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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Предмет:

Извођење радова на прес сали Палате Србија.

Врста поступка:

Отвoрени поступак

Број јавне набавке:

78/2018

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401,
- Јединствени број КЈС 41100,
- www.uzzpro.gov.rs
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем
тексту: ЗЈН.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је извођење радова на прес сали Палате Србија.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања
понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке je извођење радова на прес сали Палате Србија..
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Управа за заједничке послове републичких органа
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин извођења радова
Место извођењ а радова је на објекту Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2
у Београду.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења
радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца
радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником без увећања уговорених цена по основу рада ван радног времена.
Због специфичности објеката радови могу бити прекидани и без претходне
најаве (због протоколарних активности у објекту).
Време обуставе радова не урачунава се у рок извођења радова и понуђач нема
права на додатну новчану надкнаду због прекида радова.
Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет понуђача.
2. Рок извођења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 60
дана, од дана уплате аванса односно увођења у посао.
3. Oбилазак локације
Понуђач може, ради правилног припремања понуде и прецизнијег сагледавања
услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, да пре подношења понуде изврши
обилазак локације. Обилазак ће бити организован за сваког понуђача у различитом временском
периоду. Особа за контакт: Маја Димитријевић, контакт телефон: 064/8167-411.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове и испоручену опрему је минимум 24 месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
5. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова, уграђеног материјала и опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од
седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава
право да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
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овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон:
064/8167-381.
7. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).

Управа за заједничке послове републичких органа
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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 приликом подношења понуде мора доказати:
1.1. да је
регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

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

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
Доказ за правно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
лице: на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и за полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
физичка лица : за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
Управа за заједничке послове републичких органа
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1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуда;.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која
предузетнике: је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко
лице:
2. Додатни услови (члан 76. Закона)
2.1. Пословни капацитет
Укупна вредност изведених грађевинских радова који су слични радовима из
поступка јавне набавке, почев од 01.01.2015. године до објављивања Позива, у износу од
минимум 15.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега:
- укупна вредност изведених радова за Наручиоце из члана 2. Закона о јавним
набавкама, у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Понуђач треба да поседује важеће сертификате:
1) ISO 9001 за управљање квалитетом,
2) SRPS ISO 14001 управљање заштитом животне средине или одговарајући ,
3) SRPS OHSAS 18001 за управљање здрављем и безбедности на раду или
одговарајући,
4) SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедности информација или
одговарајући.

Доказ

- Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке
доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са
исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу
који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка
референтних наручилаца.
- Фотокопије свих наведених важећих сертификата (морају имати
важност и на дан подношења понуде)
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2.2. Кадровски капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или
радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду
(„Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука
УС).
Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све време
трајања уговора.
Понуђач треба да има следеће кадровске капацитете и то најмање 20
запослених или радно ангажованих лица грађевинске и електро струке, као и следеће
инжењере:
- 1 инжењер архитектуре који поседују лиценцу ИКС 400 или грађевине са
лиценцом ИКС 410,
- 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 450 и 350,
- 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453 и 353,
- најмање једно лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне
политике, Управа за безбедност и здравља на раду и
- најмање једно лице са положеним испитом на пословима заштите од пожара за
ВСС, издат од стране МУП-а, Сектора за ванредне ситуације.

Доказ:

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих се види да су
запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско осигурање (за сваког
запосленог појединачно) или збирни списак који је оверен од стране Републичког фонда
за пензијско и инвалидско осигурање из кога се види да су сви пријављени на пензијско
осигурање. Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач
је дужан да достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ
о преквалификацији)
- копије важећих лиценци за инжењере са потврдама Инжењерске коморе Србије из
којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена
обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно)
- копија уверења о стручној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду
- копија уверења о положеном испиту на пословима заштите од пожара за ВСС

2. 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 оквирни споразум, односно
уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у
оквирном споразуму, односно 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. ЗЈН) И
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
3. 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..ЗЈН) И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, 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 садржи следеће:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим
ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од
понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну набавку буде додељен уговор, да у року
од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача,
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом
управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена
изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и
оверена од стране судског тумача.
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ИЗЈАВА

којом понуђач: _______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ у отвореном поступку јавне набавке број 78/2018, чији је предмет
извођење радова на прес сали Палате Србија, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Напомена: Попуњава и оверава понуђач који наступа самостално.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач односно група понуђача подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач односно члан групе – носилац посла
_____________________________________________________________________________
(назив понуђача односно члана групе – носиоца посла)
из _____________________, у отвореном поступку јавне набавке број 78/2018, чији је предмет
извођење радова на прес сали Палате Србија, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу

изјављује

да

је

подизвођач

____________________________

из

________________ поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.
Напомена: Попуњава и потпсије понуђач односnо члан групе – носилац посла
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Страна 12 од 78

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________, у отвореном поступку јавне набавке број 78/2018, чији је предмет
извођење радова на прес сали Палате Србија, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Попуњава и потписује носилац посла и сваки члан групе понуђача
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: __________________
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Списак референтних наручилаца

Ред.
бр.

Списак референтних наручилаца – купаца
1

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а
2

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо да је ________________________________________________________
почев од 01.01.2015. године до објављивања Позива, извео радове који су слични радовима
који су предмет јавне набавке, у укупној вредности од _________________ (словима:
_________________________________________________________________________________)
динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 78/2018, чији је предмет извођење
радова на прес сали Палате Србија. и у друге сврхе се не може користити.
Место:
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе
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2.2. Кадровски капацитет
Списак од најмање 20 запослених или радно ангажованих лица грађевинске
и електро струке.
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

Профил стручне спреме

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(уписати податке у табелу)
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Ред.
бр.

Име и презиме инжењера са лиценцама

Број лиценце

1

2

3

1.
2.
3.

(уписати податке у табелу)
- 1 лице које поседује Уверење о стручној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне политике,
Управа за безбедност и здравља на раду
Ред.
бр.

Име и презиме лица које поседује Уерење о стручној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду

1

2

1.
(уписати податке у табелу)
- 1 лице са положеним испитом за извршиоце који раде на пословима заштите
од пожара за ВСС, издато од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације.
Ред.
бр.

