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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 7001401.
- www.uzzpro.gov.rs.
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012), Закључцима Владе 77
број 361-6726/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године, 77
број 361-6148/2013 од 02.08.2013. године и Мишљења Управе за јавне набавке, број: 40402-1753/13 од 12.08.2013. године.
Преговарачки поступак примењује се из следећих разлога:
Закључком Владе 77 број 361-6726/2013 од 02.08.2013. године додељене
су на коришћење пословне просторије следећим правним лицима:
Уставном суду, укупне провршине око 3.233м2 у објекту у Булевару краља
Александра број 15, које се налазе на првом, другом и трећем спрату.
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података
личности, пословне просторије у Булевару краља Александра број 15 додељен је
пословни простор укупне површине 842м2 (28 канцеларија - на четвртом спрату),
канцеларијски простор (канцеларија на петом спрату укупне површине 244м2) као и
канцеларија број 505-простор клуба површине 50м2.
Министарству грађевинарства и урбанизма – Републичкој агенцији за
становање, додељен је пословни простор површине 160м2 у Новом Београду у улици
Милутина Миланковића број 106.
Републичком заводу за статистику додељен је пословни простор у објекту
у Рузвелтовој број 61, 4 канцеларије укупне површине 93м2.
Такође Канцеларији за регулативну реформу и анализу ефеката прописа
додељен је пословни простор у објекту Рузвелтова број 61 – на првом спрату укупне
површине 198 м2.
Министарву финансија и привреде додељен је пословни простор на
коришћење на 4 спрату у улици Ресавска број 24 цео четврти спрат површине 306м2 као и
део пословног простора на другом спрату пословне зграде у Новом Београду улица
Омладинских бригада број 1 (Зграда сива III), који чини 5 канцеларија.
Републичком јавном правобранилаштву додељен је део пословног
простора на коришћење у крилу А у пословној зграду у Београду, Немањина број 22-26, 5
канцеларија у приземљу, 3 канцеларије на првом спрату и 5 канцеларија на другом
спрату.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Страна 3 од 85

Министарству рада запошљавања и социјалне политике додељен је на
коришћење део пословног простора у улици Немањина број 22-26 и то 4 канцеларије у
крилу Ц на петом спрату, 3 канцеларије у крилу Ц на осмом спрату и 9 канцеларија у
крилу Б на шестом спрату.
Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникације
додељен је део пословног простар у улици Немањина број 22-26 и то 8 канцеларија у
крилу А на трећем спрату, 8 канцеларија у крилу А на четвртом спрату, 9 канцеларија у
крилу А на петом спрату и 4 канцеларије у крилу Ц на 10 спрату.
Tакође Закључком Владе 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године
додељене су на привремено коришћење Заштитнику грађана пословне просторије
површине 1.502,25м2 у пословној згради у Београду у улици Делиградска број 16.
Закључком Владе 77 број 361-6148/2013 од 02.08.2013. године додељене
на коришћење Министарству културе и информисања - Централном институту за
конзервацију, пословни простор у приземљу пословне зграде у улици Балканска број 7,
површине 367,85м2.
С обзиром да се ради о хитној адаптацији и прилагођавању пословног
простора према потребама нових корисника потребно је хитно извршити адаптацију
пословног простора из наведених Закључaка Владе ради правилног функционисања рада
државних органа и организација.
Будући да Управа за заједничке послове републичких органа није имала
сазнања да ће Комисија за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних
просторија вршити расподелу пословног простора наведеним републичким органима,
несумњиво је да се у конкретном случају ради о непредвиђеном догађају чије наступање
ни у ком случају није зависило од воље Управе за заједничке послове републичких
органа те стога није могла да поступи у роковима одређеним за отворени поступак те
сматра да постоји основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.
Управа за заједничке послове републичких органа на основу члан 36. став
2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) поднела је Управи за
јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступака број
404-02-1162/13-01 од 08.08.20013. године, с обзиром да се ради о непредвиђеном
догађају.
Управа за јавне је доставила Мишљење број: 404-02-1753/13 од
12.08.2013. године, да су у конкретном случају испуњени услови за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са
чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.
3. Предмет јавне набавке је набавка радова.
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 5 дана, од дана јавног
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
Извођење радова на уређењу пословног простора за потребе нових
корисника.
Назив и ознака из општег речника: Адаптација зграда 45262700.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Рок извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана, од дана увођења у
посао.
2. Место и начин извођења радова
Место извођења радова су објекти републичких органа у Београду.
Радови ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена,
викендом и празником.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује надзорни орган и о томе писмено извести понуђача.
3. Безбедносна провера
Понуђач којем је додељен уговор, дужан је да након потписивања уговора,
у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца посла којi ће изводити
предметне радове, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере
од стране надлежне службе МУП-а.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од
записничког пријема изведених радова.
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од дана
сачињавања записника о рекламацији.
6. 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).
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75. Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

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;

2) 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;
Доказ за правно
лице:

Доказ за
предузетнике:

Доказ за физичко
лице:

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова
да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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;

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
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снази у време објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре
да код овог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности;
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова;

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат
након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

4) 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
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је
саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је
саставни део конкурсне документације
Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је
саставни део конкурсне документације

2. Додатни услови
2.1. Технички и кадровски капацитет
Испоњеност довољних техничких и кадровских капацитета понуђач
доказује потписаном и овереном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, која ће бити саставни део уговора.
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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
поверити 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 (чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог 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 (чл. 75. и 76.
Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4), а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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.
Наручилац ће 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.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Ако понуђач у остављеном року који 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.
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.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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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, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац
права интелектуалне својине.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да
за извршење предметне јавне набавке располажем довољним техничким и
кадровским капацитетом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ %
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.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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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 овлашћеног 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 податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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.

Управа за заједничке послове републичких органа
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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 одређеног у позиву за
подношење понуда и обавештењу о покретању поступка које је објављено на Порталу
јавних набавки.
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 датума и часа одређеног у позиву за подношење понуда и обавештењу о
покретању поступка које је објављено на Порталу јавних набавки.
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.
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.
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
поверити 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 Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3). и 4).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се
извршава преко тог подизвођача.
Управа за заједничке послове републичких органа
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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 податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 пореза на додату вредност.
У цену радова урачунати: набавку материјала, транспорт и уградњу на
објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних
средстава, скеле и материјала за извршење радова описаних у спецификацији обрасца
понуде, као и утовар шута, одвоз и истовар на депонију, стварање привремених депонија
у објекту и око објекта није дозвољено и друге зависне трошкове. Све мере је потребно
узети на лицу места.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од достављања привремених
односно окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.
11. Средства финансијског обезбеђења
11.1. 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 оригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности Уговора, која мора
трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
11.2. 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 банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 5% од вредности уговора,
која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
12. Реализација средстава финансијског обезбеђењa
Наручилац може реализовати средства финансијског обезбеђења уколико
понуђач не изврши уговорне обавезе.
Управа за заједничке послове републичких органа
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13. Заштита података наручиоца
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Потписана и оверена Изјава о чувању поверљивих података биће
сатавни део уговора.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува
и штити, без обзира на степен те поверљивости.
14. 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.
15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда.
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. Закона о јавним набавкама којом се
прописује комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка
број 15/2013 чији је предмет Извођење радова на уређењу пословног простора за потребе
нових корисника, предајом на Писарници наручиоца или путем факса број 011/3615-867.
16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може да 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.
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.
17. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена постигнута у поступку преговарања.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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18. Начин и елементи преговарања
Преговарање ће се спровести са понуђачима који доставе одговарајућу
понуду, коју Наручилац није одбио због битних недостатака и које не ограничава нити
условљава права наручиоца или обавезе понуђача.
Преговарање ће се спровести према елементу укупно понуђене цене из
обрасца спецификације.
Понуђач може понудити нижу укупну цену у процентуалном износу.
Поступак преговарања спровешће се у шест кругова преговарања.
Преговарање започиње (први круг) са понуђачем који је у понуди понудио
укупну цену која је већа у односу на укупну цену другог понуђача.
Преговарање у другом, трећем, четвртом и петом кругу спроводи се тако што
се прво преговара са понуђачем који је понудио већу укупну цену у претходном кругу.
Преговарање у шестом кругу преговарања спровешће се путем затворених
коверти које обезбеђује наручилац у којима којима ће понуђач уписати проценат
умањења укупне цене и укупну цену са умањењем која ће представљати коначну цену.
Коверат са овим ценама биће саставни део записника.
Понуђени проценат умањења на укупну цену примениће се на све ставке
из обрасца спецификације.
Уколико у два узастопна круга преговарања понуђачи остану при
понуђеним ценама из претходног круга преговарања, преговарање путем затворених
коверти (предвиђени шести круг преговарања) спровешће се у првом наредном кругу.
19. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће
доделити уговор понуђачу који понуди краћи рок извођења радова.
20. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа
Понуђач је дужан да при састављају своје понуде попуни, потпише и
овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
21. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца.
У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива или конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може
се поднети најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном
случају благовремено примљене понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу непосредно или поштом са повратницом.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши
уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 253, позив на број 9750-016, сврха: Републичка административна такса,
корисник: Буџет Републике Србије и достави потврду привредног субјекта (банке или поште)
да је извршена уплата прописане таксе коначно реализована.
Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица
са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (15/2013) за
коју се предметни захтев подноси.
23. Обавештење о закључењу уговора
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.
24. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извођења уговорних обавеза
је Маја Димитријевић, телефон број: 064/8167-417.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који
су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом
реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, 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.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува
и штити без обзира на степен те поверљивости.

