз
шута.
Обрачун по м2 .
Рушење преградних зидова у подруму ради
формирања нове функционалне шеме
основе. Позиција подразумева пажљиво
рушење преградних зидова од опеке,
дебљине 15цм. Сав материјал од рушења
прикупити ради утовара и одвоза на
депонију удаљену до 15км од градилишта.
Цена подразумева рад на извршењу
комплетне позиције, као и утовар и
одвоз шута.
Обрачун по м².
Демонтажа дрвених прозора на кровним
баџама, и врата за излазак на кров.
Позиција подразумева пажљиву демонтажу
наведених елемената. Сав демонтирани
материјал прикупити и спустити ради
утовара и одвоза на депонију удаљену до
15км од градилишта.
Цена подразумева рад на извршењу
комплетне позиције, као и утовар и
одвоз шута.
Обрачун по комаду и димензијама.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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Редни
број
1

6.

7.

Врста и опис радова
2

Демонтажа дрвених врата и штокова у
подрумским
просторијама.
Позиција
подразумева
пажљиву
демонтажу
наведених елемената. Све демонтиране
елементе одложити на место које предложи
представник Инвеститора, до поновне
уградње.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге и комплетан рад на
извршењу позиције.
Обрачун по комаду.
Рушење три последња степеника који воде
у подрум. Позиција подразумева пажљиво
рушење наведених елемената. Сав шут
прикупити ради утовара и одвоза на
депонију удаљену до 15 км од градилишта.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге и комплетан рад на
извршењу позиције.
Обрачун по м³

Јед.
мере

Количина

3

4

ком.

19,0

м³

0,4

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

A. УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА:
Б.

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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Редни
број
1

1.

2.

3.

Врста и опис радова
2

Набавка потребног материјала, транспорт и
израда цементне кошуљице на поду
подрума, дебљине 5цм. Подлогу за
кошуљицу, пре наношења кошуљице,
очистити и опрати. Малтер за кошуљицу
справити
са
просејаним
шљунком
јединицом, размере 1:3, са додатком
фибрина. Слој за одвајање бетонске плоче
око ободних зидова изводи се уградњом
екструдиране полиетиленске сунђерасте
траке. Кошуљицу неговати док не очврсне.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције. Обрачун по м².
Поправка оштећења и неравнина на
бетонској подлози пода подрума са које су
демонтиране виназ плоче. Поправку
извршити цементним малтером размeре
1:3, са продубљивањем пукотина.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције.
Обрачун по м²

Јед.
мере

Количина

3

4

м²
248,6

м²

248,6

Набавка потребног материјала, транспорт и
поправка шлицева у постојећем поду.
Шлицеве залити бетоном, тако да се ниво
површине шлица уједначи са нивоом
постојећег пода. Бетон неговати док не
очврсне.
м³
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

2,0

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 41 од 78

Редни
број
1

4.

Јед.
мере

Количина

2

3

4

Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције.
Обрачун по м³
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда косе степенишне плоче и степеника
од армираног бетона МБ 30. Израдити
оплату косих плоча и степеника, поставити
потребну арматуру и повезати је са
постојећом арматуром темеља и подеста.
Бетон уградити и неговати по прописима.
У цену улазе и оплата и арматура.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције, укључујући и све непоменуте
активности које могу наступити.
Обрачун по м³ бетона.

м³

0,3

Врста и опис радова

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Б. У К У П Н О АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
В.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 42 од 78

Редни
број
1

1.

Врста и опис радова
2

Чишћење спојница (фуга), посебним
челичним кланфама у дубини од 2цм, са
чишћењем површина челичним четкама и
прањем млазом воде комплетних обијених
површина фасада које су зидане опеком.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за описане и све друге
активности које могу наступити у
поступку чишћења зиданих површина.
Обрачун по м2 .

Јед.
мере

Количина

3

4

м²

71,4

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 43 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

1

2

Јед.
мере

Количина

3

4

2.

3.