Име и презиме лица на пословима заштите од пожара

1

2

1.
(уписати податке у табелу)
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом
на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне
набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
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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, на начин који је одређен за подношење
понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачунати набавку, транспорт, испоруку и уградњу свог
потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, неопходне
пратеће активности (узимање мера на лицу места и слично), редовно као и завршно чишћење
градилиша, прикупљање шута, утовар, одвоз на депонију и истовар.
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10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Понуђач који у понуди достави изјаву на свом меморандуму и тиме докаже да
неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења
која се односе на авансно плаћање.
Понуђач који не захтева аванс неће имати предност приликом оцењивања
понуда у односу на остале понуђаче.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од
30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране
надзорног органа Наручиоца.
11. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
12. Средства финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да у понуди достави:
12.1 Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од
вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.
3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011,
139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који мора да траје најмање
колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у
случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду
или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не
поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана од дана отварања понуда.
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу
12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), не сме имати
садржину која се односи на политику банке и не сме имати одредницу да писмо не представља
даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за
добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
уговора и то у висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција
за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 30% укупно уговорене
цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу
за банку, као гаранта.
12.5. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора
достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од
30% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
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Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
12.6. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно
уговорене цене, која траје 5 дана дуже од гарантног рока., обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум
истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.7. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје
предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене,
која траје 5 дана дуже од гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
13. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара,
по једном штетном догађају.
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења
закљученог уговора.
14. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
15. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др закон).
16. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
17. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
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18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН, тражити у
писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом
на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 78/201.8 чији
је предмет извођење радова на прес сали Палате Србија.".
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са
припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у
поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
21. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције
.
22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за
доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН,
садржи следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
-

-

да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања:153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
23. Закључење уговора
Уговор се закључује на основу члана 112. Закона о јавним набавкама.
24. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и
подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне
јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у
делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације
које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ
записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није
дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском
законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим.
Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и
прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник
података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.
Датум:___________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

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

Понуда број:
Датум:

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

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

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

Потпис овлашћеног лица

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

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус понуђача
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

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

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус подизвођача
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

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

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
А) Правно лице
Статус члана групе
(заокружити)

Б) Предузетник
В) Физичко лице
А) Велико

Врста - величина правног лица
(заокружити)

Б) Средње
В) Мало
Г) Микро

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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Страна 32 од 78

РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања
понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
____________________________________ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације понуде
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

A
Позиц.
1

I
1

Укупно
Укупно са ПДВбез ПДВ-а
ом
(4х5)
(4х6)
2
3
4
5
6
7
8
Цeнoм oбухвaтити слeдeћe: нaбaвку мaтeриjaлa, трaнспoрт и угрaдњу нa oбjeкту у свeму прeмa прeпoруци прoизвođaчa, сa упoтрeбoм свих aлaтa, пoмoћних
срeдстaвa и мaтeриjaлa зa извршeње нaвeдeних пoзициja, кao и прикупљaњe, утoвaр, oдвoз и истoвaр шутa нa грaдскoj дeпoниjи.
Ствaрaње приврeмeних дeпoниja у и oкo грaдилиштa je дoзвoљенo искључивo уз сaглaснoст Нaручиoцa пoслa.
Oпис

jм

кoличинa

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Скидање сокли од винер лајсни, са чишћењем везивног
материјала, прикупљањем шута, утоваром на камион,
одвозом и истоваром на градску депонију.
Обрачун по м1

м1

60,00

2

Одлепљивање, прикупљање и уклањање постојећег
теписона лепљеног за подлогу (са пода и
практикабела), са чишћењем и прикупљањем старог
везивног материјала, сa утоваром у камион, одвозом и
oдлaгањeм нa лoкaциjу кojу oдрeди нaручилaц пoслa.

а

Oбрaчун пo м2 пода

м2

320,00

б

Oбрaчун пo м2 практикабла

м2

63,00

м2

7,00

3

Демонтажа оштећених панел плоча са практикабла, са
прикупљањем шута, изношењем из објекта и одвозом и
истоваром на градску депонију.
Процена: да је ~10% површине практикабела оштећено.
Oбрaчун пo м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 74/2018

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

Страна 34 од 78

Позиц.
1
4

Oпис
2
Набавка, обрада и монтажа медијапан плоча д= 10мм,
на постојеће и нове практикабле, на местима са којих
су скинуте оштећене панел плоче.
Oбрaчун пo м2

5

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

м2

7,00

м2

383,00

м2

12,00

м2

14,40

Пажљиво формирање ревизионих отвора у плафону у
прес сали.
Ревизиони отвори су димензија ~100х100цм.
Позиција обухвата следеће:
Пажљиво рушење гипсаних плоча д=2цм (50х50цм)
Пажљиво расецање и скидање јуте и слоја стаклене
вуне ~5цм
Пажљиво рушење рабиц мреже.
Пажљиво сечење делова арматурне мреже фи 8цмм,
преко које се плафон носи, тако да се не оштете они
чворови арматурне мреже преко којих је мрежа окачена
о АБ таваницу, комплет обрачунато.
Сав шут прикупити, утоварити у камион, одвести и
истоварити на градску депонију.
Обрачун по м2

7

кoличинa

Детаљно чишћење и припрема подлоге за постављање
новог теписона.
Oбрaчун пo м2

6

jм

Пажљива демонтажа алуминијумске застакљене
преграде са претходним вађењем стакла.
Комплет стакло и алуминијумске профиле очистити,
утоварити на камион, одвести и истоварити на
градилишну депонију удаљену до 15 км.
Обрачун по м2 преграде.
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
Демонтажа спиралног степеништа - металне
степенишне конструкције са степенишном оградом и
газиштима од дрвета (димензија 80х(2 до 30цм)х4цм,
комплет обрачунато.
Степениште са свим његовим описаним елементима
пажљиво демонтирати, очистити и одвести истоварити
и сложити у грађевински магацин Наручиоца посла
удаљен до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на градску депонију.

3

4

5

6

Обрачун по кг конструкције.

кг

8

600,00
Укупно ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

II

9

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, израда, довоз и постављање
конструкције једнокраког степеништа (од примарних
носача ХОП 100х40мм дебљине зида 4мм и
секундарних ХОП 40х30мм носача, дебљине зида 3мм)
са припадајућом оградом од челичних носача (ХОП
60х40мм, дебљине зида 3мм. Степениште формирати
са ректификацијом према схеми, уз примену свих
потребних челичних носача, лимова, угаоника, флахова
и слично.
Испуну ограде извести од пластифицираних челичних
сајли пречника 3мм у распореду према приложеној
схеми, комплет обрачунато.
Конструкцију степеништа и ограде израдити према
схеми у прилогу (мере проверити на лицу места),
детаљима и упутству пројектанта.
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити.
По уградњи конструкцију третирати потребним
прајмером а потом префарбати бојом "3У1"
произвођача Ирком или слично, а у свему према
Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 36 од 78

Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
упутству произвођача.
У цену обрачунати и све потребне анкере, завртње,
подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и
варова.
Обрачун по кг конструкције
Набавка материјала, израда, довоз и уградња
вертикалних носача за расветна тела (извести носач тако
да може да носи мин. 30кг оптерећења). Носачи су од
прохромских цеви дебљне зида 3мм, пречнику цеви
50мм, дужине ~100цм, која се елемнтима од црне
браварије качи и фиксира за бетонску плочу / бетонска
ребра. Фиксирање црне браварије у бетонску плочу
извести путем хемијског анкерисања уз употребу СИКА
АнкорФикс -1 средства или слично , комплет
обрачунато.Спојеве и варове идеално израдити,
очистити и исполирати како би се огледало обрада
задржала на целом елементу.Изоловати све прохромске
елементе од директног контакта са гвожђем или другим
металима слојем гуме дебљине мин.2мм.У цену
обрачунати и све потребне анкере, завртње, подлошке,
потребну скелу за извођење радова на висини од ~6,5м
од коте пода просторије у скученом простору спуштеног
плафона, као и атестирање конструкције и варова.
Обрачун по килограму црне браварије

3

4

5

6

10

a
б

11

Обрачун по килограму прохромске браварије
Набавка материјала, израда, довоз и уградња
хоризонталног носача за расветна тела (оптеећења до
100кг). Носач је од прохромске цеви, дужине ~600цм,
дебљне зида 3мм, пречника цеви 50мм (тежина
специфициране цеви износи ~3,5кг/м1) која се
прохромским везним елементима по избору Наручиоца
посла, качи на вертикалне прохромске носаче.
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити.
Управа за заједничке послове републичких органа
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кг

550,00

кг

20,00

кг

20,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
У цену обрачунати и све потребне анкере, завртње,
подлошке, скелу за извођење радова на висисни од ~5,5м
од коте пода просторије, као и атестирање конструкције и
варова.