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за извођење радова на уређењу пословног простора за
потребе нових корисника, 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.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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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.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка
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 скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћани назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Рачун - Банка

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
________________________ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013
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СПЕЦИФИКАЦИЈА
Понуђач попуњава јединичну као и укупну цену без ПДВ-а.
ПРЕДМЕР РАДОВА
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Ценом обухватити следеће: Набавку материјала, транспорт и уградњу на
објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и
материјала за извршење наведених позиција: утовар шута, одвози истог и истовар на депонију.
Стварање привремених депонија у и око објекта није дозвољено.
Све мере узети на лицу места.

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛ. РЕСАВСКА БР. 24 , ПОТКРОВЉЕ
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска 24)
Р.
бр.
1

Опис позиције
2

I

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1

Изношење из објекта оштећеног канцеларијског
материјала, заосталог од претходног корисника, са
одвозом и истоваром на депонију.
Обрачун по радном сату

Jед.
meре
3

Количина
4

сат

20.00

m1

250.00

m2

300.00

час

10.00

Плаћа се једном

псц

1.00

6

Рад вкв радника на непредвиђеним радовима

час

20.00

7

Рад кв радника на непредвиђеним радовима

час

20.00

ком

14.00

m2

2.00

m1

20.00

2

Демонтажа лајсни од итисона ширине ~8цм.
Обрачун по m1

3

Демонтажа итисона са чишћењем подлоге и
скидањем вишка лепка као припрема подлоге за
постављање ламината.
Обрачун по m2

4

Демонтажа, изношење из објекта и одвоз према
захтеву Наручиоца, постојећих кухњских елемената.
Обрачун на час

5

Финално усисавање прашине, прање и брисање
прашине по завршетку грађевиско занатских радова.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
8

Демонтажа прозора из зидова или крова, површине
до 2м2.
Обрачун по комаду.

9
10

Обијање малтера са зидова, чишћење и прање фуга.
Обрачун по m2
Штемовање зидова од опеке, израда шлицева
ширине ~15цм, за уградњу разних инсталација.
Обрачун по m1

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6
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Р.
бр.
1

11

Опис позиције
2
Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или
нових зидова, продужним малтером у два слоја, са
претходном припремом подлоге, прскањем
површине цементним млеком.
Обрачун по m2

12

Jед.
meре
3

Количина
4

m2

30.00

m1

20.00

ком

5.00

м2

1.08

кг

150.00

м1

20.00

м2

10.00

м1

12.00

м1

12.00

м2

12.00

Крпљење шлицева продужним малтером, после
постављања разних инсталација ширине ~15цм,
комплет са свим потребним материјалом.
Обрачун по m1
БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ

13

Машинско бушење рупа пречника 10 до 20цм.
Обрачун по комаду.
БРАВАРСКИ РАДОВИ

14

Израда, довоз и монтажа ПВЦ прозора ~60х60цм од
петокоморних профила са прекидом термо моста и
окапницом од пластифицираног алуминијума,
застакљеним термопан стаклом 4+12+6 са свим
потребним дихтунзима и оковима.
Неопходно је узети све мере на лицу места.
Обрачун по м2

15

Демонтажа челичних конструкција, изношење ван
објекта до локације коју одреди Наручилац, или
одвожење на градску депонију.
Обрачун по килограму.
ЛИМАРСКИ РАДОВИ

16

Демонтажа постојећих олука са шелнама и
носачима, изношење ван објекта и одвоз на градску
депонију.
Обрачун по м1

17

Демонтажа лименог кровног покривача заједно са
подлогом од тер папира, изношење ван објекта и
одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2

18

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
висећих олука д~15цм, комплет са држачима и
носачима, као и спајање елемената.
Обрачун по м1

19

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
вертикалних олучних цеви д~15цм, комплет са
држачима и носачима као и спајање елемената.
Обрачун по м1

20

Демонтажа разних опшивки од поцинкованог лима
заједно са подлогом од тер папира, изношење ван
објекта и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 29 од 85
Р.
бр.
1

21

Опис позиције
2
Набавка материјала, испорука поцинкованог лима
д=0.55мм за опшивање димњака, назидака, венаца,
прозорских солбанака и осталих опшивки развијене
ширине до 66цм.
Обрачун по м2

Jед.
meре
3

Количина
4

м2

12.00

м2

40.00

м2

30.00

м2

30.00

м3

1.00

м2

30.00

м2

30.00

м2

15.00

м2

15.00

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

22

Пажљиво разоткривање - демонтажа црепа са
пажљивим одлагањем ради поновне монтаже у
ширини од бар 3 реда црепа, око кровних прозора
код којих је уочено процуривање воде.
Обрачун по м2

23

Демонтажа трулих и дотрајалих кровних летви
(штафли).
Обрачун по м2 косе површине крова

24

Демонтажа труле дашчане кровне облоге и одвоз на
депонију.
Обрачун по м2 косе површине крова

25

Набавака материјала, транспорт и замена дотрајалих
и оштећених елемената кровне конструкције и
рогова од суве четинарске грађе. По узору на
демонтиране елементе, обрадити нове и уградити их
са све потребним везама. У цену урачунати све
подупирања и обезбеђења.
Обрачун по м3

26

Набавка материјала и постављање дашчане подлоге
преко кровне конструкције дебљине 24мм од суве,
праве, и квалитетне јелове даске на додоир, са
истовременим полагањем паропропусне
хидроизолационе фолије.
Обрачун по м2 косе површине крова

27

Набавка материјала, транспорт и летвисање крова
квалитетним јеловим летвама 24/48мм за крунско
покривање бибер црепом.
Обрачун по м2 косе површине крова

28

Набавка материјала, транспорт и двоструко
(крунско) постављање равног бибер црепа са
постављањем у два реда црепова према слогу
постојећих редова
Обрачун по м2 косе површине крова

29

Двоструко (крунско) постављање претходно
демонтираног и здравог, равног бибер црепа са
постављањем у два реда црепова према слогу
постојећих редова
Обрачун по м2 косе површине крова

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 30 од 85
Р.
бр.
1

30

Опис позиције
2
Набавка материјала, довоз и покривање кровова на
дашчаној подлози са постављањем слоја тер папира
и спајањем табли фалцовањем поцинкованог лима
д=0,55мм
Обрачун по м2 косе површине крова

31

Количина
4

м2

15.00

м1

20.00

ком

2.00

m2

2.00

m2

1.00

m2

1.00

m2

300.00

m1

228.00

m1

20.00

м2

10.00

ком

10.00

Набавка материјала, довоз, израда и опшивање
увала (иксни) у крову, развијене ширине до 66цм
поцинкованим лимом д=0.55мм.
Обрачун по м1

32

Jед.
meре
3

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
водоскупљача, за одводне цеви ширине до 66цм, од
поцинкованог лима д=0.55мм.
Обрачун по комаду
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

33

34

Обијање керамичких плочица са зидова и подова, са
обијањем подлоге.
Обрачун по m2
Набавка, довоз и уградња зидних керамичких
плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у
дезену и боји по избору Наручиоца.
Обрачун по m2

35

Набавка, довоз и уградња подних керамичких
плочица на припремљену подлогу са фуговањем, у
дезену и боји по избору Наручиоца.
Обрачун по m2
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

36

37

Набавка, довоз и монтажа подне облоге од ламината
преко слоја филца, класе 32, по избору Наручиоца.
Обрачун по m2
Набавка, испорука и уградња угаоних лајсни за
ламинат, по избору Наручиоца.
Обрачун по m1

38

Набавка, испорука и уградња алуминијумске угаоне
лајсне, развијене ширине до 6цм.
Обрачун по m1
СТОЛАРСКИ РАДОВИ

39

Демонтажа оштећених ОСБ плоча по скидању
итисона.
Обрачун по м2

40

Набавка ОСБ плоча, монтажа закивањем у
подконструкцију и нивелисање са постојећим
здравим плочама, како би се остварио уједначена
кота пода пред монтажу ламината.
Обрачун по комаду

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 31 од 85
Р.
бр.
1
41

Опис позиције
2
Уградња прозора који су претходно били
демонтирани, површине до 2м2.
Обрачун по комаду

42

ком

3.00

м2

8.00

м2

3.40

м2

1.20

ком

1.00

ком

1.00

м1

20.00

ком

5.00

Репарација прозорског штока.
Обрачун по м1

51

165.00

Набавка и уградња дводелне судопере са
повезивањем на инсталације ВИК.
Обрачун по комаду

50

m2

Набавка и уградња грејне плоче са 2 рингле у
оквиру доњег кухињског елемента (са повезивањем
на електроинсталације) и плочом од прохрома.
Обрачун по комаду

49

60.00

Набавка материјала, израда, довоз и уградња
висећих, затворених, кухињских елемената од
универа, са радном плочом, кантовано АБС тракама
са оковима и ручкама по избору Наручиоца.
Обрачун по м2 фронта

48

m2

Набавка материјала, израда, довоз и уградња доњих
кухињских елемената од универа, са радном плочом,
кантовано АБС тракама са оковима и ручкама по
избору Наручиоца.
Обрачун по м2 фронта

47

14.00

Набавка, испорука и уградња надсветла у дрвеном
раму застакљен пескираним стаклом д=4мм,
комплет са свим потребним елементима.
Обрачун по м2

46

ком

Набавка, испорука и уградња унутрашњих
дуплошперованих врата димензија 90/200цм са
потребним оковима, бравом, цилиндром и квакама и
потребним первајз лајснама у ширини од ~10цм.
Врата су фарбана полиуретаном у два слоја, у тону
по избору наручиоца.
Обрачун по ком

