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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.
- ЈБКЈС 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, 14/2015и 68/2015).
3. Предмет јавне набавке је набавка радова.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 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 грађевинско занатских радова у објекту у
улици Ресавска 24.
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин извођења радова
Радови који су предмет набавке изводиће се на објекту у улици Ресавска број 24,
Београд.
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 вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.
2. Рок извoђења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 60
дана од дана увођења у посао.
3.Обилазак локације
Понуђач може пре подношења понуде да изврши обилазак локације, ради
прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди
Наручилац. Лице за контакт за заказивање термина обиласка је Деана Власак, телефон број
011/3611-199 и 064/3167-331.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему не може бити краћа
од 24 месеца. Гаранција тече од записничког пријема изведених радова.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и
урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
6. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“ број 101/2005 и 91/2015).
7. Праћење реализације уговора
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 и контролисање извршења уговорних обавеза је Деана
Власак, телефон: 011/3611-199 и 064/8167-381.
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.
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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 грађевинско занатских радова, почев од 01.01.2015.
године до објављивања Позива, минимум 24.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега:
- укупна вредност изведених грађевинско занатских радова за Наручиоце из
члана 2. Закона о јавним набавкама, најмање 8.000.000,00 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
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2.2. Кадровски капацитет
Понуђач треба да има следеће кадровске капацитете:
1) најмање 25 запослених или радно ангажованих лица различитих профила,
грађевинске, електро и машинске струке (чувари, возачи, магационери, административно
особље и сл. не узимају се у обзир), од којих најмање:
- 2 монтера централног грејања (са важећим сертификатима за аутогено и
електролучно заваривање);
2) Инжењери од којих:
- најмање 1 инжењер архитектуре, који поседује лиценцу ИКС 400;
- најмање 1 инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410;
- најмање 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 450 и 350;
- најмање 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453 и 353;
- најмање 1 инжењер машинства са лиценцом ИКС 430 и 330;
- 1 лице које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду;
- 1 лице са положеним испитом за извршиоце који раде на пословима заштите
од пожара са ВСС, издато од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације.
Запослено лице код понуђача је лице које је у радном односу код понуђача као
и лице које је понуђач ангажовао по основу уговора о привременим и повременим
пословима. Уколико понуђач нема запослено лице оспособљено за обављање послова
безбедности и здравља на раду и лице на пословима заштите од пожара, понуђач може
наведено лице ангажовати по основу уговора о делу. У наведеном случају понуђач је
дужан да поред уговора о делу за наведено лице достави и уговор о пословно – техничкој
сарадњи са послодавцем код којег је лице запослено.
- 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
Доказ: и здравља на раду
- копија уверења о положеном испиту на пословима заштите од пожара за ВСС
- копија важећих сертификата за монтере
Уколико понуђач нема запослено лице оспособљено за обављање послова
безбедности и здравља на раду и лице на пословима заштите од пожара, понуђач
може наведено лице ангажовати по основу уговора о делу. У наведеном случају
понуђач је дужан да поред уговора о делу за наведено лице достави и уговор о
пословно – техничкој сарадњи са послодавцем код којег је лице запослено.
Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил и степен стручне
спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ (фотокопија
радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад или слично).
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3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ
НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико 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.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (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.
Управа за заједничке послове републичких органа
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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.

Управа за заједничке послове републичких органа
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ИЗЈАВА

којом понуђач: _____________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине 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.

Управа за заједничке послове републичких органа
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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 _____________________ 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
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ИЗЈАВА

којом члан групе: __________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине 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: __________________

Управа за заједничке послове републичких органа
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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 грађевинско занатске радове на
објектима високоградње, у укупној вредности од _______________________________ (словима:
_________________________________________________________________________________)
динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 97/2018, чији је предмет Извођење
грађевинско занатских радова у објекту у улици Ресавска 24 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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Списак референтних наручилаца

Ред.
бр.

Списак референтних наручилаца – купаца
1

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а
2

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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2.2. Кадровски капацитет
Списак од најмање 25 запослених или радно ангажованих лица
грађевинске, електро и машинске струке, од којих:
- 2 монтера централног грејања (са важећим сертификатима за аутогено и
електролучно заваривање);
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

Профил и степен 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.
21.
22.
23.
24.
25.
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Понуђач треба да има најмање 5 инжењера са одговарајућом лиценцом.
Понуђач може ангажовати по једног инжењера за сваку од наведених лиценци.
- 1 инжењер архитектуре, који поседују лиценцу ИКС 400;
- 1 инжењер грађевине са лиценцом ИКС 410;
- 1 инжењер електротехнике са лиценцама ИКС 450 и 350;
- 1 инжењер електротехнике са лиценцом ИКС 453 и 353;
- 1 инжењер машинства са лиценцом ИКС 430 и 330.
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме запослених инжењера са лиценцама