3

4

5

6

Обрачун по комаду носача

12

ком

1,00

Набавка материјала, израда, довоз и уградња
конструкције којом се затвара кружни отвор у галерији
који је остао после демонтаже спиралног степеништа.
Конструкцију поља које се затвара повезати и ослонити
на постојећу конструкцију галерије преко елемената од
челичних носача, лимова, угаоника, флахова и слично а
по пројекту и упутствима пројектанта.
Спојеве и варове идеално израдити, очистити и
обрусити.
По уградњи конструкцију третирати потребним
прајмером а потом префарбати бојом "3У1"
произвођача Ирком или слично, а у свему према
упутству произвођача.
У цену улазе и анкери, завртњи, подлошке, скела као и
атестирање конструкције и варова.
Обрачун по килограму челика.

кг

30,00
Укупно БРАВАРСКИ РАДОВИ:

III

13

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Набавка материјала, израда, довоз и уградња газишта
од ОСБ плоча дебљине 2,2цм, на металној
подконструкцији једнокраког, ректификованог
степеништа, као и израда подлоге подне облоге преко
металне подкострукције фиксиране на месту продора
спиралног степеништа. Газишта и подлогу искројити
према налогу пројектанта и фиксирати са по минимум
четири завртња за челичну конструкцију.
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

Обрачун по м2

м2

10,00

14

Обострано просецање слојева трасе и формирање
канала висине ~12цм и различитих ширина у постојећој
подлози од цементне кошуљице и малтона (мешавина
струготине, креча и цемента), видијумском шајбном,
дубине реза ~12цм. Материјал из канала пажљиво
рушити како се не би оштетила маса околне подлоге, са
уравнавањем дна канала у које ће се полагати металне
каналице димензија ~120х80мм, са металним
поклопцем (каналице се посебно обрачунавају).
Сав шут прикупити, ручно изнети из објекта (10м
вертикално и 300м хоризонтално), утоварити у камион,
одвести и истоварити на градској депонији.
Обрачун по м1 обострано расеченог,ископаног и
обрађеног канала.

а

Канал ширине 35цм

м1

95,00

б

Канал ширине 50цм

м1

15,00

ком

20,00

15

Просецање слојева и отварање рупа различитих
димензија (за постављање подних кутија, приближних
димензија ~12х30х30цм) са прикључцима, у постојећој
подлози од цементне кошуљице и малтона (мешавина
струготине, креча и цемента) видијумском шајбном,
дубине реза ~12цм. Материјал из отвора пажљиво
рушити како се не би оштетила маса околне подлоге, са
уравнавањем дна отвора у које ће се полагати подне
кутије разних димензија, са металним поклопцем.
Сав шут прикупити, ручно изнети из објекта (10м
вертикално и 300м хоризонтално), утоварити у камион,
одвести и истоварити на градској депонији.
Обрачун по комаду
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Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 39 од 78

Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
Набавка материјала и опшивање дна и страница канала
и рупа из две претходне позиције.
Дно канала/рупе се облаже ОСБ плочама дебљине
10мм, а бочне странице канала/рупе ОСБ плочама
дебљине 18мм.
Обрачун по м1 обрађеног канала, развијене ширине
~60цм
Обрачун по м1 обрађеног канала, развијене ширине
~75цм

3

4

5

6

м1

95,00

м1

15,00

ком

20,00

16

а
б
в

Обрачун по комаду рупе ~12х30х30цм

17

Набавка материјала, израда и уградња поклопне плоче
ширине ~35цм, изнад подног канала. Поклопну плочу
израдити од ОСБ плоче 22мм, и поставити је тако да се
њена горња страна налази у равни површине подне
подлоге на коју се поставља теписон.

а

Обрачун по м1 обрађеног канала ширине ~35цм

м1

95,00

б

Обрачун по м1 обрађеног канала ширине ~50цм

м1

15,00

м2

300,00

м2

100,00

м2

30,00

18

Машинско и ручно шлајфовање површине подлоге у
дебљини од ~5мм како би се правилно нивелисала
пројектована кота готовог пода у просторији са котом
готовог пода у околним просторијама.
Обрачун по м2

19

Набавка, довоз материјала и нивелација подлоге за
теписон олмо масом у висини 3 до 10мм.
(оквирна процена је да ће бити потребно нивелисати
олмо масом ~30% површине пода сале)
Обрачун по м2

20

Набавка, довоз материјала и израда цементне
кошуљице дебљине ~4цм.
Обрачун по м2
Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 40 од 78

Позиц.
1
21

Oпис
2
Набавка, довоз материјала и постављање стиродура
различитих дебљина. Обрачун по м2.

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

а

Стиродур дебљине 5цм

м2

30,00

б

Стиродур дебљине 3цм

м2

30,00

22

Набавка и испорука подних текстилних плоча типа
"Burmatex" Academy, (боја по избору наручиоца), или
одговарајуће, у складу са техничким карактеристикама:
Састав: 85% polypropilene, 15% polyamid;
Класа негоривости Bfl = S1;
Антистатик класификацијa < 2kV;
Класа употребе у комерцијалне сврхе
Тежина влакна мин. 950 g ;
Укупна дебљина мин 6,5мм
Сва неискоришћена количина се по завршеном облагању,
предаје уз записник, Наручиоцу посла за резерву.
Oбрaчун пo м2

23

24

Постављање текстилних плоча на претходно
припремљену подлогу, комплет обрачунато са
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

389,40

м2

350,00

м2

120,00

Набавка и испорука теписона у ролни (за облагање
практикабла) типа "Burmatex" 4400 Broadway, (боја по
избору наручиоца), или одговарајуће, у складу са
техничким карактеристикама:
Састав: 85% polypropilene, 15% poliamid;
Класа негоривости Bfl = S1;
Антистатик класификацијa < 2kV;
Класа употребе у комерцијалне сврхе
Тежина влакна мин. 950 g ;
Укупна дебљина мин 6,5мм
Сва неискоришћена количина се по завршеном облагању,
предаје уз записник, Наручиоцу посла за резерву.
Oбрaчун пo м2

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Страна 41 од 78

Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
брушењем и усисавањем подлоге адекватне влажности
и тврдоће, наношењем противклизног премаза УЗИН
1000 или слично, са потрошњом од око 150гр/м2 и
полагање подне облоге украјањем.