45

4

Пажљива демонтажа плоча плафона типа Армстронг
како се не би оштетила подконструкција плафонске
облоге, са изношењем ван објекта, са одвозом на
депонију оштећених плоча и пажљивим одлагањем
здравих плоча ради поновне уградње.
Обрачун по m2

44

Количина

Пажљива демонтажа оштећене облоге зидова и
плафона од ГК плоча 12.5мм, како се не би
оштетила подконструкција на коју ће се монитрати
нове ГК плоче.
Обрачун по m2

43

Jед.
meре
3

Набавка и замена постојећих оштећених брава
цилиндара, трукера и квака на постојећим вратима.
Обрачун по ком

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 32 од 85
Р.
бр.
1
52

Опис позиције
2
Демонтажа крила врата и њихово скраћивање на
потребну димензију у складу са новом котом пода
по мнтажи ламината.
Обрачун по ком

Jед.
meре
3

Количина
4

ком

5.00

m2

865.00

m2

865.00

m2

865.00

m2

865.00

m2

10.00

m2

5.00

м1

10.00

ком

1.00

ком

1.00

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

53

Скидање старе боје са стругањем са зидова и
плафона, до здраве подлоге. Радови се изводе на
висини до 6 м.
Обрачун по m2

54

55

Наношење подлоге на зидове и плафоне.
Обрачун по m2
Глетовање зидова и плафона преко старе неравне
подлоге после стругања старе боје, малтерисаних
зидова, и плафона, бетонске подлоге и гипс
картонских плоча полификс или сличним китом, са
шлајфовањем до добијања потпуно глатке
површине.
Обрачун по m2

56

57

Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у
два слоја, тоном по извору инвеститора.
Обрачун по m2
Бојење зида акрилном бојом са свим потребним
предрадњама за ову врсту радова у тону по избору
Наручиоца.
Обрачун по m2

58

Хобловање и лакирање степеништа од масива.
Газишта, чела и одморишта хобловати до добијања
глатке површине, усисати прашину и добро
отпрашити а затим лакирати у минимум три слоја
(основни и два финална) полиуретанским лаком.
Обрачун по m2
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

59

Набавка, довоз и уградња минералне вуне дебљине
8цм као термоизолационог слоја у плафонима са
уградњом заштитне ПВЦ фолије, комплет
обрачунато.
Обрачун по м2
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

60

Пажљива демонтажа постојеће батерије из простора
кухиње и одлагање на локацији са поновном
монтажом.
Обрачун по комаду.

61

Набавка, испорука и уградња лоптасте славине 1/2"
са свим потребним елементима водоводног развода
за повезивање на постојећу водоводну инсталацију.
Обрачун по комаду.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 33 од 85
Р.
бр.
1
62

Опис позиције
2
Прикључење на постојећу инсталацију водоводног
развода
Обрачун по комаду.

Jед.
meре
3

Количина
4

ком

1.00

м2

20.00

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

63

Израда опшивки и кутија од ГК плоча 12,5мм са
израдом подконструкције. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад.
Обрачун по м2

64

Облагање зидова и плафона ГК плочама са израдом
подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм, са
постављањем бандаж трака на подужним
спојевимаи алукс тракама на угловима.
Обрачун по м2.

а

Стандардне плоче

м2

5.00

б

Влагоотпорне плоче

м2

5.00

65

Облагање зидова и плафона ГК плочама преко
постојеће подконструкције. Дебљина плоча 12.5мм,
са постављањем бандаж трака на подужним
спојевимаи алукс тракама на угловима.
Обрачун по м2.

а

Стандардне плоче

м2

20.00

б

Влагоотпорне плоче

м2

30.00

м2

30.00

м2

65.25

м2

10.00

м2

155.00

66

Облагање шпалетни прозора влагоотпорним ГК
плочама преко постојеће подконструкције, д
плоче=12.5мм, са постављањем бандаж трака на
подужним спојевима и алукс тракама на угловима.
Обрачун по м2

67

Набавка материјала и израда лаких преградних
зидова д=10цм, двострано обложених стандардним
ГК плочама 12,5мм на металној подконструкцији, са
бандажирањем спојева бандаж и алукс тракама и
постављањем минералне вуне као термоизолације
д=60цм у зони испуне.
Обрачун по м2

68

Набавка материјала и израда облоге спуштеног
плафона од Армстронг плоча са израдом носеће
подконструкције од ЦД профила, висилица и
осталим помоћним малтерјалом и типловањем у
плафонску конструкцију.
Обрачун по м2

69

Набавка материјала и израда облоге спуштеног
плафона од Армстронг плоча на постојећој
подконструкцији.
Обрачун по м2
СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

70

Скидање напрслог стакленог крила (приближних
димензија 100х200цм) из металне преграде и одвоз
на депонију, набавка материјала и уградња новог
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Страна 34 од 85
Р.
бр.
1

Jед.
meре
3

Опис позиције
2
стакла дебљине 6мм са пескирањем или лепљењем
фолије у текстури пескирања у форми као на
постојећем крилу.
Све мере узети на лицу места.
Обрачун по м2

71

Количина
4

м2

4.00

м2

1.20

Јединична
цена
5

УКУПНО
(4х5)
6

Набавка и уградња огледала од флоат стакла са
обрађеним ивицама димензија ~60х60цм, кашираног
на медијапан 10мм.
Обрачун по м2

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)
Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Цена

1

2

3

4

5

комада

1

комада

1

комада

1

комада

1

комада

4

комада

1

DN 15

м

18

DN 20

м

12

DN 32

м

24

1. Радијаторско грејање
1

2
3
4
5
6

7

8

9

Набавка, испорука и монтажа електро котла
производ Екопан ДМ тип ВЕК 42 ПРО или
еквивалент у комплету са свим потребним
елементима за монтажу на зид
Набавка, испорука и монтажа циркулационе
пумпе производ Grundfos тип UPS 25-60 или
еквивалент
Набавка, испорука и монтажа елкспанзионог
суда запремине 35 литара тип ЕРЦЕ 35 Елби
или еквивалент
Набавка , испорука и монтажа сигурносног
вентила DN 20 атестираног на 2,5 бара
Набавка, испорука и монтажа лоптастих
славина DN 32 NP 6
Набавка, испорука и монтажа одзрачне
славине DN 15 за испуст ваздуха на котлу
Набавка, испорука и монтажа црних
безшавних цеви и то:

За фитинг , жицу за варење, боце са
кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне,
обујмице и остали пратећи материјал узима се
50% od позиције 7.
Набавка, испорука и монтажа изолације цевне
мреже топле воде , производ ,,ARMACELL'' Švajcarska тип Tubolit DG i to:

0,5 x
поз.
7

DN 15

м

18

DN 20

м

12

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

УКУПНО
(4x5)
6

Страна 35 од 85

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Цена

1

2

3

4

5

м

24

м2

3

комада

2

комада

2

комплет

1

комада

1

комплет

1

комада

1

комплет

1

комплет

1

комплет

1

DN 32
10
11
12
13
14

15

16

17

18
19

Čišćenje i dvostruko miniziranje cevi minijumom
otpornim na povišenu temperaturu
Набавка, испорука и монтажа
термоманометара са показивањем od 0 do
100oC i 0-4bar
Набавка, испорука и монтажа славине за
пуњење и пражњење инсталације
Демонтажа радијаторске батерије од 20
чланака, формирање једне радијаторске
батерије од 12 радијаторских чланака и
монтажа новоформиране батерије
Демонтажа радијаторске батерије од 18
чланака
Додавање 4 радијаторска чланка на
демонтирану радијаторску батерију од 18
чланака и монтажа новоформиране
радијаторске батерије на зид у комплету са
постојећим чеповима и одзракама
Демонтажа радијаторске батерије од 12
чланака
Додавање 4 радијаторска чланка на
демонтирану радијаторску батерију од 12
чланака и монтажа новоформиране
радијаторске батерије на зид у комплету са
постојећим чеповима и одзракама
Испитивање инсталације на хладан
хидраулички притисак од 4 бара у трајању од
24 сата.
Пуштање инсталације, балансирање протока
са доказивањем параметара

Укупно 1.
2. Климатизација
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
1

номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW

комплет

1

комада

1

номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW
електрична снага Pv=1,09kW

2

ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа спољне
јединице мулти система производ
MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-5D102,
или еквивалент следећих карактеристика:
номинални капацитет хлађења Qhl=10,2 kW
номинални капацитет грејања Qgr=10,5 kW
електрична снага Pv=3,91 kW
расхладни флуид R 410 A
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УКУПНО
(4x5)
6

Страна 36 од 85

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Цена

1

2
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW
електрична снага Pv=0,865kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE25VB/MUH-GA25VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=2,65 Kw
номинални капацитет грејања Qgr=3,0 kW
електрична снага Pv=0,82kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа спољне
јединице мулти система производ
MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-4D83VA,
или еквивалент следећих карактеристика:
номинални капацитет хлађења Qhl=8,3 kW
номинални капацитет грејања Qgr=9,0 kW
електрична снага Pv=2,83 kW
расхладни флуид R 410 A
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW
електрична снага Pv=0,865kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF50VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=5,0 kW
номинални капацитет грејања Qgr=5,8 kW
електрична снага Pv=0,865kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW
електрична снага Pv=1,09kW
ниво буке: 19 dbA

3

4

5

комада

3

комплет

1

комада

1

комада

1

комада

1

комплет

1

2.1

3

4.