Малтерисање делова зидова у два слоја
цементним малтером. Пре малтерисања
извршити шприцање подлоге цементним
млеком размере цемент:песак 1:1 са
додатком адитива за водонепропусност
малтера "Sika 1" или слично. Малтерисање
зидова извести цементним малтером
размере 1:3, у два слоја.
Завршну површину испердашити уз
квашење
и
глачање
малим
м²
пердашкама.Омалтерисане
површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве. Малтер неговати
квашењем да не дође до сушења и
''прегоревања''.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције.
Обрачун по м2.
Шлицовање
зидова
за
провлачење
машинских инсталација нa објекту. Траке
за штемовање обележити и извући
шајбном. Шлиц штемовати за потребну
дубину изолованих цеви за грејање. Након
штемовања шлиц очистити. Сав материјал
м¹
од штемовања прикупити и одложити на
депонију удаљену до 15км од градилишта.
Цена подразумева ангажовање укупно
потребне радне снаге за комплетно
Управа за заједничке послове републичких органа
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71,4

220,0

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 44 од 78

Редни
број
1

Врста и опис радова
2

Јед.
мере

Количина

3

4

м¹

220,0

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

извршење предметне позиције. Обрачун
по м¹

4.

Крпљење шлицева продужним малтером
размере
1:2:5
са
претходним
одпрашивањем и прањем зидова као и
шприцањем и пачокирањем цементним
млеком са додатком оштрог песка у
размери 1:1. Омалтерисане површине фино
испердашити, тако да буду равне, без
прелома и таласа, састави са постојећим
површинама не смеју бити видљиви.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције, укључујући и све непоменуте
активности које могу наступити.
Обрачун по м¹.

В. У К У П Н О ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Г.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 45 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

Јед.
мере

Количина

1

2

3

4

Санација влаге у зидовима објекта.
Санацију извести пресецањем вертикалног
продора капиларне влаге ињектирањем
масе за блокаду капиларне влаге на бази
силана "SikaMur-InjectoCream-100" или сл.
Радове извести бушењем хоризонталних
рупа пречника 12мм. Раздаљина између
центара рупа не треба да буде већа од
120мм. Рупе избушити тако да дно рупе
буде удаљено максимално 40мм од спољне
ивице зида. Отворе бушити хоризонтално.
Након бушења сваку рупу потпуно
очистити сувим ваздухом из компресора.
Рупе за ињектирање бушити на висини од
15цм од коте пода. Све рупе након
ињектирања затворити одговарајућим
малтером.
Цена
подразумева
набавку
свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно
извршење
предметне
позиције, укључујући и све непоменуте
активности које могу наступити.
Обрачун по м¹.

м¹

142,9

1.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 46 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

1

2

Јед.
мере

Количина

3

4

2.
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда термоизолације од стиродура
дебљине д= 5цм на подовима подрумских
просторија.
Цена обухвата набавку комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
постављању термоизолације, у свему
према правилима струке.
Обрачун по м²

м²

248,6

3.
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда термоизолације од стиродура
дебљине д= 5цм на подовима подрумских
просторија.
Цена обухвата набавку комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
постављању термоизолације, у свему
према правилима струке.
Обрачун по м²

м²

20,0

4.
Набавка потребног материјала, транспорт и
постављање ПЕ фолије на површинама
пода подрума.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и комплетан рад на
извршењу позиције.
Обрачун по м².

м²

Управа за заједничке послове републичких органа
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248,6

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 47 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

Јед.
мере

Количина

1

2

3

4

Набавка потребног материјала, транспорт и
постављање слоја полиестерског нетканог
геотекстила тежине 300г/м² преко слоја
хидроизолације.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и комплетан рад на
извршењу позиције.
Обрачун по м².

м²

497,2

5.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 48 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

1

2

Јед.
мере

Количина

3

4

6.