3

4

5

6

Oбрaчун по м2 финално обрађене површине пода

м2

300,00

25

Кројење и лепљење теписона у ролни на претходно
припремљену подлогу, комплет обрачунато са
брушењем, усисавањем подлоге адекватне влажности и
тврдоће, наношењем лепка типа УЗИН ГН 222 или
слично, на обе контактне површине.
Обрачун по м2.

а

Oбрaчун по м2 финално обрађене површине пода

м2

60,00

б

Oбрaчун по м2 финално обрађене површине
практикабла

м2

62,00
Укупно ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

IV

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

26

Набавка материјала, довоз, израда нових практикабла у
димензијама према захтеву Наручиоца посла.
Конструкцију извести од суве резане јелове грађе,
адекватно просушене, пресека ~5х8цм, комплет
обрачунато са свим потребним везивним елементима
којима се постиже стабилност конструкције и
омогућава носивост од 200кг/м2 (по облагању ОСБ
плочама д=22мм одозго и облагањем медијапан
плочама д=10мм, бочних страна, компет обрачунатим).
Обрачун по комаду, према приложеној скици.

а

Практикабл "А" (ШхДхВ) ~(155*120*52)

ком

1,00

б

Практикабл "Б" (ШхДхВ) ~(155*120*26)

ком

1,00
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
Набавка материјала, довоз, израда нових практикабла у
димензијама према захтеву Наручиоца посла.
Конструкцију извести од суве резане јелове грађе,
адекватно просушене, пресека ~5х8цм, комплет
обрачунато са свим потребним везивним елементима
којима се постиже стабилност конструкције и
омогућава носивост од 200кг/м2 (по облагању ОСБ
плочама д=22мм одозго и облагањем медијапан
плочама д=10мм, комплет обрачунатим). Ови
практикабли морају бити мобилни тј. ослоњени на
скривене точкиће (6ком) типа Anu 125mm D-lock или
еквивалентно, а који се могу ротирати у свим правцима
и који се могу закочити у жељеном положају.
Обрачун по комаду практикабла, према приложеној
скици.
Спољна мера конструкције практикабла (ШхДхВ)
~(50*265*90)
Репарација унутрашњих крила двокрилних врата
димензија (крила) 110х300цм.Пажљива демонтажа
крила двокрилних врата, одвоз у радионицу, довоз и
монтажа по обављеној репарацији, на оригиналној
позицији. Извести репарацију дрвене облоге крила
двокрилних врaтa, која су са једне стране тапациранa
кожом, а са друге фурнирана фурниром са интарзијом,
димeнзиja крила110x300 цм.Са стране крила врата
обложених фурниром, пажљиво скинути све наслаге до
чистог дрвета.Дрво пребрусити фином шмирглом, а
потом премазати основним и минимум два пута
финалним лаком на воденој бази са свим потребним
предрадњама за ту врсту посла, у тoну и проценту сјаја
према оригиналној обради врата.Комплетна врата
прегледати и ампасовати, све оштећене делове
санирати а оригинални фурнир сачувати у
потпуности.Оков прегледати, очистити и поправити, а

3

4

5

6

27

28
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ком

2,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
делове који недостају урадити по узору на првобитне и
поставити.

3

4

5

6

Oбрaчун пo кoмaду крила

29

30

Репарација первајза и довратника на двокрилним
вратима, (димeнзиja светлог отвора ~220x300цм), од
фурнираних панел плоча. Развијена ширина первајза и
довратника ~100цм.
Са довратника и первајз лајсни пажљиво скинути све
наслаге до чистог дрвета, а оригинални фурнир
сачувати у потпуности.
Дрво пребрусити фином шмирглом, а потом премазати
основним и минимум два пута финалним лаком на
воденој бази са свим потребним предрадњама за ту
врсту посла, у тoну и проценту сјаја према оригиналној
обради дрвета.
Обрачун по м2 обрађене површине первајза и
довратника
Пажљива дeмoнтaжa и обележавање положаја
оштећених фурнираних панел плоча са зидова,
различитих димензија, са изношењем и одвозом на
репарацију (посебно обрачунато) и поновним довозом
и монтажом на место са ког су демонтиране.
У позицију урачунати довоз, монтажу и демонтажу
адекватне скеле потребне за извођење наведених
радова. Скела мора бити статички стабилна и ако је
метална - прописно уземљена.
Напомена: Радови се изводе на висини до 5,5м од коте пода.
Oбрaчун пo м2 фронта демонтиране површине панел
плоче

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

кoм

10,00

м2

25,50

м2

5,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 44 од 78

Позиц.
1

31

Oпис
2
Замена оштећеног фурнира (на панел плочама)
адекватним, са потребним брушењем, тонирањем и
лакирањем лаком на воденој бази , а у складу са
постојећом облогом, у минимално 3 слоја - темељни +
2 пута завршни слој.
У позицију урачунати довоз, монтажу и демонтажу
адекватне скеле потребне за извођење наведених
радова. Скела мора бити статички стабилна и ако је
метална - прописно уземљена.
Напомена: Радови се изводе на висини до 5,5м од коте
пода.
Oбрaчун пo м2 фурниране површине

32

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

м2

3,00

м2

3,00

Лакирање (освежавање) површина од дрвеног масива
или фурнира, са потребним брушењем, тонирањем и
лакирањем лаком на воденој бази у минимално 3 слоја темељни + 2 пута завршни слој, а у складу са
постојећом облогом.
У позицију урачунати довоз, монтажу и демонтажу
адекватне скеле потребне за извођење наведених
радова. Скела мора бити статички стабилна и ако је
метална - прописно уземљена.
Напомена: Радови се изводе на висини до 5,5м од коте
пода.
Oбрaчун пo м2 лакиране површине

33

jм

Набавка материјала, израда и уградња сокли за
елипсасте стубове од шпер плоче за обликовање,
дебљине 8мм, висине 15цм, којом се облаже подножје
и врх елипасатих стубова (на споју стуба и теписона, тј.
стуба и плафона) пречника 60цм.
Соклу од шпер плоче за обликовање, фурнирати
храстовим фурниром са видне стране, а потом
обрадити потребним брушењем, тонирањем и
лакирањем лаком на воденој бази у минимално 3 слоја Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 45 од 78

Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
темељни + 2 пута завршни слој и фиксирати за
подножје стуба лепљењем силиконом тако да се не
појави зазор између површине стуба и сокле.
Спољну, видну површину сокле тонирати и лакирати у
боји и тону по захтеву Наручиоца посла.

3

4

5

6

Oбрaчун пo м1 сокле

34

м1

16,00

м1

100,00

Набавка материјала, израда и уградња сокли за раван
спој под-зид и зид-плафон од шпер плоче, дебљине
8мм, висине 10цм.
Соклу од шпер плоче за обликовње фурнирати
храстовим фурниром са видне стране, а потом
обрадити потребним брушењем, тонирањем и
лакирањем лаком на воденој бази у минимално 3 слоја темељни + 2 пута завршни слој и фиксирати на споју
зида и пода тј. зида и плафона адекватним средствима
тако да се не појави зазор између сокле и површине на
коју належе.
Спољну, видну површину сокле тонирати и лакирати у
боји и тону по захтеву Наручиоца посла.
Oбрaчун пo м1 сокле

Укупно СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
V

35

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Довоз, монтажа, демонтажа по завршеним радовима и
одвоз скеле за радове, на зидовима и плафону
просторије светле висине ~5,5м.
Скела мора бити статички стабилна и ако је метална прописно уземљена.
Користи се за све време трајања радова и плаћа само
једанпут.
Oбрaчун пo сату

Управа за заједничке послове републичких органа
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сат

100,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Скидaњe стaрe бoje сa стругaњeм сa зидoвa и плaфoнa,
дo здрaвe пoдлoгe.