4.1

4.2

5
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Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Цена

1

2
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSHGA60VB/MUH-GA60VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=6,3 kW
номинални капацитет грејања Qgr=7,2 kW
електрична снага Pv=2,41kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви
према СРПС Ц.Д5.500 у комплету са
изолацијом са парном браном и то:

3

4

5

комплет

1

ф 6,35

м

140

ф 9,52

м

120

ф 12,7

м

25

м

70

м

70

м

36

паушално

1

паушално

1

6

7

8
9
10
11
12

Набавка, испорука и монтажа кабла пречника
5 x 1,5 mm2 за међувезу спољашњих јединица
и унутрашњих јединица
Набавка, испорука и монтажа пластичних
каналица за смештај фреонских цеви и кабла
за међувезу димензија 40 x 60 mm
Набавка, испорука и монтажа кондез црева ф
16 мм
Грађевински радови на бушењу зида за пролаз
фреонских цеви и отварању гипса за монтажу
фреонских цеви у гипсане зидове
Пуштање система у рад са доказивањем
параметара уграђене опреме

Укупно 2.
3. Документација
3

Израда пројекта изведеног стања машинских
инсталација.

паушално

1
Укупно 3.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Укупно 1. Радијаторско грејање:
Укупно 2. Климатизација:
Укупно 3. Документација:
УКУПНА ЦЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
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Укупно:

УКУПНО
(4x5)
6

Страна 38 од 85

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)
Р.
бр.
1
1
1.1
1.2

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

јед. цена

2

3

4

5

ком

1

сат

22

Припремни радови
Снимање постојећег стања електро
инсталација јаке и слабе струје са израдом
идејног решења будуће инсталације јаке и
слабе струје .
Демонтажа постојећих водова и развезивање
од опреме.

1.3

Демонтажа светлеће арматуре комплет

сат

10

1.4

Демонтажа електроинсталационе галантерије.

сат

10

1.5

У постојећем МРО -мерно-разводном орману
уградити НВО осигурач 160/125 А комлет са
постољем и потребним ожичењима и
повезивањима .

ком

3
Укупно 1 (припремни радови):

2
2.1

Разводни ормани
Испорука и монтажа металног разводног
ормана ГР0 у ИП43 заштити са уграђеном
следећом опремом:
Главни прекидач трофазни 160 A

ком

1

Дришер трофазни растављач трофазни 80A

ком

1

Аутоматски осигурач трофазни 63А

ком

1

Аутоматски осигурач трофазни 40А

ком

3

Аутоматски осигурач трофазни 32А

ком

2

Аутоматски осигурач трофазни 16 А

ком

10

Аутоматски осигурач трофазни 10 А

ком

Све комплет са потребним ситним
материјалом , опремом и једнополном
шемом.

ком

1
Укупно 2 (разводни ормани):

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4

Парапети и каналице
Испорука и монтажа Легранд комплет
парапетног развода за уградњу РЈ 45 и шуко
утичница.
Испорука и монтажа Легранд завршних
кутија за парапетни развод.
Испорука и монтажа Хф каналица 16 х 16 са
поклопцима.
Испорука и монтажа Хф каналица 20х30 са
поклопцима.
Испорука и монтажа Хф каналица 40х60 са
поклопцима.

m

25

ком

16

m

30

m

30

m

30

Укупно 3 (парапети и каналице):
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УКУПНО
(4х5)
6
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Р.
бр.
1
4
4.1
4.2
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

јед. цена

2

3

4

5

m

62

m

62

m

10

m

20

m

20

m

20

m

150

m

260

m

300

Напојни водови и инсталација
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 4х50 mm²
далимично уштемавањем у зид , а делимично
полагањем по зиду.
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1х50 mm²
далимично уштемавањем у зид, а делимично
полагањем по зиду.
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1х16 mm²
далимично уштемавањем у зид , а делимично
полагањем по зиду.
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 5х25 mm²
са полагањем по зиду и делимично у гипсаној
прегради.
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x16mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x10mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5х2,5mm²
делимично по хф каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 3х2,5mm²
делимично по хф каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 3х1,5mm²
делимично по хф каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида.

Укупно 4 (напојни водови и инсталација):
5

Галантерија јаке струје
Испорука и монтажа галантерије по следећој спецификацији.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Испорука и монтажа шуко утичнице
двополна шуко са заштитним контактима
250V, 16А.за монтажу у гипс.
Испорука и монтажа шуко утичнице
двополна шуко са заштитним контактима
250V, 16А.за монтажу у Легранд парапет
Инсталациони једнополни прекидач 250V,
10А за уградњу у гипс.
Инсталациони наизменични прекидач 250V,
10А В ,за уградњу у гипс.
Повезивање акумулационих и проточних
бојлера или термо уређаја и остали радови.

ком

10

ком

44

ком

6

ком

2

сат

28

Укупно 5 (галантерија јаке струје):
6

Светиљке
Испорука и монтажа светиљки по следећој спецификацији

6.1
6.2

Уградна светиљка димензија 60х60цм,
4х18W, са рефлектујућим растером у
компензованом споју.
Противпанична светиљка 1х8W, 1h, са
одговарајућим натписом.

ком

6

ком

2
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УКУПНО
(4х5)
6
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Р.
бр.
1
6.3
6.4
6.4
6.5

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

јед. цена

2
Надградна флуо светиљка Супер Клуб
2х26W.
Надградна светиљка 18W у заштити ИП 54 са
прекидачем . Светиљка се монтира у ВЦ
изнад лавабоа.
Зидна светиљка са пескираним стаклом и
штедном сијалицом 18 W.
Надградна флуо светиљка 2х36W са АЛ
растером. Светиљка се монтира на
висилицама у простору испод косог крова.

3

4

5

ком

2

ком

2

ком

8

ком

7
Укупно 6 (светиљке):

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Инсталација рачунарске мреже
Испорука и уградња слободностојећег
"RACK" ормана 21 U, дим. 600 x 600
Испорука и уградња "Patch" панела 24хRJ45
(празан).
Испорука и уградња модул 1хRJ45 за "Patch"
панел.
Испорука и уградња полице 19" за "RACK"
орман
Испорука и уградња ранжирног панела за
каблове.
Испорука и уградња панела са утичницама
220V.
Испорука и полагање "Халоген фри" UTP
Испорука и полагање "Халоген фри" ребрасте
цеив фи 23.
Испорука и полагање "Халоген фри" ПВЦ
каналице 60 х 40
Испорука монтажа модуларне RJ45
прикључница категорије 5е. за уградњу у
Легранд парапет
Тестирање УТП веза на категорију 5е

ком

2

ком

7

ком

140

ком

2

ком

7

ком

2

m

600

m

15

m

30

ком

55

ком

130

Укупно 7 (Инсталација рачунарске мреже):
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Инсталација интерфона
Испорука и уградња позивне видео станице
са једним тастером (AVD14010).
Испорука и уградња колор "hands-free" видео
монитора (IUK50).
Испорука и уградња уређаја за напајање и
контролу видео система (VBVS05-SG).
Испорука и уградња стоног додатка за видео
монитор (TUS3-ZB).
Испорука и уградња назидне електричне
браве.
Испорука и уградња аудио монитора са
додатком за стону монтажу.
Испорука и полагање "Халоген фри" FTP
кабла по ПНК регалима у спуштеном
плафону или кроз халоген фри ребрасте цеви
које се укопавају у зид.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ком

1

kom

1

m

20

Укупно 8 (инсталација интерфона):
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УКУПНО
(4х5)
6
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Р.
бр.
1
9

9.1

9.2

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

јед. цена

2

3

4

5

ком

1

m²

310

Остало
Мерење и испитивање електричних величина
за објекат:
- заштита од електричног удара
- изједначење потенцијала
- мерење отпора уземљења
- непрекидност проводника са издавањем
протокола о испитивању за објекат
Израда пројекта електроенергетских и
телекомуникационих инсталација у 3
примерка и једна копија у активноним
програмима у електронском облику на CD-u.

Укупно 9 (остало):
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ
УКУПНО:
1

Припремни радови

2

Разводни ормани

3

Парапети и каналице

4

Напојни водови и инсталација

5

Галантерија јаке струје

6

Светиљке

7

Инсталација рачунарске мреже

8

Инсталација интерфона

9

Остало
УКУПНА ЦЕНА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И
СЛАБЕ СТРУЈЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У
РЕСАВСКОЈ 24
1

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ
РАДОВИ (ресавска 24)

2

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)

3

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И
СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)
УКУПНА ЦЕНА:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

УКУПНО:

УКУПНО
(4х5)
6
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РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15
Р.
бр.
1

Опис позиције

J. Mере

Кол

Јед. Цена

2

3

4

5

"КАМЕНА" САЛА - Главна судница
I

Израда подне платформе (бине)

1

2

3
4
5

6

II

1

2

Израда подконструкције бине од
кутијастих челичних профила са
формирањем приступног степеништа.
Све елементе антикорозивно заштити у
2 премаза. Позиција обухвата и израду
статичког прорачуна конструкције са
шемом елеманата конструкције)
Израда пода бине од једног слоја
иверице д=18мм и једног слоја ОСБ
плоча d=18mm постављених унакрсно,
у цену улази и израда степеника
(обрачун по развијеној површини)
Облагање пода бине ламинатом класе
33 , преко слоја филца. Боја и структура
по избору наручиоца ( обрачун по
развијеној површини)
Постављање сокле за ламинат висине
8цм
Постављање угаоних алуминијумских
"L" лајсни по ивици степеника
Измештање постојећих радијатора по
висини (око 50цм) , са прилагођавањем
цевног развода , са коришћењем уређаја
за замрзавање воде у систему. Обрачун
паушално по комаду радијатора