Набавка потребног материјала, транспорт и
израда хидроизолациje пода подрума.
Хидроизолацију извести наношењем слоја
једнокомпонентног
флексибилног
цементног малтера "Sikalastic-1K" или
слично, ојачаног влакнима. Подлогу за
постављање хидроизолације пропремити
механичким путем (чишћењем челичним
четкама, шмирглањем или брушењем) како
би се уклониле наслаге прашине, трагови
масти, фарби и других нечистоћа које могу
ослабити пријањање хидроизолационог
премаза. Хидроизолацију извести у два
слоја, минималне укупне дебљине слојева
најмање 3мм. Други слој хидроизолације
нанети тек када се први слој просуши.
Спојеве хоризонталних и вертикалних
површина додатно ојачати постављањем
еластичне водонепропусне траке "Sika Seal
Tape-S". Траку поставити у свеж први слој,
а затим прекрити другим слојем цементног
малтера.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и комплетан рад на
извршењу позиције, у свему према
правилима струке.
Обрачун по м² и по м¹.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 49 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

1

2

- под подрума
- холкери

Јед.
мере

Количина

3

4

м²
м¹

248,6
142,9

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Г. У К У П Н О ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Д.
1.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Израда и монтажа нових рамова и крила
прозора и врата на кровним баџама. Нови
прозори и врата по димензијама и облику
морају бити у складу са постојећим. Са
постојећих прозора и врата узети отиске
профилације дрвених украсних елемената,
набавити одговарајуће алате и на новим
елементима поновити профилацију, како
би се у потпуности задржао аутентичан
изглед столарије. Оквир и крила нових
прозора и врата правити од трослојно
ламелираних профила дим. 68/80 мм. Оков
је квалитетан према прихваћеној шеми
отварања, механизам је уграђен у профиле
крила, све команде су једном ручицом.
Заптивање између оквира и крила је
двоструко, одговарајућим гумама везаним
за профиле и засеченим на угловима.
Стакло крила прозора је нискоемисионо
термопан 4+16+4 мм . Надзорна служба је
у обавези да прати
и контролише
производњу елемената прозора и врата и
пре испоруке у радионици ће извршити
пријем столарије за уграђивање.
Заштиту и бојење дрвета извести
средством за импрегнацију и еколошким,
водоразредивим премазима у тону по
избору представника Инвеститора.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 50 од 78

Редни
број

Јед.
мере

Количина

2

3

4

Цена обухвата ангажовање потребне
радне снаге, набавку комплетног
материјала и укупан рад на извршењу
описане позиције, као и све непоменуте
активности које могу наступити.
Обрачун по комаду и димензијама
- ПОС 1 - двокрилни прозор дим. 80/80
цм
- ПОС 2 - врата дим. 80/200 цм

ком.
ком.

3,0
1,0

Врста и опис радова

1

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Д. УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Ђ.
1.

РАЗНИ РАДОВИ
Одвоз шута са градилишта на депонију
подразумева утовар и киповање на
депонију, заједно са прикупљањем шута по
тротоару и превоз ручним колицима на
приступно место.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за
извршавањe ове
позиције, комплетан рад и транспорт.
Обрачун по м³ утовареног и одвеженог
шута.

м3

10,5

2.
Чишћење и прање свих подних површина
подрума, приземља и спрата од разних
прљавштина после завршетка свих радова.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за
извршавањe ове
позиције.
Обрачун по м².

м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

745,8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

Страна 51 од 78

Редни
број

Врста и опис радова

1

2

Јед.
мере

Количина

3

4

час
час

50,0
50,0

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

3.
Рад радника на непредвиђеним пословима
Обрачун по часу.
- квалификовани радник
- помоћни радник

Ђ. РАЗНИ РАДОВИ

I

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

А.

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

Б.

АРМИРАНО - БЕТОНСКИ РАДОВИ

В.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Г.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Д.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Ђ.

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО I:
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Укупно без ПДВ-а

Укупно са ПДВом
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Редни
број

Врста и опис радова

1

2

II
A.
A1.

А2.