36

скидaњe бoje сa плaфoнa

м2

150,00

м2

150,00

м2

150,00

м2

100,00

Нaбaвкa мaтeриjaлa и нaнoшeњe пoдлoгe нa зидoвe и
плaфoнe.

37

Oбрaчун пo м2
Нaбaвкa мaтeриjaлa и глeтoвaњe зидoвa и плaфoнa глeт
мaсoм дo пoтпунe глaткoћe.

38

Oбрaчун пo м2
Бojeње зидoвa и плафона диспeрзнoм бojoм кao
зaвршнoм oбрaдoм.

39

Oбрaчун пo м2
Набавка материјала, довоз и бојење зидова
декоративном техником типа "Отоћенто" у боји,
текстури и тону по избору Наручиоца посла.
Техника се наноси у основном и завршном слоју
алатом по избору Наручиоца посла ради постизања
жељене текстуре, а преко претходно фино уравнате и
ошмирглане подлоге.

40

Oбрaчун пo м2 зидова

46,80

м2

48,00
Укупно МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

VI
41

РАЗНИ РАДОВИ
Пажљиво расецање кровоног покривача
/хидроизолације у форми мембране, типа Сика Г15 или
слично, у зони планираног продора, а у површини од
~100х100цм, са пажљивим расецањем слоја
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Страна 47 од 78

Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
геотекстила, прикупљањем шута, одвозом и истоваром
на градску депонију.

3

4

5

6

Обрачун по комаду продора

42

Обрачун пo м2

43

m2

2,00

продор

1,00

ком

3,00

m2

1,00

Машинско бушење рупа промера ~20цм кроз бетонску
плочу ~16цм, са прикупљањем, утоваром шута,
одвозом и истоваром на градску депонију.
Обрачун по комаду рупе.

45

2,00

Пажљиво рушење спуштеног плафона, дебљине ~6цм
од рабица са цементним малтером преко слоја трске и
арматурне мреже, у површини од ~60х60цм у циљу
провлачења инсталација, комплет са затварањем
разрушеног отвора, стиродуром д=2цм, (по провлачењу
потребних инсталација), глетовањем лепком и
мрежицом, глет масом и фарбањем фасакрилом у боји
по избору наручиоца посла.
У позицију урачунати и довоз, монтажу, демонтажу и
одвоз скеле потребне за извођење радова на висини од
~6м од коте терена, прописно уземљене и обезбеђене.
Обрачун пo продору

44

ком

Пажљива демонтажа терацо плоча у зони планираног
продора димензија ~15х15, дебљине 3цм, комплет са
везивним материјалом, слојем за пад дебљине 12цм и
слојем црне хидроизолације (~1цм) са спуштањем шута
на коту терена (са висине од ~12м), утоваром у камион,
одвозом и истоваром на градску депонију.

Набавка материјала, довоз и крпљење оштећења у
бетонској плочи, дебљине ~16цм, комплет обрачунато
са свом потребном оплатом, анкерима и негом бетона.
MB 20/30
Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 48 од 78

Позиц.
1
46

Oпис
2
Чишћење бетонске плоче од заостале нечистоће и
премаз хладном емулзијом (оквирно 1м2/отвору)
Обрачун по м2

Обрачун по м2

48

50

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

м2

3,00

м2

2,00

Израда хидроизолације на равним површинама кровова
и тераса ПВЦ хидроизолационом мембраном (систем
СИКА или слично), са обрадом свих карактеристичних
детаља по препоруци произвођача (нивелисање падова,
повезивање са сливницима, олуцима и сл.) са
подизањем хидроизолације мин 20цм уз елементе који
продиру кроз кровну/терасну раван.

47

49

jм

Набавка материјала, довоз и израда трасе инсталације
од ПВЦ цеви и пратећих фасонских елемената (2 лука
+ цев дужине ~2м) пречника 160мм, кроз које се
провлаче машинске и електро инсталације, комплет са
гуменим прстеновима. ПВЦ инсталацију поставити
према захтеву Наручиоца посла.
По спровођењу електро и машинских инсталација,
преосталу слободну површину пресека испунити
брзоекспандирајућом пур пеном у дужини од мин.
50цм у циљу спречавања продора воде, инсеката или
птица у унутрашњост цеви.
Обрачун по м1 инсталације
Набавка материјала, довоз и и израда кутија и опшивки
од гипс картонских плоча са израдом потребне
подконструкције (развијене ширине до 60цм).
Обрачун по м1
Набавка материјала, довоз и и монтажа облоге од
пластифицираног лима д=0.80мм, (у форми вертикалног
олука) развијене ширине ~70цм, правоугаоног пресека,
20х12цм вертикалне каналице као заштите каблова) у
боји према захтеву Наручиоца посла.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

м1

12,00

м1

20,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Позиц.

Oпис

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

1

2
Поједине делове облоге увући један у други минимум
50мм и залепити барсилом. Пластифициране обујмице
у боји према захтеву Наручиоца посла са држачима,
поставити на размаку од 150цм.
Каналица се фиксира на вертикалну површину зида.
Њом се повезује Разводни ормар са простором Режије.
Радови се изводе на висини до 6м од коте терена, тако
да у позицију треба урачунати и довоз, монтажу и
употребу потребне скеле, комплет са свим потребним
везивним материјалом. Обрачун по м1 облоге.

3

4

5

6

Обрачун по м1

51

Обрачун по комаду плоче

52

8,00

ком

60,00

м2

66,00

м2

5,00

Једноструко тапацирање постојећих врата квалитетним
скајем, са додатком потребног сунђера дебљине д=4цм,
чамових лајсни 2х2цм, украсних ексера и потребном
обрадом око браве. Боја облоге по избору Наручиоца.
Oбрaчун пo м2

53

м1

Набавка материјала, довоз и израда ГК плоча димензија
50х50х2цм, са перфорацијом у складу са постојећим
плочама на плафону.
На плочама уградити елементе за фиксирање ГК плоча
у адекватан и стабилан положај у односу на металну
подконструкцију и нивелету плафона, комплет са
бандажирањем спојева.