кг

1,800.00

м2

100.00

м2

100.00

м1

20.00

м1

8.00

ком

5

кг

380.00

м2

37.00

Израда зидне преграде
Израда подконструкције преградног
зида од кутијастих челичних профила,
фиксирањем конструкције за
конструкцију бине. Висина зида око
2,5м. Све елементе антикорозивно
заштити у 2 премаза. Позиција обухвата
и израду статичког прорачуна
конструкције са шемом
Облагање зидне преграде плочама од
медијапана фурнираног јасеновим
фурниром, бајцованим у тону по избору
наручиоца и лакираним
полиуретанским лаком у 3 слоја.
Спојеви плоча су са видним канелурама
(нут). У цену урачунати и
подконструкцију

СУДНИЦА ВЕЛИКОГ ВЕЋА
I

Израда подне платформе (бине)

1

Израда подконструкције бине од
кутијастих челичних профила са
формирањем приступног степеништа.
Све елементе антикорозивно заштити у

кг

1,000.00
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Укупно
(4х5)
6
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Р.
бр.
1

2

3
4
5

Опис позиције

J. Mере

Кол

Јед. Цена

2
2 премаза. Позиција обухвата и израду
статичког прорачуна конструкције са
шемом елеманата конструкције)
Израда пода бине од једног слоја
иверице д=18мм и једног слоја ОСБ
плоча d=18mm постављених унакрсно,
у цену улази и израда степеника
(обрачун по развијеној површини)
Облагање пода бине ламинатом класе
32 , преко слоја филца. Боја и структура
по избору наручиоца ( обрачун по
развијеној површини)
Постављање сокле за ламинат висине
8цм
Постављање угаоних алуминијумских
"L" лајсни по ивици степеника

3

4

5

м2

40.00

м2

40.00

м1

20.00

м1

6.00

Укупно
(4х5)
6

УКУПНО:

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РУЗВЕЛТОВОЈ 61
рб
1
A

опис позиције
2
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Обрада пукотина у зидовима Сикадурдилатек системом са ширином траке од
15цм
Обрада већих пукотина у зидовима
Сикадур-дилатек системом са ширином
траке од 15цм
Поправка оштећене хидроизолације равног
крова
Израда металне опшивке дилатационог
споја ширине 20цм

1
2
3
4

ј.м

количина

јед.цена

3

4

5

м

80.00

м

20.00

м2

80.00

м

20.00

укупно
(4х5)
6

УКУПНО:

1

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕСАВСКА 24

2

БУЛ. КРАЉА АЛЕСКАНДРА 15

3

РУЗВЕЛТОВА 61

УКУПНО:

УКУПНА ЦЕНА:
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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_______________________________________
(уписати понуђени рок)

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 дана, од дана увођења у посао.

М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

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
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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 2226, ПИБ 102199617, матични број 7001401, коју заступа Зоран
Трнинић, 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) спровео преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда јавне
набавке број 15/2013, чији је предмет извођење радова на уређењу пословног простора за потребе
нових корисника;
- да је Наручилац на основу Закључака Владе 77 број 361-6726/2013 од
02.08.2013. године, 77 број 361-6754/2013 од 02.08.2013. године, 77 број 361-6148/2013 од
02.08.2013. године, сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
број 124/12), поднео Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступака јер је
било неопходно хитно извршити адаптацију пословног простора у објектима републичких органа
због преселења државних органа и организација на различите локације;
- да је Управа за јавне набавке доставила Мишљење број: 404-02-1753/13 од
12.08.2013. године да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број
(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу уговора и саставни је део Уговора;
- да је Извођач радова дао/није дао попуст у поступку преговарања.
- да Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава
Наручилац), закључује са Извођачем радова Уговор о извођењу радова на уређењу пословног
простора за потребе нових корисника;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

Управа за заједничке послове републичких органа
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на уређењу пословног простора за
потребе нових корисника и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без пореза
на додату вредност.
У цену радова је урачуната: набавка материјала, транспорт и уградња на
објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних
средстава, скеле и материјала за извршење радова описаних у члану 1. Уговора, као и
утовар шута, одвоз и истовар на депонију, те стварање привремених депонија у објекту и
око објекта није дозвољено као и други зависни трошкови. Све мере је потребно узети на
лицу места.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од достављања привремених
односно окончане ситуације, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од вредности Уговора, која траје 30 дана дуже од
истека рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора и саставни је део Уговора.
Члан 5.
Извођач радова 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 од 5% од вредности Уговора, која
трaje пет дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Члан 6.
Наручилац може рализовати средства финансијског обезбеђења уколико
Извођач радова не изврши уговорне обавезе.
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Члан 7.
Рок извођења радова је (биће преузето из понуде) од дана увођења у посао.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.
Место извођења радова су објекти републичких органа у Београду.
Радови ће се изводити на захтев наручиоца и ван радног времена,
викендом и празником.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова.
Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди несметан приступ
објекту и да именује надзорни орган и о томе писмено извести Извођача радова.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 9.
Извођач радова дужан је да након потписивања Уговора, у року од три
дана достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове,
као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне
службе МУП-а.
ГАРАНЦИЈА

Члан 10.
Гаранција на изведене радове је 2 године. Гарантни рок тече од
записничког пријема изведених радова.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 11.
Извођач радова 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).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као
поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну
тајну, нарочито у делу који се односи на распоред просторија, инсталације и друге
елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању
поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 13.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
изведених радова, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана, од
дана сачињавања записника о рекламацији.
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА

Члан 14.
Лице одговорно за праћење и контролисање извођења уговорних обавеза
је Маја Димитријевић, телефон број: 064/8167-417.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 15.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), 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.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 17.
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.
Члан 18.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 19.
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.
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Члан 20.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.
Члан 21.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака
уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

Зоран Трнинић, директор

ммс/сјс
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- потпис -

директор
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VIII
ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђач попуњава јединичну као и укупну цену без ПДВ-а.
ПРЕДМЕР РАДОВА
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: Ценом обухватити следеће: Набавку материјала, транспорт и уградњу на
објекат у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата, помоћних средстава, скеле и
материјала за извршење наведених позиција: утовар шута, одвози истог и истовар на депонију.
Стварање привремених депонија у и око објекта није дозвољено.
Све мере узети на лицу места.

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛ. РЕСАВСКА БР. 24 , ПОТКРОВЉЕ
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ (ресавска
24)
Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

сат

20.00

m1

250.00

I

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

1

Изношење из објекта оштећеног канцеларијског
материјала, заосталог од претходног корисника,
са одвозом и истоваром на депонију.
Обрачун по радном сату

2

Демонтажа лајсни од итисона ширине ~8цм.
Обрачун по m1

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 52 од 85

Р.
бр.

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

m2

300.00

час

10.00

Плаћа се једном

псц

1.00

6

Рад вкв радника на непредвиђеним радовима

час

20.00

7

Рад кв радника на непредвиђеним радовима

час

20.00

ком

14.00

m2

2.00

m1

20.00

1
3

Опис позиције
2
Демонтажа итисона са чишћењем подлоге и
скидањем вишка лепка као припрема подлоге за
постављање ламината.
Обрачун по m2

4

Демонтажа, изношење из објекта и одвоз према
захтеву Наручиоца, постојећих кухњских
елемената.
Обрачун на час

5

Финално усисавање прашине, прање и брисање
прашине по завршетку грађевиско занатских
радова.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
8

Демонтажа прозора из зидова или крова,
површине до 2м2.
Обрачун по комаду.

9

10

Обијање малтера са зидова, чишћење и прање
фуга.
Обрачун по m2
Штемовање зидова од опеке, израда шлицева
ширине ~15цм, за уградњу разних инсталација.
Обрачун по m1
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.
1

11

Опис позиције
2
Малтерисање зидова са којих је обијен малтер
или нових зидова, продужним малтером у два
слоја, са претходном припремом подлоге,
прскањем површине цементним млеком.
Обрачун по m2

12

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

m2

30.00

m1

20.00

ком

5.00

м2

1.08

кг

150.00

Крпљење шлицева продужним малтером, после
постављања разних инсталација ширине ~15цм,
комплет са свим потребним материјалом.
Обрачун по m1
БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ

13

Машинско бушење рупа пречника 10 до 20цм.
Обрачун по комаду.
БРАВАРСКИ РАДОВИ

14

Израда, довоз и монтажа ПВЦ прозора ~60х60цм
од петокоморних профила са прекидом термо
моста и окапницом од пластифицираног
алуминијума, застакљеним термопан стаклом
4+12+6 са свим потребним дихтунзима и
оковима.
Неопходно је узети све мере на лицу места.
Обрачун по м2

15

Демонтажа челичних конструкција, изношење
ван објекта до локације коју одреди Наручилац,
или одвожење на градску депонију.
Обрачун по килограму.
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

м1

20.00

м2

10.00

м1

12.00

м1

12.00

м2

12.00

м2

12.00

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

16

Демонтажа постојећих олука са шелнама и
носачима, изношење ван објекта и одвоз на
градску депонију.
Обрачун по м1

17

Демонтажа лименог кровног покривача заједно
са подлогом од тер папира, изношење ван
објекта и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2

18

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
висећих олука д~15цм, комплет са држачима и
носачима, као и спајање елемената.
Обрачун по м1

19

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
вертикалних олучних цеви д~15цм, комплет са
држачима и носачима као и спајање елемената.
Обрачун по м1

20

Демонтажа разних опшивки од поцинкованог
лима заједно са подлогом од тер папира,
изношење ван објекта и одвоз на градску
депонију.
Обрачун по м2

21

Набавка материјала, испорука поцинкованог
лима д=0.55мм за опшивање димњака, назидака,
венаца, прозорских солбанака и осталих
опшивки развијене ширине до 66цм.
Обрачун по м2
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

м2

40.00

м2

30.00

м2

30.00

м3

1.00

м2

30.00

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

22

Пажљиво разоткривање - демонтажа црепа са
пажљивим одлагањем ради поновне монтаже у
ширини од бар 3 реда црепа, око кровних
прозора код којих је уочено процуривање воде.
Обрачун по м2