Јед.
мере

Количина

3

4

кг

1900,00

ком

2,00

ком

45,00

м

500,00

ком

1,00

ком

430,00

ТЕРМО - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
Демонтажа постојеће вентилације која се налази
у
поткровљу.
Демонтирати
канале
за
дистрибуцију ваздуха из целог објекта.
Демонтирану вентилацију одвести на депонију
удаљену до 15км од објекта.
Демонтирати вентилаторске секције, усисну и
потисну, као и сву осталу опрему која је у
саставу вентилационог система. Демонтирану
вентилацију одвести на депонију удаљену до
15км од објекта.
Демонтажа старих челичних радијатора у
комплету са радијаторским вентилима и
навијцима. Демонтирану опрему одвести на
депонију удаљену до 15км од објекта.
Демонтажа црних челичних цеви, од пречника
фи21,3 до фи76,1 Демонтирану опрему одвести
на депонију удаљену до 15км од објекта.
Демонтажа,
растављање
секундарног
и
примарног дела топлотне подстанице, због
израде хидроизолације пода. Демонтирану
опрему складиштити у објекту и поново је
монтирати након завршених радова на изради
хидроизолације
Испорука
и
монтажа
алуминијумских
радијаторских чланака производ Global VOX
Italija или одговарајуће, висине чланака 600/80
У случају да понуђач не нуди наведени тип
обавезно уписати произвођача и модел који се
нуди
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Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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_______________________________
A3.

Испорука и монтажа декоративних панелних
радијатора производ Керми , модел Therm-x2
plane, или одговарајуће , висине чланака 600мм
505

ком

2,00

605

ком

2,00

805

ком

1,00

905

ком

1,00

1005

ком

1,00

1205

ком

4,00

1405
У случају да понуђач не нуди наведени тип
радијатора обавезно уписати произвођача и
модел који се нуди

ком

3,00

_______________________________
А4.
А5.

А6.

А7.
А8.

Испорука и монтажа прибора за ношење
ком
радијатора РКП конзола и НГР носач, комплет
Испорука и монтажа универзалног сета
редукција, чепова и одзрака за монтажу на
ком
грејним
телима
производ
Global
или
одговарајуће
Испорука
и
монтажа
радијаторског
термостатског вентила угаони, димензије 1/2" за
монтажу на радијатор у комплету са
ком
термоглавом производ "OVENTROP", Немачка
или одговарајуће
Испорука и монтажа радијаторског навијка
ком
угаони, димензије 1/2" за монтажу на радијатор
Испорука и монтажа прикључног сета за везу
Al-pex цев-радијаторски вентил као и Al-pex-цев
ком
колекторски пар у ормару производ "HENCO",
Белгија или одговарајуће, у комплету се налазе
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145,00

36,00

51,0

51,0

102,0
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две стезнице.
А9.
А13.

А14.
А15.

А16.

A17.

А18.

Испорука и монтажа радијаторских одзрачних
славина DN15, произвођача Calefi или
одговарајуће
Испорука и монтажа спратних ормана од панела
у боји према избору Инвеститора димензија
према цртежу са уклапањем у ентеријер и
провером мера на лицу места. Ормани су
двокрилни са бравицом и типским кључем.
800x600x110
Испорука и монтажа Al-Pex цеви у котуру са
пластичном заштитом за циркулационе кругове:
Ø 16,0 x 1,0
Испорука и монтажа сунђерасте изолације за AlPex цеви које се налазе у цементној кошуљици
за циркулационе кругове производ Plamaflex или
одговарајуће
Ø 16,0 x 6,0
Испорука и монтажа комплетног сета подног
грејања који обухвата разделник+сабирник,
циркулациону пумпу и све компененте за
регулацију у складу са цртежом ормана за подно
грејање из прилога графичке документације.
Испорука и монтажа челичних бешавних цеви за
израду хоризонталне цевне мреже, успонских и
одзрачних водова за развод топле воде по
објекту без топлотне подстанице:

ком

51,0

ком

3,0

м

990,0

м

990,0

ком

1,0

Ø21,3x2,3

м

280,0

Ø26,9x2,3

м

112,0

Ø33,7x3,25

м

40,0

Ø42.2x3,6

м

40,0

Ø48.3x3,6

м

12,0

м
Ø60.3x3,6
За спојни и заптивни материјал, колена,
паушал
дводелне шелне, жицу за варење, кудељу,
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6,0
0,5
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А19.

A20.

ланено уље и остали помоћни материјал
потребан за монтажу цеви и узети 50%
вредности ставке А.17.
Фарбање цевне мреже основном фарбом, након
што је извршена антикорозивна заштита. Након
фарбања основном инсталацију обојити бојом
по захтеву инвеститора
Испорука и монтажа сунђерасте изолације
негориве за изоловање челичних цеви за развод
топле воде од подстанице до дистрибутивних
ормана и грејних тела

м2

38,0

Ø21,3x2,3

м

280,0

Ø26,9x2,3

м

112,0

Ø33,7x3,25

м

40,0

Ø42.2x3,6

м

40,0

Ø48.3x3,6

м

12,0

Ø60.3x3,6

м

6,0
А УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

Б.
Б1.

ХЛАЂЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ ВАЗДУХА
Mitsubishi Electric PUHY-P250 YKB-A Sistem
или одговарајуће
Spoljašnja kompresorska jedinica kompaktne
izvedbe sa inverterskim kompresorom. Vazdušno
hlađena. Uređaj je kompaktne izvedbe sa svim
unutrašnjim cevnim priključcima za medijum i
električnim ožičenjem bezbednosnom i funkcijskom
mikroprocesorskom automatikom, uključeno sa
instrumentima za nadzor i kontrolu delovanja.
Automatska regulacija je mikroprocesorska,
programska, sa regulacijom svake unutrašnje
jedinice i posebnim režimom rada. Sadrži
automatski senzor za sprečavanje zamrzavanja
isparivača.
EUROVENT SERTIFIKAT. U cenu uračunati

komplet
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isporuku materijala, izradu i montažu postolja za
dve jedinice (oko 120kg).
Proizvođač Mitsubishi Electric, Japan
Tehnički podaci
kapacitet: hlađenje 28 kW , grejanje 31.5 kW
EER: 4.06, COP: 4.29
Priključna električna snaga: hlađenje 6.88 kW,
grejanje 7.34 kW
Električni podaci: 3F / 380~415V / 50Hz
Buka: 59 dB(A)
Dimenzije: 1710x920x740 mm
Težina: 199kg
Temperaturni opseg: hlađenje od -5°do 52°C,
grejanje od -20° do 15,5°C
Rashladni fluid: R410A
У случају да понуђач не нуди наведени тип
уређаја обавезно уписати произвођача и модел
који се нуди
________________________________________
Б11.

Razdelni
element
račva
MITSUBISHI
ELECTRIC (или одговарајуће )
CMY-Y102LS-G2
CMY-Y102SS-G2

Б12.

Bakarne cevi, predizolovane sa fazonskim
komadima i materijalom za varenje, zaptivnim i
materijalom za vešanje i za sečenje prema VDI
2035, DIN 18380
Cu 6,35
Cu 9,52
Cu 12,7
Cu 15,88
Cu 22
Управа за заједничке послове републичких органа
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kom

4

kom

5

m

70

m

60

m

70

m

30

m

30
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Б13.

Isporuka i montaža elektro i signalnih kablova
za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica
- 0,75mm2×2 sirmovani kabl za termostate

m

40

m

300

m

75

m

42

kg

12

- 1,5mm2×2 sirmovani kabl za međuvezu
Б14.

Plastične cevi za izradu kondenzata
DN 25
DN 32

Б15.

Punjenje sistema
- vakuumiranje sistema
Punjenje sistema freonom

В УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ:
В.
В1.

ВЕНТИЛАЦИЈА
Рекуператор
Испорука и монтажа каналског рекуператора
топлоте,
V=1500m³/h,
са
плочастим
измењивачем топлоте, одсисним и потисним
вентилатором, филтерима за свеж и отпадни
ваздух:
тип: JRH54B/2000A, P=2x373W, I=2x3.65A,
1x230V или одговарајуће
У случају да понуђач не нуди наведени тип
уређаја обавезно уписати произвођача и модел
који се нуди
__________________________________________

В2.

В3.

Испорука и монтажа решетки за избацивање са
квадратним ламелама од алуминијума са свим
материјалом потребним за монтажу.
425x425 tip OR-KL, proizvođač Rading или
одговарајуће
Спољне

фиксне

противкишне

решетке

ком

1,0

ком

1,0

са
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В4.

В5.

В6.

В7.

заштитном мрежицом пластифициране RAL9010 димензија AxH
340x640 tip FŽ-L, proizvođač Rading
или
одговарајуће
Испорука и монтажа решетки за убацивање
ваздуха двореда са регулатором протока, са
свим материјалом потребним за монтажу.
Решетка је израђена од пресованог алуминијума
са два реда ламела 440-740 тип DR2-V
произвођач Радинг или одговарајуће.