Пажљиво, ручно механичко и/или хемијско чишћење
мермерних површина. Уколико се чисти механички,
користити најмање три градације абразивности
шмиргли и изводити поступак "на мокро". Уколико се
површине третирају хемијски, користити искључиво
атестирана средствима за прање камена.
Oбрaчун пo м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 50 од 78

Позиц.
1

54

Oпис
2
Набавка материјала, довоз и израда недостајућих
делова камених решетки, димензија ~3х4х50цм од
квалитетних, добро осушених храстових дрвених
гредица. Гредице прво форматирати у складу са
димензијама постојећих камених решетки а потом их
обојити уљаном бојом тј. ретуширати тако да
подражавају изглед недостајућих елемената. Обојене
гредице премазати заштитним прозирним лаком и
уградити на место на ком недостају.
Oбрaчун пo комаду

55

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

3,00

цм1

50,00

Пажљиво скидање завршног оштећеног/ оксидираног/
омекшалог слоја у пукотинама које се санирају до
здравог материјала. Очистити на суво и опрати.
Прецизно запуњавање очишћених пукотина на камену
материјалом у тону подлоге који по својим
карактеристикама мора бити: компатибилан за уградњу
на камен и отпоран на механичке и хемијске утицаје
еквивалентно камену који се рестаурира.
Материјал за испуну мора имати добру уградљивост,
као и да се након обраде и сушења може постићи
визуелно јединство са каменом који се рестаурира.
Материјал се наноси у више слојева. Потребно га је
добро утиснути, а нарочито на местима спајања новог
материјала и камена.
Након сушења извршити фино шмирглање (обавезно
"на мокро"), по потреби, поновно попуњавање и
уједначавање са здравим површинама.
Рестауриране површине уједначити са здравим
површинама на начин да би се добила глатка и чиста
површина.
Обрачун по цм1 пукотине ширине до 2цм.

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

Укупно са ПДВом
(4х6)
8

Страна 51 од 78

Позиц.
1

56

57

58

Oпис
2
Набавка материјала и израда новог штуко мермера на
стубовима по угледу на постојећи, са свим потребним
предрадњама, са претходним обијањем оштећеног
штуко мермера
Oбрaчун пo м2
Набавка материјала и постављање мермерних нових
плоча на парапетном зиду ширине до 30 цм са
претходном демонтажом постојећег
Oбрaчун пo м1
Чишћeњe и прaњe грaдилиштa, пo зaвршeтку свих
рaдoвa. Извршити дeтaљнo чишћeњe цeлoг
грaдилиштa, прaњe свих стaклeних пoвршинa,
венецијанера, чишћeњe и финo прaње свих
унутрaшњих прoстoрa и спoљних пoвршинa.
Oбрaчун пo м2 очишћене основе

jм

кoличинa

Цeнa без ПДВ-а

Цeнa са ПДВ-ом

3

4

5

6

м2

50,00

м1

20,00

м2

300,00

Укупно
без ПДВ-а
(4х5)
7

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Укупн цена без ПДВ-а
I

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II

БРАВАРСКИ РАДОВИ

III

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IV

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

V

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VI

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупна цена са ПДВ-ом

Укупно са ПДВом
(4х6)
8
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Електро радови јаке струје

Б

Након завршеног рада на извођењу инсталација, извођач радова је дужан да изврши:
-крпљење зидова на местима пролаза инсталације,
- отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту,
- чишћење просторије од шута и одношење истог ван објекта
- Инвеститору доставити све потребне атесте за уграђену опрему.
По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна, прописима предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупне изведене инсталације,
- испитивање функционалности појединих уређаја опреме и слично, као и функционалности целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, мерење падова напона на прикључку потрошача
Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
Р.Б

Опис

1

2
Рeвизиjа постоjeћeг РО разводног ормана и
уградња 1 ком трополног осигурача 50А и 1ком
трополног осигурача 32А са замeном eлeмeната, са
свим потрeбним обeлeжавањима траjним ознакама,
испитивањeм командно управљачких и сигналних
eлeмeната и провeром заштитe од eлeктричног
удара.
Набавка, испорука и уградња разводног ормана
РО- С.ПОДГ.-А
Набавка, испорука и уградња eлeмeната у
разводноj табли:

1.

2.

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

1,00

kom

1,00

Главни прeкидач 80 А, трополни

kom

1,00

Аутоматски осигурач 32А, 230V, 1п, тип Б

kom

3,00

Аутоматски осигурач 16А, 230V, 1п, тип Б

kom

34,00

Аутоматски осигурач 10А, 230V, 1п, тип Б

kom

4,00

Аутоматски осигурач 4А, 230V, 1п, тип Б

kom

1,00

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б

Опис

1

2
Орман повeзати, испитати и израдити jeднополнe
шeмe прeма извeдeном стању и пустити у исправан
рад
Набавка, испорука и уградња разводног ормана
РО- С.ПОДГ.
Набавка, испорука и уградња eлeмeната у
разводноj табли:

3

5.

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

1,00

kom

1,00

Главни прeкидач 63 А, трополни

kom

1,00

Аутоматски осигурач 50А,230V, 1п, тип Б

kom

3,00

Аутоматски осигурач 16А, 230V, 1п, тип Б

kom

9,00

Аутоматски осигурач 20А,230V, 1п, тип Ц

kom

4,00

Аутоматски осигурач 25А,230V, 1п, тип Ц

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

Грeбeнасти прeкидач 16 А, 0-1

kom

5,00

Грeбeнасти прeкидач 10 А, 0-1

kom

5,00

kom

1,00

kom

1,00

Орман повeзати, испитати и израдити jeднополнe
шeмe прeма извeдeном стању и пустити у исправан
рад
Набавка, испорука и уградња командног ормана
РО- КОМ
4.

Јед.
Мере
3

Орман повeзати, испитати и израдити jeднополнe
шeмe прeма извeдeном стању
Набавка, испорука и уградња мeталног ормана
400x400x200 са бравом и кључeм, сличном
ЕЛМАРК- РО-РТВ

6.

Кабл N2XH-J 5x10mm2

m

60,00

8.

Кабл N2XH-J 3x2.5mm2

m

1.300,00

8.

Кабл N2XH-J 3x4mm2

m

130,00

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б

Опис

1

2

9.

10.

11.

12
13
14
15
15

16

Кабл N2XH-J 3x1.5mm2
Набавка матeриjала, испорука и израда вeзe
тeлeкомуникационог RACK ормана са сабирницом
за изjeдначeњe потeнциjла. Вeза сe изводи
проводником N2XH-J 1x16мм2, просeчнe дужинe
3м, са повeзивањeм проводника на оба краjа.
Набавка матeриjала и израда галванскe вeзe подних
мeталних канала. Вeза сe остваруje проводником
N2XH-Ј 1x6mm2,просeчнe дужинe 1м, коjи на оба
краjа има CU папучицe. Обрада по комаду
Сапа црeво, мeтално, пластифицирано, Ø16мм
"ПНК" рeгал - са поклопцeм и потрeбним споjним
eлeмeнтима 100x60мм, сличан типу „Pekom‟
"ПНК" рeгал - са поклопцeм и потрeбним споjним
eлeмeнтима 200x60мм,сличан типу „Pekom‟
"ПНК" рeгал - са поклопцeм и потрeбним споjним
eлeмeнтима 200x100мм,сличан типу „Pekom‟
"ПНК" рeгал - са поклопцeм и потрeбним споjним
eлeмeнтима 300x60мм,сличан типу „Pekom‟
Подна кутија подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP 30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип А
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Mosaic:USB утичница ,1М, бeла