23

Демонтажа трулих и дотрајалих кровних летви
(штафли).
Обрачун по м2 косе површине крова

24

Демонтажа труле дашчане кровне облоге и одвоз
на депонију.
Обрачун по м2 косе површине крова

25

Набавака материјала, транспорт и замена
дотрајалих и оштећених елемената кровне
конструкције и рогова од суве четинарске грађе.
По узору на демонтиране елементе, обрадити
нове и уградити их са све потребним везама. У
цену урачунати све подупирања и обезбеђења.
Обрачун по м3

26

Набавка материјала и постављање дашчане
подлоге преко кровне конструкције дебљине
24мм од суве, праве, и квалитетне јелове даске
на додоир, са истовременим полагањем
паропропусне хидроизолационе фолије.
Обрачун по м2 косе површине крова
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.
1
27

Опис позиције
2
Набавка материјала, транспорт и летвисање
крова квалитетним јеловим летвама 24/48мм за
крунско покривање бибер црепом.
Обрачун по м2 косе површине крова

28

3

4

5

6

м2

30.00

м2

15.00

м2

15.00

м2

15.00

м1

20.00

ком

2.00

Набавка материјала, довоз, израда и опшивање
увала (иксни) у крову, развијене ширине до 66цм
поцинкованим лимом д=0.55мм.
Обрачун по м1

32

Јединична
цена са ПДВ-ом

Набавка материјала, довоз и покривање кровова
на дашчаној подлози са постављањем слоја тер
папира и спајањем табли фалцовањем
поцинкованог лима д=0,55мм
Обрачун по м2 косе површине крова

31

Јединична
цена без ПДВ-а

Двоструко (крунско) постављање претходно
демонтираног и здравог, равног бибер црепа са
постављањем у два реда црепова према слогу
постојећих редова
Обрачун по м2 косе површине крова

30

Количина

Набавка материјала, транспорт и двоструко
(крунско) постављање равног бибер црепа са
постављањем у два реда црепова према слогу
постојећих редова
Обрачун по м2 косе површине крова

29

Jед.
meре

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
водоскупљача, за одводне цеви ширине до 66цм,
од поцинкованог лима д=0.55мм.
Обрачун по комаду
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

m2

2.00

m2

1.00

m2

1.00

m2

300.00

m1

228.00

m1

20.00

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
33

34

Обијање керамичких плочица са зидова и
подова, са обијањем подлоге.
Обрачун по m2
Набавка, довоз и уградња зидних керамичких
плочица на припремљену подлогу са фуговањем,
у дезену и боји по избору Наручиоца.
Обрачун по m2

35

Набавка, довоз и уградња подних керамичких
плочица на припремљену подлогу са фуговањем,
у дезену и боји по избору Наручиоца.
Обрачун по m2
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

36

Набавка, довоз и монтажа подне облоге од
ламината преко слоја филца, класе 32, по избору
Наручиоца.
Обрачун по m2

37

Набавка, испорука и уградња угаоних лајсни за
ламинат, по избору Наручиоца.
Обрачун по m1

38

Набавка, испорука и уградња алуминијумске
угаоне лајсне, развијене ширине до 6цм.
Обрачун по m1
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

м2

10.00

ком

10.00

ком

14.00

m2

60.00

m2

165.00

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
39

Демонтажа оштећених ОСБ плоча по скидању
итисона.
Обрачун по м2

40

Набавка ОСБ плоча, монтажа закивањем у
подконструкцију и нивелисање са постојећим
здравим плочама, како би се остварио уједначена
кота пода пред монтажу ламината.
Обрачун по комаду

41

Уградња прозора који су претходно били
демонтирани, површине до 2м2.
Обрачун по комаду

42

Пажљива демонтажа оштећене облоге зидова и
плафона од ГК плоча 12.5мм, како се не би
оштетила подконструкција на коју ће се
монитрати нове ГК плоче.
Обрачун по m2

43

Пажљива демонтажа плоча плафона типа
Армстронг како се не би оштетила
подконструкција плафонске облоге, са
изношењем ван објекта, са одвозом на депонију
оштећених плоча и пажљивим одлагањем
здравих плоча ради поновне уградње.
Обрачун по m2
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8
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Р.
бр.
1

44

Опис позиције
2
Набавка, испорука и уградња унутрашњих
дуплошперованих врата димензија 90/200цм са
потребним оковима, бравом, цилиндром и
квакама и потребним первајз лајснама у ширини
од ~10цм. Врата су фарбана полиуретаном у два
слоја, у тону по избору наручиоца.
Обрачун по ком

45

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

3.00

м2

8.00

м2

3.40

м2

1.20

ком

1.00

Набавка материјала, израда, довоз и уградња
висећих, затворених, кухињских елемената од
универа, са радном плочом, кантовано АБС
тракама са оковима и ручкама по избору
Наручиоца.
Обрачун по м2 фронта

48

Јединична
цена без ПДВ-а

Набавка материјала, израда, довоз и уградња
доњих кухињских елемената од универа, са
радном плочом, кантовано АБС тракама са
оковима и ручкама по избору Наручиоца.
Обрачун по м2 фронта

47

Количина

Набавка, испорука и уградња надсветла у
дрвеном раму застакљен пескираним стаклом
д=4мм, комплет са свим потребним елементима.
Обрачун по м2

46

Jед.
meре

Набавка и уградња грејне плоче са 2 рингле у
оквиру доњег кухињског елемента (са
повезивањем на електроинсталације) и плочом
од прохрома.
Обрачун по комаду
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 60 од 85

Р.
бр.
1
49

Опис позиције
2
Набавка и уградња дводелне судопере са
повезивањем на инсталације ВИК.
Обрачун по комаду

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

1.00

м1

20.00

ком

5.00

ком

5.00

m2

865.00

m2

865.00

Репарација прозорског штока.
50
Обрачун по м1

51

Набавка и замена постојећих оштећених брава
цилиндара, трукера и квака на постојећим
вратима.
Обрачун по ком

52

Демонтажа крила врата и њихово скраћивање на
потребну димензију у складу са новом котом
пода по мнтажи ламината.
Обрачун по ком
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

53

Скидање старе боје са стругањем са зидова и
плафона, до здраве подлоге. Радови се изводе на
висини до 6 м.
Обрачун по m2
Наношење подлоге на зидове и плафоне.

54
Обрачун по m2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 61 од 85

Р.
бр.
1

55

Опис позиције
2
Глетовање зидова и плафона преко старе неравне
подлоге после стругања старе боје,
малтерисаних зидова, и плафона, бетонске
подлоге и гипс картонских плоча полификс или
сличним китом, са шлајфовањем до добијања
потпуно глатке површине.
Обрачун по m2

56

57

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

m2

865.00

m2

865.00

m2

10.00

m2

5.00

м1

10.00

Бојење зидова и плафона полудисперзивном
бојом у два слоја, тоном по извору инвеститора.
Обрачун по m2
Бојење зида акрилном бојом са свим потребним
предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору Наручиоца.
Обрачун по m2

58

Jед.
meре

Хобловање и лакирање степеништа од масива.
Газишта, чела и одморишта хобловати до
добијања глатке површине, усисати прашину и
добро отпрашити а затим лакирати у минимум
три слоја (основни и два финална)
полиуретанским лаком.
Обрачун по m2
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

59

Набавка, довоз и уградња минералне вуне
дебљине 8цм као термоизолационог слоја у
плафонима са уградњом заштитне ПВЦ фолије,
комплет обрачунато.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 62 од 85

Р.
бр.

Опис позиције

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

ком

1.00

ком

1.00

ком

1.00

м2

20.00

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

60

Пажљива демонтажа постојеће батерије из
простора кухиње и одлагање на локацији са
поновном монтажом.
Обрачун по комаду.

61

Набавка, испорука и уградња лоптасте славине
1/2" са свим потребним елементима водоводног
развода за повезивање на постојећу водоводну
инсталацију.
Обрачун по комаду.

62

Прикључење на постојећу инсталацију
водоводног развода
Обрачун по комаду.
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

63

Израда опшивки и кутија од ГК плоча 12,5мм са
израдом подконструкције. У цену урачунати сав
потребан материјал и рад.
Обрачун по м2

64

Облагање зидова и плафона ГК плочама са
израдом подконструкције. Дебљина плоча
12.5мм, са постављањем бандаж трака на
подужним спојевимаи алукс тракама на
угловима.
Обрачун по м2.

а

Стандардне плоче

м2

5.00

б

Влагоотпорне плоче

м2

5.00

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 63 од 85

Р.
бр.
1

65

Опис позиције
2
Облагање зидова и плафона ГК плочама преко
постојеће подконструкције. Дебљина плоча
12.5мм, са постављањем бандаж трака на
подужним спојевимаи алукс тракама на
угловима.
Обрачун по м2.