ком

2,0

ком

2,0

ком

1,0

кг

890,0

м2

45,0

Испорука и монтажа решетки за избацивање
ваздуха са квадратним ламелама од алуминијума
са свим материјалом потребним за монтажу.
Решетка је са регулатором протока 440-740 тип
OR-KL произвођач Радинг или одговарајуће
Испорука и монтажа правоугаоног каналског
развода израђеног од поцинкованог лима са
"МЕЦ" прирубницама.Спајање лима извести
помоћу двоструко повијеног шава, а заптивање
извести помоћу сунђерасте траке или гуме.
Тежина се обрачунава заједно са свим спојним
материјалом и вешаљкама. Приликом израде за
одређивање дебљине лима и димензионисање
прирубница меродавна је већа страна пресека
канала. За канал са већом страном дебљина лима
износи:
до 250 mm
лим 0.5 mm
251-499 mm
лим 0.75 mm
Плаћа се рад, алат и материјал по 1 кг.
монтираног канала
Испорука и монтажа топлотне изолације на бази
синтетичког каучука. Канале за развод и одсис
ваздуха
је потребно изоловати топлотном
изолацијом. Изолација јe дебљине 19 mm, у
ролни, или одговарајуће. У цену су урачунате
траке , лепак и клинер
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В10.

В11.

Испорука и монтажа кровног центрифугалног
вентилатора производ ЈАККА или сличан: у
цену урачунати израду и монтажу носача.
тип: MIXVENT TH-800

ком

1,0

ком

1,0

Подешавање
параметара
аутоматике,
функционално испитивање и пуштање у рад
В УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА:

Г.
Г1.

Г2.

Г3.

Г4.

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Подешавање уграђених регулационих вентила
на предвиђене позиције регулације у складу са
подацима из пројекта.
Припремни радови: упознавање са објектом,
размеравање и обележавање, транспорт алата,
организовање градилишта и упознавање са
техничком документацијом.
Завршни
радови:
пробна
испитивања,
регулација, пробни погон инсталације у трајању
од 7 (седам) дана, израда упутства за руковање и
одржавање инсталације у три примерка,
обележавање
елемената
инсталације,
рашчишћавање градилишта и примопредаја
радова.
Израда пројекта изведеног стања комплетне
инсталације. Инвеститору се предаје 3 примерка
елабората.

паушал

паушал

паушал

паушал
Г УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:

II

А.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМО - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
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Укупно без ПДВ-а

Укупно са ПДВом
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Б.

ХЛАЂЕЊЕ

В.

ВЕНТИЛАЦИЈА

Г.

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО II:

Редни
број
1

Врста и опис радова

Количина

3

4

2

III

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКE

А.

КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊЕ

1.

Трасирање и ископ рова од ИМО до уласка у
објекат. у земљишту III категорије са запрекама
на слободном терену парцеле објекта за
постављање каблова и цеви , просечне ширине
0,6м и дубине 0,8м. Формирање постељице цеви
кабла од 2 слоја ситно зрнасте земље или песка
гранулације 0-4 мм дебљине слоја од по 10 цм ,
постављање ПВЦ штитника 10 цм изнад кабла и
ПВЦ траке упозорења на 40 цм изнад кабла,
тампонирање рова у слојевима од по 15 цм, са
набијањем вибрационим набијачем у три слоја
од по два пролаза и одвоз вишка материјала.
Укупно, рад, материјал и транспорт
Испорука и полагање енергетских каблова 1 кВ
за напајање разводног ормана РО објекта, од
измештеног мерног ормана ИМО до разводног

2.

Јед.
мере
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Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

ИНСТАЛАЦИЈE

м

25,0

8

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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Редни
број
1

3.

4.