Број лиценце

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 1 лице које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду;
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме запосленог лица

1

2

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

Име и презиме запосленог лица

1

2

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

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на
предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке,
а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Управа за заједничке послове републичких органа
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде,
са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
Јединичном ценом потребно је обухватити набавку, транспорт, испоруку и
уградњу свог потребног материјала и опреме за извршење конкретне позиције, неопходне
пратеће активности (узимање мера на лицу места и сл.), употребу свих потребних алата,
редовно као и завршно чишћење градилишта од отпадног материјала као и редован одвоз шута
на депонију , са утоваром и истоваром.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од испостављања привремених
односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број
и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
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“), понуђач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни
надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Страна 20 oд 74
По добијању писане сагласности, понуђач 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 понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
12. Средства финансијског обезбеђења
12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да
потпише или благовремено не потпише уговор или недостави средство финансијског
обезбеђења прописано конкурном документацијом.
12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) 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.
12.3. 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 у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
12.4. 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 од 10% од
вредности уговора, 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.
12.5.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 од 10% од укупно уговорене цене без
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
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13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
14. 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.
15. 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.
16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, 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 011/3616615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези
са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује
комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену “Објашњења – јавна набавка број 97/2018 чији је
предмет Извођење грађевинско занатских радова у објекту у улици Ресавска 24.”
17. 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.
18. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
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19. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од
две године.
20. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
21. 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.
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).
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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.
22. Закључење уговора
Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним
набавкама.
23. 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.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке
број 97/2018, чији је предмет извођење грађевинско занатских радова у објекту у улици
Ресавска 24, дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

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

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

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

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

Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

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

групе-носиоца

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус
члана
(заокружити)

групе

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

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

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
________________________ дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да понуде цену у динарима, без ПДВ-а, за све ставке из обрасца понуде, као и укупне цене.
А
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Опште напомене : Ценом обухватити следеће: набавку материјала, транспорт и уградњу на објекату у свему према препоруци произвођача, са употребом свих алата,
скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција, утовар шута, одвоз и истовар истог на
градску депонију, као и све директне и индиректне трошкове. Пре почетка извођења радова све мере проверити на лицу места.
Одржавање свих изведених радова у исправном стању до предаје објекта инвеститору обавеза су извођача.
Ценом такође обухватити заштиту столарије ПВЦ фолијом, заштиту подова дебљом ПВЦ фолијом и валовитим картоном, редовно чишћење градилишта као и завршно
чишћење. Сва оштећења настала за време извођења радова падају на терет извођача (додатна оштећења ентеријерских елемената, ПВЦ столарије и сл).
Након завршетка радова израдити скице изведеног стања (Наручилац поседује основе у ACAD формату).
Висина просторија је 3,40м.
Цене су исказане у динарима без ПДВ-а.
Поз.

Опис радова

1

2

Једмере
3

Количина
4

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

I
1

Пажљиво обијање испуцалог и подкоруженог
малтера са чишћењем подлоге
Обрачун по м2

2.

3

Малтерисање у продужном малтеру зидова и
плафона са којих је обијен малтер, у 2 слоја са
припремом подлоге.
Обрачун по м2
Крпљење шлицева (ширине до 15цм)
продужним малтером, после постављања
разних инсталација, комплет са свим
потребним материјалом.
Обрачун по м1

м2

20,00

м2

20,00

м1

60,00
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

Управа за заједничке послове републичких органа
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Укупна цена без
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7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

1

2

Једмере
3

Количина
4

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

ИЗОЛАТРЕСКИ РАДОВИ

II

1

Израда хидроизолације пода у мокрим
чворовима премазом "Изомат СЛ17" или
слично, са подизањем изолације мин. 15цм по
зиду и повезивањем са подном решетком.
Прегибе ојачати мрежицом .
Обрачун по м2 развијене површине

2

м2

33,00

м2

22,00

Израда хидроизолације балкона, материјалом
Triflex или одговарајућих карактеристика
(једновремено изолациони и завршни слој), са
припремом подлоге и наношењем свих слојева
у складу са препоруком произвођача. (у цену
укључена обрада свих детаља)
Обрачун по м2 развијене површине

УКУПНО ИЗОЛАТРЕСКИ РАДОВИ:

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

III
1

Обијање зидних керамичких плочица са
везним материјалом
Обрачун по м2

2

м2

85,00

м2

85,00

Набавка и уградња зидних керамичких
плочица (1.класе, домаћег произвођача,по
избору пројектанта) са фуговањем спојница
Обрачун по м2
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Поз.
1
3

Опис радова
2
Обијање подних керамичких плочица са
везним материјалом
Обрачун по м2

4

Количина
4

м2

8,00

м2

14,10

м2

18,00

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Набавка и уградња подних керамичких
плочица у материјалу са постизањем слоја за
пад, (1.класе, домаћег произвођача,по избору
пројектанта) , са фуговањем спојница
Обрачун по м2

5

Једмере
3

Набавка и уградња подних керамичких
плочица преко постојећих , плочице1.класе,
домаћег произвођача,по избору пројектанта) ,
са фуговањем спојница
Обрачун по м2

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

IV

Чеповање постојеће ВиК инсталације
1

2

Обрачун по елементу

ком

5,00

ком

4,00

Прикључење нове водоводне мреже на
постојећу инсталацију са пражњењем
инсталације и испитивање нове инсталације на
водонепропустљивост
Обрачун по вертикали
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Поз.

Опис радова

1

2

3

Једмере
3

Количина
4

Замена постојећих цеви водоводног развода
новим, са свим потребним радњама за ову
врсту посла. Цеви пречника до 1" са свим
потребним фасонским елементима
Обрачун по м1

м1

19,00

ком.

4,00

ком.

6,00

м1

9,00

ком.

4,00

ком.

1,00

Набавка и уградња ЕК вентила
4
Обрачун по ком

5

Набавка и уградња пропусних месинганих
вентила
Обрачун по ком

6

Замена делова постојећег канализационог
развода новим цевима ( ø 50 и 70), са свим
пратећим фасонским елементима (клизним
спојкама, луковима , рачвама, гуменим
прстеновима..), са свим потребним радњама за
ову врсту посла
Обрачун по м1

7

Набавка и уградња бојлера запремине 50
литара
Обрачун по ком

8

Демонтажа и поновна монтажа бојлера ( 10л)
Обрачун по ком
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Поз.
1

9

Опис радова
2
Комплет замена подног сливника, демонтажа
постојећег и уградња новог са затварачем
задаха тип "60 плус" Примус произвођач HL
Hutterer или одговарајуће, (са решетком од
Inoxa) и повезивањем са хидроизолацијом и
канализационим подним разводом
Обрачун по ком

10

Количина
4

ком

4,00

ком

3,00

ком

5,00

ком

3,00

ком

2,00

- метални држач тоалет папира

ком

4,00

- метални држач ролне за папирне убрусе

ком

4,00

- зидни дозатор течног сапуна

ком

5,00

Комплет замена подног сливника, ( са
решетком од Inoxa) и повезивањем са
хидроизолацијом и канализационим подним
разводом
Обрачун по ком
Набавка и монтажа нове (стандардне)
санитарије ( са свим припадајућим пратећим
елементима), по избору пројектанта, са
повезивањем на инсталацију:
- WC даска од квалитетне пластике

11

Једмере
3

- умиваоник прбл. дим 40х60, по избору
наручиоца, комплет са сифоном
- једноручна батерија за умиваоник (у складу
са бојлером)

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

УКУПНО ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
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Поз.

Опис радова

1

2

Једмере
3

Количина
4

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

V
1

Демонтажа постојећих паркет лајсни разних
профила
Обрачун по м1

2

360,00

м2

30,00

м2

505,00

м1

45,00

м1

5,00

Шмирглање и лакирање постојећих храстових
прагова ширине до 12 цм квалитетним лаком
Обрачун по м1

7

м1

Хобловање и лакирање паркета са предходним
китовањем отворених спојница и
учвршћивањем. Паркет лакирати у три слоја,
лаком по избору пројектанта.
Обрачун по м2

6

60,00

Замена оштећених делова храстовог паркета
са свим потребним радњама: демонтажа
постојећег, набавка и уградња новог , у скалду
са постојећим (1. класе сувоће до 9% )
Обрачун по м2 оштећене подлоге

5

м1

Шмирглање и лакирање постојећих парет
лајсни - сокли, висине 6-8 цм
Обрачун по м1

4

60,00

Набавка и уградња винер лајсни у складу са
паркетом, са шмирглањем и лакирањем
Обрачун по м1

3

м1

Демонтажа постојећих прагова од храстовине
ширине до 12 цм
Обрачун по м1

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

1

2
Набавка и уградња прагова од храстовине,
ширине 8-12 цм, са шмирглањем и лакирањем
лаком по избору пројектанта. (приближне
дебљине 3цм и обарањем ивица)