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

а

Стандардне плоче

м2

20.00

б

Влагоотпорне плоче

м2

30.00

м2

30.00

м2

65.25

м2

10.00

66

Облагање шпалетни прозора влагоотпорним ГК
плочама преко постојеће подконструкције, д
плоче=12.5мм, са постављањем бандаж трака на
подужним спојевима и алукс тракама на
угловима.
Обрачун по м2

67

Набавка материјала и израда лаких преградних
зидова д=10цм, двострано обложених
стандардним ГК плочама 12,5мм на металној
подконструкцији, са бандажирањем спојева
бандаж и алукс тракама и постављањем
минералне вуне као термоизолације д=60цм у
зони испуне.
Обрачун по м2

68

Набавка материјала и израда облоге спуштеног
плафона од Армстронг плоча са израдом носеће
подконструкције од ЦД профила, висилица и
осталим помоћним малтерјалом и типловањем у
плафонску конструкцију.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 64 од 85

Р.
бр.
1

69

Опис позиције
2
Набавка материјала и израда облоге спуштеног
плафона од Армстронг плоча на постојећој
подконструкцији.
Обрачун по м2

Jед.
meре

Количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

м2

155.00

м2

4.00

м2

1.20

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

70

Скидање напрслог стакленог крила (приближних
димензија 100х200цм) из металне преграде и
одвоз на депонију, набавка материјала и уградња
новог стакла дебљине 6мм са пескирањем или
лепљењем фолије у текстури пескирања у форми
као на постојећем крилу.
Све мере узети на лицу места.
Обрачун по м2

71

Набавка и уградња огледала од флоат стакла са
обрађеним ивицама димензија ~60х60цм,
кашираног на медијапан 10мм.
Обрачун по м2

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ:
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х5)
8

Страна 65 од 85

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ресавска 24)

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

комада

1

комада

1

комада

1

комада

1

комада

4

комада

1

DN 15

м

18

DN 20

м

12

DN 32

м

24

1. Радијаторско грејање
1

2
3
4
5
6

7

Набавка, испорука и монтажа електро котла
производ Екопан ДМ тип ВЕК 42 ПРО или
еквивалент у комплету са свим потребним
елементима за монтажу на зид
Набавка, испорука и монтажа циркулационе
пумпе производ Grundfos тип UPS 25-60 или
еквивалент
Набавка, испорука и монтажа елкспанзионог
суда запремине 35 литара тип ЕРЦЕ 35 Елби
или еквивалент
Набавка , испорука и монтажа сигурносног
вентила DN 20 атестираног на 2,5 бара
Набавка, испорука и монтажа лоптастих
славина DN 32 NP 6
Набавка, испорука и монтажа одзрачне
славине DN 15 за испуст ваздуха на котлу
Набавка, испорука и монтажа црних
безшавних цеви и то:

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 66 од 85

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

1

2
За фитинг , жицу за варење, боце са
кисеоником, фирнајз, кудељу, хилзне,
обујмице и остали пратећи материјал узима се
50% od позиције 7.
Набавка, испорука и монтажа изолације цевне
мреже топле воде , производ ,,ARMACELL'' Švajcarska тип Tubolit DG i to:

3

4

5

6

DN 15

м

18

DN 20

м

12

DN 32

м

24

м2

3

комада

2

комада

2

комплет

1

комада

1

комплет

1

комада

1

8

9

10
11
12
13
14

15

16

Čišćenje i dvostruko miniziranje cevi minijumom
otpornim na povišenu temperaturu
Набавка, испорука и монтажа
термоманометара са показивањем od 0 do
100oC i 0-4bar
Набавка, испорука и монтажа славине за
пуњење и пражњење инсталације
Демонтажа радијаторске батерије од 20
чланака, формирање једне радијаторске
батерије од 12 радијаторских чланака и
монтажа новоформиране батерије
Демонтажа радијаторске батерије од 18
чланака
Додавање 4 радијаторска чланка на
демонтирану радијаторску батерију од 18
чланака и монтажа новоформиране
радијаторске батерије на зид у комплету са
постојећим чеповима и одзракама
Демонтажа радијаторске батерије од 12
чланака

Управа за заједничке послове републичких органа
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0,5 x
поз.
7

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 67 од 85

Поз.
1
17

18
19

Опис позиције
2
Додавање 4 радијаторска чланка на
демонтирану радијаторску батерију од 12
чланака и монтажа новоформиране
радијаторске батерије на зид у комплету са
постојећим чеповима и одзракама
Испитивање инсталације на хладан
хидраулички притисак од 4 бара у трајању од
24 сата.
Пуштање инсталације, балансирање протока
са доказивањем параметара

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

3

4

5

6

комплет

1

комплет

1

комплет

1
Укупно 1.

2. Климатизација

1

2

Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW
електрична снага Pv=1,09kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа спољне
јединице мулти система производ
MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-5D102,
или еквивалент следећих карактеристика:
номинални капацитет хлађења Qhl=10,2 kW
номинални капацитет грејања Qgr=10,5 kW
електрична снага Pv=3,91 kW
расхладни флуид R 410 A

Управа за заједничке послове републичких органа
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комплет

1

комада

1

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 68 од 85

Поз.
1

2.1

Опис позиције
2
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

3

4

5

6

комада

3

комплет

1

комада

1

номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW
електрична снага Pv=0,865kW

3

4.

ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE25VB/MUH-GA25VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=2,65 Kw
номинални капацитет грејања Qgr=3,0 kW
електрична снага Pv=0,82kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа спољне
јединице мулти система производ
MITSUBISHI ELECTRIC тип MXZ-4D83VA,
или еквивалент следећих карактеристика:
номинални капацитет хлађења Qhl=8,3 kW
номинални капацитет грејања Qgr=9,0 kW
електрична снага Pv=2,83 kW
расхладни флуид R 410 A
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 69 од 85

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

1

2
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF35VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=4,0 kW
електрична снага Pv=0,865kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа унутрашње
јединице производ MITSUBISHI ELECTRIC
тип MSZ-SF50VA, или еквивалент следећих
карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=5,0 kW
номинални капацитет грејања Qgr=5,8 kW
електрична снага Pv=0,865kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSCGE35VB/MUH-GA35VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=3,5 kW
номинални капацитет грејања Qgr=3,7 kW
електрична снага Pv=1,09kW
ниво буке: 19 dbA

3

4

5

6

комада

1

комада

1

комплет

1

4.1

4.2

5
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 70 од 85

Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

1

2
Набавка, испорука и монтажа сплит система
производ MITSUBISHI ELECTRIC тип MSHGA60VB/MUH-GA60VB, или еквивалент
следећих карактеристика:
тип уградње: зидна
номинални капацитет хлађења Qhl=6,3 kW
номинални капацитет грејања Qgr=7,2 kW
електрична снага Pv=2,41kW
ниво буке: 19 dbA
Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви
према СРПС Ц.Д5.500 у комплету са
изолацијом са парном браном и то:
ф 6,35

3

4

5

6

комплет

1

м

140

ф 9,52

м

120

ф 12,7
Набавка, испорука и монтажа кабла пречника
5 x 1,5 mm2 за међувезу спољашњих јединица
и унутрашњих јединица
Набавка, испорука и монтажа пластичних
каналица за смештај фреонских цеви и кабла
за међувезу димензија 40 x 60 mm
Набавка, испорука и монтажа кондез црева ф
16 мм
Грађевински радови на бушењу зида за пролаз
фреонских цеви и отварању гипса за монтажу
фреонских цеви у гипсане зидове
Пуштање система у рад са доказивањем
параметара уграђене опреме

м

25

м

70

м

70

м

36

6

7

8
9
10
11
12

паушално

1

паушално

1
Укупно 2.
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Поз.

Опис позиције

J. M.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

3. Документација
1

Израда пројекта изведеног стања машинских
инсталација.

паушално

1
Укупно 3.

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Укупно 1. Радијаторско грејање:
Укупно 2. Климатизација:
Укупно 3. Документација:
УКУПНА ЦЕНА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ПП 15/2013

Укупно без ПДВ-а:

Укупно са ПДВ-ом:

Укупно
са ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 72 од 85

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)

Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Припремни радови
ком

1

сат

22

сат

10

сат

10

ком

3

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

Снимање постојећег стања електро
инсталација јаке и слабе струје са
израдом идејног решења будуће
инсталације јаке и слабе струје .
Демонтажа постојећих водова и
развезивање од опреме.
Демонтажа светлеће арматуре комплет
Демонтажа електроинсталационе
галантерије.
У постојећем МРО -мерно-разводном
орману уградити НВО осигурач
160/125 А комлет са постољем и
потребним ожичењима и
повезивањима .

Укупно 1 (припремни радови)
2
2.1

Разводни ормани
Испорука и монтажа металног
разводног ормана ГР0 у ИП43
заштити са уграђеном следећом
опремом:
Главни прекидач трофазни 160 A

ком
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1
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

Дришер трофазни растављач
трофазни 80A

ком

1

Аутоматски осигурач трофазни 63А

ком

1

Аутоматски осигурач трофазни 40А

ком

3

Аутоматски осигурач трофазни 32А

ком

2

Аутоматски осигурач трофазни 16 А

ком

10

Аутоматски осигурач трофазни 10 А

ком

Све комплет са потребним ситним
материјалом , опремом и једнополном
шемом.

ком

1
Укупно 2 (разводни ормани)

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4

Парапети и каналице
Испорука и монтажа Легранд комплет
парапетног развода за уградњу РЈ 45
и шуко утичница.
Испорука и монтажа Легранд
завршних кутија за парапетни развод.
Испорука и монтажа Хф каналица 16 х
16 са поклопцима.
Испорука и монтажа Хф каналица
20х30 са поклопцима.
Испорука и монтажа Хф каналица
40х60 са поклопцима.

m

25

ком

16

m

30

m

30

m

30
Укупно 3 (парапети и каналице)
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Напојни водови и инсталација

4.1

Испорука и монтажа кабла N2XH-J
4х50 mm² далимично уштемавањем у
зид , а делимично полагањем по зиду.

m

62

4.2

Испорука и монтажа кабла N2XH-J
1х50 mm² далимично уштемавањем у
зид , а делимично полагањем по зиду.

m

62

4.2

Испорука и монтажа кабла N2XH-J
1х16 mm² далимично уштемавањем у
зид , а делимично полагањем по зиду.

m

10

4.3

Испорука и монтажа кабла N2XH-J
5х25 mm² са полагањем по зиду и
делимично у гипсаној прегради.

m

20

4.4

Испорука и монтажа каблаN2XH-J
5x16mm² делимично по ПНК регалу а
делимично уштемавањем у зид .

m

20

m

20

m

150

m

260

4.5

4.6

4.7

Испорука и монтажа каблаN2XH-J
5x10mm² делимично по ПНК регалу а
делимично уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J
5х2,5mm² делимично по хф
каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J
3х2,5mm² делимично по хф
каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида .
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

m

300

4.8

Испорука и монтажа каблаN2XH-J
3х1,5mm² делимично по хф
каналицама а делимично са
убацивањем испод гипсаног зида .