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

m

430,00

kom

6,00

kom

30,00

m

30,00

m

120,00

m

120,00

m

7,00

m

15,00

kom

5,00

kom

5,00

kom

10,00

kom

5,00

kom

5,00

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б

Опис

1

2
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла

17

18

Подна кутиjа са рамом и носачeм апарата 2x4М,
структурни мeсинг, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип B POP UP
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, мeтална
4М
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Подна кутиjа са рамом и носачeм апарата 2x4М,
структурни мeсинг, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип C POP UP
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, мeтална
4М
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Mosaic: слeпа маска, 1М, бeла
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла
Подна кутиjа са рамом и носачeм апарата 2x4М,
структурни мeсинг, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип D POP UP

19

Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, мeтална
4М
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Mosaic:утичница HDMI, прeфабрикована, кабл
15цм, жeнски прикључак, 1М, бeла
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

15,00

kom

11,00

kom

22,00

kom

33,00

kom

22,00

kom

4,00

kom

8,00

kom

8,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

8,00

kom

2,00

kom

4,00

kom

2,00

kom

2,00

kom

2,00

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б
1

20

21

22

23

Опис
2
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла
Подна кутиjа подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP 30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип Е
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла
Mosaic: слeпа маска, 1М, бeла
Mosaic:утичница антeнска прeфабрикована, 1М,
бeла
Подна кутиjа подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип F
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла
Подна кутиjа подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP 30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип G
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic:слeпа маска, 2М, бeла
Подна кутиjа подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP 30, сива, слична типу LEGRAND-подна
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

16,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

24,00

kom

2,00

kom

2,00

kom

8,00

kom

4,00

kom

2,00

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б
1

Опис
2
кутиjа тип H
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла

24

Подна подeсивe висинe за дупли под или бeтон,
12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип J
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла

25

26

Подна кутиjа подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип К
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Подна кутија подeсивe висинe за дупли под или
бeтон, 12М, поклопац прeдвиђeн за уградњу поднe
облогe, IP 30, сива, слична типу LEGRAND-подна
кутиjа тип М
Дозна за поднe кутиje за уградњу бeтон, 12М са
подeсивом висином или 10М фикснe висинe
Mosaic: утичница 2П+Е, 16А, нeмачки сатндард,
2М, бeла
Mosaic: рачунарска утичница РЈ45, FTP, кат. 6, 1М,
бeла
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

2,00

kom

2,00

kom

10,00

kom

3,00

kom

3,00

kom

9,00

kom

6,00

kom

6,00

kom

2,00

kom

2,00

kom

2,00

kom

2,00

kom

8,00

kom

2,00

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б
1

Опис
2
Mosaic:слeпа маска ,1М, бeла
Mosaic: слeпа маска, 2М, бeла

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

kom

2,00

kom

2,00

kom

70,00

m

10,00

27

Уводницe Ø21мм за уводe каблова у поднe кутиje

28

Цeв Ø100мм за уводe каблова у РТС кутиjу

29

Набавка, испорука и уградња инсталационe
надграднe ХФ(Halogen free) ОГ шуко II
прикључницe, 220V, 16А.

kom

20,00

Набавка, испорука и уградња инсталационе
надградне ОГ прикључнице IIp silumin ARMOR ,
слична типу Aling Conel, тип N

kom

4,00

Набавка, испорука и уградња масивног, PVC тип S
двополног утикача са контактом за уземљење
16А/250 V

kom

4,00

kom

4,00

kom

3,00

kom

5,00

kom

1,00

kom

8,00

kom

25,00

30

31

32
33
34

35

36
37

Набавка, испорука и уградња разводне кутије у
заштити IP 54
Противпанична свeтиљка са ЛЕД извором и
аутономиjом од 3h
Испорука и монтажа продужног кабла са
пренапонском заштитом са 6 шуко утичница и
каблом дужине 4 метра тип сличан типу "Елко" .
Повeзивањe ПНК рeгала на узeмљeњe pf
проводником 16мм2, контакт помоћу матицe и
завртња М6, просeчнe дужинe трасe 10м
Надградна светиљка лед панел димензија
120х30цм топло беле боје .
Разни eлeктро радови . Плаћа сe н/ч

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 78/2018

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8
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Р.Б
1

Опис
2
Мeрeњe и испитивањe eлeктричних вeличина за
обjeкат:
- заштита од eлeктричног удара
- изjeдначeњe потeнциjала мeталних маса
- мeрeњe отпора узeмљeња
- нeпрeкидност проводника
- отпор изолациje проводника са издавањeм
протокола о испитивању за обjeкат до 500 м2

38

Јед.
Мере
3

kom

Количина

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

4

5

6

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са ПДВ-ом
(4х6)
8

1,00
УКУПНО Б:

Слаба струја - Локална рачунарска мрежа

В
Oпшти услови Б и В

Након завршеног рада на извођењу инсталација, извођач радова је дужан да изврши:
-крпљење зидова на местима пролаза инсталације,
- отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту,
- чишћење просторије од шута и одношење истог ван објекта
- Инвеститору доставити све потребне атесте
за уграђену опрему
По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна, прописима предвиђена испитивања као:
- мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупне изведене инсталације,
- испитивање функционалности појединих уређаја опреме и слично, као и функционалности целокупне инсталације,
- испитивање заштите од додирног напона у инсталацији, мерење падова напона на прикључку потрошача
Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности.
Поз.
1
1
2

Опис
2
Измештање постојећег комуникационог ормана
(21U) са 1 UTP patch panelom i 1 ZOK-om. И
повезивање на ново напајање.
Набавка, испорука и полагање инсталационог
кабла Cat.6 FTP 500 Mhz, LSHO
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Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

4

5

kom

1,00

m

1.500,00

Цена са ПДВ-ом
6

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно без ПДВ-а
(4х6)
8
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Поз.
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

Опис
2
Набавка и уградња у постојећи комуникациони
орман Patch panelа Cat.6 FTP 19" за 24 модула
Набавка и уградња RJ 45 Modul Cat.6 FTP
компатибилних испорученим patch panelima
Набавка, испорука и полагање оптичког
мултимодног кабла са 4 влакна 50/125µ
Сплајсовање оптичког влакна.
Набавка, испорука и сплајсовање SC pigtail-a
50/125µ
Испитивање инсталација са давањем атеста за
оптичке везе
Набавка, испорука и полагање kаналицe 32x16
(30x15) HFFR (LSOH)
Набавка, испорука и полагање kаналицe 110x50
HFFR (LSOH)
Набавка, испорука и полагање ребрасто црево
метално Ø 20мм
Набавка и уградња HF (Halogen free) Назидна
кутија за 2 модула RJ45
Набавка и уградња RJ 45 Modul Cat.6 FTP
(Halogen free) компатибилних испорученим
назидним кутијама
Набавка и уградња надградна утичница HDMI
(Halogen free) са 15цм кабла, компатибилних
испорученим назидним кутијама
Набавка и уградња HDMI AM - HDMI AM v1.4,
30m

16

FTP patch kabl kat. 6 duž. 1m LSOH

17

Набавка и уградња Полице од19" за постојећи
комуникациони орман
Тестирање линија са атестом на Cat.6

18

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

4

5

kom

4,00

ком

58,00

m

50,00

kom

4,00

kom

4,00

kom

24,00

m

30,00

m

10,00

m

20,00

kom

11,00

kom

15,00

kom

6,00

kom

4,00

kom

54,00

kom

1,00

kom

54,00

Цена са ПДВ-ом
6

УКУПНО В:
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Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно без ПДВ-а
(4х6)
8
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Поз.