8

Обрачун по м1

9

4

м1

5,00

м2

60,00

м2

25,00

м1

8,00

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Набавка и уградња квалитетног PVC пода, по
избору инвеститора
Обрачун по м2

11

Количина

Набавка и уградња ламината (са постављањем
фолије за ламинат), класе 33, по избору
инвеститора.
Обрачун по м2

10

Једмере
3

Набавка и уградња прелазних алуминијумских
лајсни ширине око 5 цм
Обрачун по м1

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VI

1

Набавка и уградња крила за унутрашња врата
(дупло шперовано), у постојећи шток (прибл.
дим.1000х220цм), са потребним оковима,
бравом и цилиндром. Крила врата фарбана
полиуретаном у комори
Обрачун по комаду

Управа за заједничке послове републичких органа
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ком

1,00

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

1

2
Набавка и уградња дрвених комбинованих
балконских једноструких врата (застакљена
50%, отварање око вертикалне осовине), са два
бочна фиксна прозора и надсветлом,са свим
пратећим оковима; застакљивање термопан
FLOT стаклом 4+16+4.Крило опремљено
дихтунг гумама. Врата-прозор урадити по
узору на постојећи, од квалитетног
четинарског дрвета, бојити квалитетном бојом
за дрво у белој боји . У цену урачунати
подпрозорске клупице (2 х 50цм, ширине цца
12 цм) и опшивку од пластифицираног лима са
фасадне стране. У цену урачунати демонтажу
постојећих врата-прозора, клупица и окапница
као и пбраду шпалетни након уградње. Мере
узети на лицу места

2

Обрачун по м2
3

4

м2

5,50

ком

5,00

м1

5,00

кпл

19,00

Скраћивање постојећих врата (због промене
висине пода), са свом потребном обрадом за
поновну уградњу.
Обрачун по м1

5

Количина

Ампасовање унутрашњих дуплошперованих
врата
Обрачун по комаду

4

Једмере
3

Замена постојећих брава, шилдова и квака са
унутрашњих врата, новим, по избору
пројектанта (стандардног дизајна и доброг
квалитета).
Обрачун по комплету
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Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.
1

6

Опис радова
2
Израда и уградња кухињских доњих
затворених елемената од универа,са радном
плочом, угаоном лајсном, кантованих АБС
траком са оковима по избору наручиоца.
Обрачун по м1

7

м1

1,50

ком

2,00

ком

1,00

ком

2,00

ком

2,00

м1

8,00

Набавка и уградња уградног шпорета са 2
рингле
Обрачун по комаду

12

1,50

Набавка и уградња једноручне квалитетне
кухињске батерије
Обрачун по комаду

11

м1

Набавка и уградња једноделне судопере са
оцеђивачем
Обрачун по комаду

10

4

Израда и уградња фиоке за доњи кухињски ел.
Из предходне позиције , комплет са оковима
Обрачун по ком

9

Количина

Израда и уградња кухињских горњих
затворених елемената од универа, кантованих
АБС траком са оковима по избору наручиоца.
Обрачун по м1

8

Једмере
3

Демонтажа кухињских доњих и горњих
елемената комплет са судопером
Обрачун по м1
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Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8

Страна 41 oд 74

Поз.

Опис радова

1

2
Прекрајање постојећих доњих и горњих
елемената са уградњом у другу просторију (са
повезивањем судопере на постојећу
инсталацију)

13

Обрачун по м1

Једмере
3

м1

Количина
4

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

4,00
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VII
1

Скидање старе боје са зидова и плафона,
стругањем , до здраве подлоге
Обрачун по м2

2

150,00

м2

50,00

м2

50,00

м2

2.700,00

Прекривање - изолација, мрља и флека преко
старе подлоге неким од импрегнационих
материјала како би се спречило поновно
избијање после бојења зидова и плафона
Обрачун по м2

5

м2

Глетовање зидова и плафона лепком за
плочице са додатком мрежице
Обрачун по м2

4

150,00

Глетовање зидова и плафона глет масом до
потпуне глаткоће подлоге
Обрачун по м2

3

м2

Наношење подлоге на зидове и плафоне
Обрачун по м2

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

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

1

2

6

6

м2

2.700,00

м2

75,00

м2

100,00

м2

7,00

м2

8,00

Бијење бојом за метал (3 у 1) Балконске ограде.
Обрачун по м2 ограде

10

Jед.цена са ПДВ-ом

Бојење уљаном бојом, преко постојеће боје,
прозора, штокова и других елемената сложене
профилације, са гитовањем оштећених ивица и
свим потребним предрадњама.
Обрачун по м2 развијене површине

9

4

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Бојење уљаном бојом дрвених површина
(крила врата, дрврних облога и сл.) преко
постојеће боје ( са китовањем ситних
оштећења) са свим потребним предрадњама
Обрачун по м2

8

Количина

Бојење зидова и плафона полудисперзивном
бојом у потребном броју слојева у тону по
избору Наручиоца.
Обрачун по м2

7

Једмере
3

Бојење бојом за метал старе браварије прозора, преко постојеће боје, са свим
потребним предрадњама
Обрачун по м2 развијене површине

УКУПНО МОЛЕРСКОФАРБАРСКИ РАДОВИ:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8

Страна 43 oд 74

Поз.