Укупно 4 (напојни водови и инсталација)
5

Галантерија јаке струје
Испорука и монтажа галантерије по следећој спецификацији.

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

Испорука и монтажа шуко утичнице
двополна шуко са заштитним
контактима 250V, 16А.за монтажу у
гипс.
Испорука и монтажа шуко утичнице
двополна шуко са заштитним
контактима 250V, 16А.за монтажу у
Легранд парапет
Инсталациони једнополни прекидач
250V, 10А за уградњу у гипс.
Инсталациони наизменични прекидач
250V, 10А В ,за уградњу у гипс.
Повезивање акумулационих и
проточних бојлера или термо уређаја и
остали радови.

ком

10

ком

44

ком

6

ком

2

сат

28
Укупно 5 (галантерија јаке струје)
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

6

Светиљке
Испорука и монтажа светиљки по следећој спецификацији

6.1
6.2
6.3
6.4
6.4
6.5

Уградна светиљка димензија 60х60цм,
4х18W, са рефлектујућим растером у
компензованом споју.
Противпанична светиљка 1х8W, 1h, са
одговарајућим натписом.
Надградна флуо светиљка Супер Клуб
2х26W.
Надградна светиљка 18W у заштити
ИП 54 са прекидачем . Светиљка се
монтира у ВЦ изнад лавабоа.
Зидна светиљка са пескираним
стаклом и штедном сијалицом 18 W.
Надградна флуо светиљка 2х36W са
АЛ растером. Светиљка се монтира на
висилицама у простору испод косог
крова.

ком

6

ком

2

ком

2

ком

2

ком

8

ком

7
Укупно 6 (светиљке)

7
7.1
7.2
7.3
7.4

Инсталација рачунарске мреже
Испорука и уградња слободностојећег
"RACK" ормана 21 U, дим. 600 x 600
Испорука и уградња "Patch" панела
24хRJ45 (празан).
Испорука и уградња модул 1хRJ45 за
"Patch" панел.
Испорука и уградња полице 19" за
"RACK" орман

ком

2

ком

7

ком

140

ком

2
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

ком

7

ком

2

m

600

m

15

m

30

ком

55

ком

130

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Испорука и уградња ранжирног
панела за каблове.
Испорука и уградња панела са
утичницама 220V.
Испорука и полагање "Халоген фри"
UTP
Испорука и полагање "Халоген фри"
ребрасте цеив фи 23.
Испорука и полагање "Халоген фри"
ПВЦ каналице 60 х 40
Испорука монтажа модуларне RJ45
прикључница категорије 5е. за
уградњу у Легранд парапет
Тестирање УТП веза на категорију 5е

Укупно 7 (Инсталација рачунарске мреже)
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Инсталација интерфона
Испорука и уградња позивне видео
станице са једним тастером
(AVD14010).
Испорука и уградња колор "handsfree" видео монитора (IUK50).
Испорука и уградња уређаја за
напајање и контролу видео система
(VBVS05-SG).
Испорука и уградња стоног додатка за
видео монитор (TUS3-ZB).
Испорука и уградња назидне
електричне браве.

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

ком

1
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Р.
бр.

Врста и опис радова

Ј.М.

Кол.

Јед. цена без
ПДВ-а

Јед. цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена
са ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

kom

1

m

20

8.6

8.7

Испорука и уградња аудио монитора
са додатком за стону монтажу.
Испорука и полагање "Халоген фри"
FTP кабла по ПНК регалима у
спуштеном плафону или кроз халоген
фри ребрасте цеви које се укопавају у
зид.

Укупно 8 (инсталација интерфона)
9

9.1

9.2

Остало
Мерење и испитивање електричних
величина за објекат:
- заштита од електричног удара
- изједначење потенцијала
- мерење отпора уземљења
- непрекидност проводника са
издавањем протокола о испитивању за
објекат
Израда пројекта електроенергетских и
телекомуникационих инсталација у 3
примерка и једна копија у активноним
програмима у електронском облику на
CD-u.

ком

1

m²

310

Укупно 9 (остало)
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ СТРУЈЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:
1

Припремни радови

2

Разводни ормани

3

Парапети и каналице

4

Напојни водови и инсталација

5

Галантерија јаке струје

6

Светиљке

7

Инсталација рачунарске мреже

8

Инсталација интерфона

9

Остало

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

УКУПНА ЦЕНА
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И СЛАБЕ
СТРУЈЕ:

1
2
3

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА У
РЕСАВСКОЈ 24
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ
РАДОВИ (ресавска 24)
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
(ресавска 24)
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ И
СЛАБЕ СТРУЈЕ (ресавска 24)
УКУПНА ЦЕНА:

Управа за заједничке послове републичких органа
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А:

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

Страна 80 од 85

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У БУЛЕВАРУ КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15
Р.
бр.
1

Опис позиције

J. Mере

Кол

2

3

4

Израда подконструкције бине од кутијастих
челичних профила са формирањем приступног
степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у
2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког
прорачуна конструкције са шемом елеманата
конструкције)

кг

1,800.00

Израда пода бине од једног слоја иверице д=18мм и
једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених
унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун
по развијеној површини)

м2

100.00

Облагање пода бине ламинатом класе 33 , преко
слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (
обрачун по развијеној површини)

м2

100.00

Постављање сокле за ламинат висине 8цм

м1

20.00

Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по
ивици степеника

м1

8.00

"КАМЕНА" САЛА - Главна судница
I
Израда подне платформе (бине)

1

2

3
4

5

Управа за заједничке послове републичких органа
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Јед. Цена без ПДВа
5

Јед. Цена са
ПДВ-ом
6

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.
бр.
1

6
II

1

Опис позиције

J. Mере

Кол

2

3

4

Измештање постојећих радијатора по висини (око
50цм) , са прилагођавањем цевног развода , са
коришћењем уређаја за замрзавање воде у систему.
Обрачун паушално по комаду радијатора
Израда зидне преграде

ком

Израда подконструкције преградног зида од
кутијастих челичних профила, фиксирањем
конструкције за конструкцију бине. Висина зида око
2,5м. Све елементе антикорозивно заштити у 2
премаза. Позиција обухвата и израду статичког
прорачуна конструкције са шемом
Облагање зидне преграде плочама од медијапана
фурнираног јасеновим фурниром, бајцованим у тону
по избору наручиоца и лакираним полиуретанским
лаком у 3 слоја. Спојеви плоча су са видним
канелурама (нут). У цену урачунати и
подконструкцију

2

кг

Јед. Цена без ПДВа
5

5

380.00

м2

37.00

кг

1,000.00

СУДНИЦА ВЕЛИКОГ ВЕЋА
I
Израда подне платформе (бине)

1

Израда подконструкције бине од кутијастих
челичних профила са формирањем приступног
степеништа. Све елементе антикорозивно заштити у
2 премаза. Позиција обухвата и израду статичког
прорачуна конструкције са шемом елеманата
конструкције)

Управа за заједничке послове републичких органа
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Јед. Цена са
ПДВ-ом
6

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.
бр.
1

Опис позиције
2
Израда пода бине од једног слоја иверице д=18мм и
једног слоја ОСБ плоча d=18mm постављених
унакрсно, у цену улази и израда степеника (обрачун
по развијеној површини)

2

J. Mере

Кол

3

4

м2

40.00

м2

40.00

м1

20.00

м1

6.00

Јед. Цена без ПДВа
5

Јед. Цена са
ПДВ-ом
6

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8

Облагање пода бине ламинатом класе 32 , преко
слоја филца. Боја и структура по избору наручиоца (
обрачун по развијеној површини)
3
Постављање сокле за ламинат висине 8цм

4

Постављање угаоних алуминијумских "L" лајсни по
ивици степеника

5

УКУПНО

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ РУЗВЕЛТОВОЈ 61

рб

Опис позиције

1

2

A

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

1

Обрада пукотина у зидовима Сикадурдилатек системом са ширином траке од
15цм

ј.м

Количина

3

4

м

80.00
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Јед.цена
без ПДВ-а
5

Јед цена
са ПДВ-ом
6

Укупно
без ПДВ-а
7

Укупно
са ПДВ-ом
8
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рб
1

2
3
4

Опис позиције
2
Обрада већих пукотина у зидовима
Сикадур-дилатек системом са ширином
траке од 15цм
Поправка оштећене хидроизолације равног
крова
Израда металне опшивке дилатационог
споја ширине 20цм

ј.м

Количина

3

4

м

20.00

м2

80.00

м

20.00

Јед.цена
без ПДВ-а
5

Јед цена
са ПДВ-ом
6

Укупно
без ПДВ-а
7

Укупно
са ПДВ-ом
8

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

РЕСАВСКА 24

2

БУЛ. КРАЉА АЛЕСКАНДРА 15

3

РУЗВЕЛТОВА 61

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А

УКУПНО СА ПДВ-ОМ:

УКУПНА ЦЕНА:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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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. Закона о јавним набавкама
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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X

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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