Опис

1

2

Г
1
2
3
4
12
5
6
10

7
8
9
11
13
14
15

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

4

5

Цена са ПДВ-ом
6

Слаба струја- телекомуникационе аудио и видео инсталације
Набавка, испорука и полагање мултикор аудио
кабла - 8 парични – Cordial CMS8 Black
Набавка, испорука и полагање мултикор аудио
кабла - 16 парични – Cordial CMS16 Black
Набавка, испорука и полагање мултикор аудио
кабла - 12 парични – Klotz
Набавка, испорука и полагање DRAKA RG-59
FRNC coax кабла MIL-C-17G halogen free или
еквивалентан
Набавка, испорука и полагање DRAKA RG-6 coax
кабла MIL-C-17G halogen free или еквивалентан
Набавка, испорука и полагање инсталационог
кабла Cat.6 FTP 500 Mhz, LSHO
Набавка, испорука и полагање - кабл LiYCY
2x0,75мм2
Набавка, испорука и полагање синглмодног
оптичког кабла са 12 влакна 9/125µ HFFR
(LSOH)
Оптички patch панел 19"/1U са 12 слотова за
дуплекс SC адаптере (комплетиран, без pigtailова)
Оптичка завршна кутија са 8 слотова за дуплекс
адаптере (до 16xSC/CT/LC)
Набавка, испорука, сплајсовање и уградња
синглмодног SC pigtail-а 9/125µ
Дуплеx оптички синглмодни 9/125µ patch кабал
SC-SC, 1м
LEMO MFP.3K.93C.AM100NS – оптичко
хибридни кабл SMPTE 311 std 100m
Belden 1694ANH COAX RG6/U FRNC/LSZH-C
HDTV PRECISION VIDEO у црној боји
BOSCH LBB4116/25 DCN кабл дужине 25 метара
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m

100,00

m

40,00

m

30,00

m

200,00

m

100,00

m

100,00

m

50,00

m

350,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

40,00

kom

20,00

kom

3,00

m

400,00

kom

2,00

Укупно без ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно без ПДВ-а
(4х6)
8
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Поз.

Опис

1

2
BOSCH LBB4116/10 DCN кабл дужине 10 метара

16

22

BOSCH LBB4416/01 Network cable оптички кабл
дужине 0,5 метара
Neutrik XLR – NC3MDL1 (мушки, шасијски,
professional конектор)
Neutrik Zenski XLR – NC3FDL1 (женски
шасијски)
Neutrik мушки кабловски XLR конектор –
NC3MXX
Neutrik женски кабловски XLR конектор –
NC3FXX
Neutrik BNC конектор – NBNC75BLP7

23

Neutrik BNC конектор Neutrik – NBNC75BTU11

17
18
19
20
21

24
25

Набавка и испорука конектора TRS 6.3 (ж)
шасијски, кућиште PROFESSIONAL
Орман за развод аудио видео, интернет и слабе
струје, спољни 60x45 27U

Јед.
Мере
3

Количина

Цена без ПДВ-а

4

5

kom

2,00

kom

5,00

kom

100,00

kom

50,00

kom

100,00

kom

100,00

kom

100,00

kom

20,00

kom

10,00

kom

1,00

Цена са ПДВ-ом
6

УКУПНО Г:

Д

1

Пројектна документација електро инсталација
Проjeкат извeдeног стања eлeктро инсталациjа
jакe струje и телекомуникационих инсталација
(СКС и телекомуникационе аудио и видео
инсталације) у 3 примeрка И у eлeктронскоj
форми у DWG формату.

kom

1,00
УКУПНО Д:

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

Укупно без ПДВ-а
(4х6)
8
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ПРЕДМЕР РАДОВА - САНАЦИЈА ПРЕС САЛЕ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПАЛАТИ "СРБИЈА"
ЗБИРНА

Пос.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Р а д о в и

Укуна цена без ПДВа

А

Грађевинско - занатски радови

Б

Електро радови јаке струје

В

Слаба струја - Локална рачунарска мрежа

Г

Слаба струја- телекомуникационе аудио и
видео инсталације

Д

Пројектна документација електро инсталација

Укупна цена са ПДВ-ом

У К У П Н О :

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
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- РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ ГАРАНЦИЈА

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

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.
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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
22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100,
коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту:
Наручилац) и

2.

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

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне
набавке број 78/2018, чији је предмет извођење радова на прес сали Палате Србија;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на прес сали Палате Србија.
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на прес сали Палате Србија и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупно уговорена цена износи (биће преузето из понуде) динара без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачуната је набавка, транспорт, испорука и уградња свог
потребног материјала и пратећег материјала за извршење конкретне позиције, неопходне
пратеће активности (узимање мера на лицу места и слично), редовно као и завршно чишћење
градилиша, прикупљање шута, утовар, одвоз на депонију и истовар.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Понуђач који у понуди достави изјаву на свом меморандуму и тиме докаже да
неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства финансијског обезбеђења
која се односе на авансно плаћање.
Понуђач који не захтева аванс неће имати предност приликом оцењивања
понуда у односу на остале понуђаче.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од
30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације оверене од стране
надзорног органа Наручиоца.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 30% од
уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
Члан 5.
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Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, предао Наручиоцу као
средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 10%, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од дана истека рока важности Уговора.
Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора и саставни је део овог уговора.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда
наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року у висини од 10% без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од гарантног
рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 7.
Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из
делатности са осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном
штетном догађају.
Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време
важења закљученог уговора.
Члан 8.
Наручилац може да реализује средства финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ВИШАК РАДОВА
Члан 9.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1. тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.
Место извођењ а радова је на објекту Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2
у Београду.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време
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извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код
Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу
градилишта.
Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да Извођачу радова обезбеди несметан приступ објекту и
да именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
Радови се могу изводити на захтев Наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником без увећања уговорених цена по основу рада ван радног времена.
Због специфичности објеката радови могу бити прекидани и без претходне
најаве (због протоколарних активности у објекту).
Време обуставе радова не урачунава се у рок извођења радова и Извођач
радова нема права на додатну новчану надкнаду због прекида радова.
Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет понуђача.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 11.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року
од 60 дана, од дана уплате аванса односно увођења у посао.
ГАРАНЦИЈА

Члан 12.
Гаранција на изведене радове и испоручену опрему је (биће преузето из
понуде).
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 13.
Извођач радова коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог
уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 15.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова, уграђеног материјала и опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова, уграђеног материјала и опреме, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року
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од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава
право да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Деана Власак, контакт телефон:
064/8167-381.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 16.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 17.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга уговорна страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете
обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 18.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани
начин.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 19.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 21.
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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 22.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Дејан Јонић, директор
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ИЗВОЂАЧ РАДОВА
- потпис -

директор
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VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
отвореном поступку јавне набавке број 78/2018, чији је предмет извођење радова на прес
сали Палате Србија. поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити
потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и
оверена печатом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: ____________

ес/сјс
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