Врста и опис радова

Јед.
мере

Количина

3

4

м

50,0

м

50,0

м

50,0

2

ормана РО објекта, кабловима: 1. Мрежним
напојним каблом ПП00-4x70 мм² и 2. сигнално управљачким ПП00-4x1.5 мм². Каблови
се
полажу делимично у претходно припремљеном
земљаном рову, делимично по просторијама
објекта, кроз кабловске ПВЦ цеви Ø 110мм.
Позиција обухвата кабал, материјал за
прикључење кабла, ПВЦ цеви и остали ситан
монтажни материјал.
Набавка, испорука и уградња
Испорука и полагање енергетског кабла 1 кВ за
напајање разводног ормана РО-ТП објекта, од
измештеног мерног ормана ИМО до разводног
ормана РО-ТП објекта, мрежним напојним
каблом ПП00-4x16 мм². Кабл
се полажу
делимично
у претходно припремљеном
земљаном рову, делимично по просторијама
објекта, кроз кабловску ПВЦ цев Ø 110мм.
Позиција обухвата кабал, материјал за
прикључење кабла, ПВЦ цеви и остали ситан
монтажни материјал.
Набавка, испорука и уградња
Испорука и полагање телекомуникационог кабла
за напајање разводног ТК ормана ИТО-1 објекта,
од телекомуникационог шахта до разводног ТК
ормана ИТО-1, ТК напојним каблом према
условима надлежне ТК установе. Кабл се полаже
делимично у претходно припремљеном земљаном
рову, делимично по просторијама објекта, кроз
кабловску ПВЦ цев Ø 110мм. Позиција обухвата
кабал, материјал за прикључење кабла, ПВЦ цеви
и остали ситан монтажни материјал.
Набавка, испорука и уградња
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

8

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10
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Редни
број

Врста и опис радова

Јед.
мере

Количина

2

3

4

Израда цртежа изведеног стања у електронској
форми и три примерка у папирној форми

пауш.

1

1

5.

Јединична цена без ПДВ-а
материјал

рад

5

6

Јединична цена са ПДВ-ом
ПДВ-а
материјал
рад
7

Укупно без
ПДВ-а
4× (5+6)

Укупно са
ПДВ-ом
4× (7+8)

9

10

8

A УКУПНО КАБЛОВСКА ИНСТАЛАЦИЈА НАПАЈАЊЕ:
УКУПНО III:

II

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМО - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

I

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

II

ТЕРМО - МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

III

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Укупно без ПДВ-а

УКУПНО (I+II+III):

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Укупно са ПДВом
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ГАРАНЦИЈА

Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему је ________месеци.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017

Потпис овлашћеног лица
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа
Дејан Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне
набавке број 169/2017, чији је предмет извођење радова на комплетној реконструкцији виле у
улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза);
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на комплетној реконструкцији виле у
улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза);
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 169/2017
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на комплетној реконструкцији виле у
улици Кнеза Александра Карађорђевића број 75 (I фаза) и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупно уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачуната је набавка, транспорт, утовар – истовар материјала и
опреме, уградња на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и
прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење
градилишта. Такође, у цену су урачуната и сва потребна мерења, штеловања и пуштања у рад
система и опреме, као и одржавање и редован сервис уграђене опреме у гарантном року.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 70% од
уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
Члан 5.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, предао Наручиоцу као
средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 10%, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и саставни је део овог уговора.

Управа за заједничке послове републичких органа
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Члан 6.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда
наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року у висини од 10% без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног
рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из
делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном
штетном догађају.
Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време
важења закљученог уговора.
Члан 8.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ВИШАК РАДОВА
Члан 9.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за
које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 10.
Место извођења радова је вила у улици Кнеза Александра Карађорђевића број
75, у Београду.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време
извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код
Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу
градилишта.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести извођача радова.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 11.
Извођач радова је дужан да изведе радове у року од 90 дана, од дана увођења у
посао.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је (биће преузето из
понуде) месеци.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 12.
Извођач радова је дужан е да у року од 3 дана, од дана закључења уговора,
достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила
ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова,
ради безбедносне провере.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог
уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 14.
Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова, уграђеног материјала и опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова, уграђеног матријала и опреме, извођач радова мора исте отклонити најкасније у року
од десет дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава
право да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон:
064/8167-381.
Управа за заједничке послове републичких органа
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 15.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 16.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 17.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани
начин.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 18.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 20.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
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Члан 21.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 22.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 23.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Дејан Јонић, директор
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ИЗВОЂАЧ РАДОВА
- потпис -

директор
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IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити
потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и
оверена печатом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: ____________

ммс/јс
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