Опис радова

1

2

VIII

1

Jед.цена са ПДВ-ом
6

м1

10,00

м2

30,00

м2

2,50

м2

7,00

Облагање зидова гипс картонским плочама
преко металне подконструкције дебљине плоча
д=12,5 мм, са постављањем бандаж трака на
подужним спојевима и Алукс трака на
угловима.

Постављање испуне од полутврде мин. вуне
д=6цм
Обрачун по м2

4

4

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Израда опшивки и кутија од гипс–картонских
плоча са израдом подконструкције. У цену
урачунат сав рад и пратећи материјал.
Развијене ширине до 50цм

Обрачун по м2

3

Количина

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Обрачун по м1

2

Једмере
3

Израда спуштеног плафона од гипс картон
плоча, на металној подконструкцији са
вешаљкама и ЦД профилима. Дебљина плоче
12,5 цм
Обрачун по м2

УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8

Страна 44 oд 74

Поз.

Опис радова

1

2

Једмере
3

Количина
4

РАЗНИ РАДОВИ

IX

1

Ампасовање и поправка сложене стаклене
прозор-преграде, застакњене једноструким
стаклом у раму од челичних профила
Обрачун по м2 преграде

2

ком

6,00

м2

24,00

м2

24,00

м2

12,00

м1

10,00

Једнострано тапацирање дупло шперованих
врата квалитетним скајом, са додатком сунђера
и украсним ексерима (материјал урачунат у
цену)
Обрачун по м2

6

30,00

Демонтажа постојеће тапетарске облоге са
унутрашњих врата
Обрачун по м2

5

м1

Изношење дрвених отворених ормана (дим
120х250х60) из објекта и одвоз на депонију
Обрачун по комаду

4

22,00

Заптивање и дихтовање споја зида и преграде
из предходне позиције (пур пена и опшивка
или сл.)
Обрачун по м1

3

м2

Демонтажа алуминијумске застакљене
преграде са једнокрилним вратима и одлагање
на место које одреди наручилац
Обрачун по м2
Демонтажа нефункционалних гарнишни

7

Обрачун по м1

Управа за заједничке послове републичких органа
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Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

1

2
Израда и монтажа сенила од лексана у
алуминијумском раму, са висилицама (дужине
око 15цм)

8

Једмере
3

Количина
4

- приближне димензије 80х160цм

ком

2,00

- приближне димензије 80х240цм

ком

1,00

- помоћни радник

нч

60,00

- КВ радник

нч

60,00

Jед.цена без
ПДВ-а
5

Jед.цена са ПДВ-ом
6

Укупна цена без
ПДВ-а (4х5)
7

Цена рада радника за непредвиђене послове
9

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

I

РЕКАПИТУЛАЦИЈА грађевинско
занатских радова
ЗИДАРСКИ РАДОВИ

II

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

III

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

IV

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

V

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

VI

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

VII

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

VIII

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

А

IX

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Укупна цена са
ПДВ-ом (4х6)
8
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Б

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Jед.цена
Jед.цена са
Уклупно
Укупно
без ПДВ-а
ПДВ-ом
без ПДВ-а (4х5)
са ПДВ-ом (4х6)
1
2
3
4
5
6
7
8
Опште напомене :
Ценом обухватити следеће: набавку материјала односно опреме, транспорт и уградњу на објекат у свему према препоруци произвођача, са
употребом свих алата, скела и платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду, помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција као и изрaду
пoтрeбних вeзa, носача за опрему и сл. У цену позиције урачунати редовно чишћење градилишта, завршно чишћење као и утовар шута, одвоз и истовар истог на градску
депонију.
I
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ПРВИ СПРАТ
Поз.

1

Опис радова

Jед.мере

Колочина

ком.

1,00

80x500

ком.

120,00

80x600

ком.

45,00

ком.

46,00

ком.

450,00

ком.

450,00

ком.

95,00

Набавка и уградња топловодног електо котла
EL-Cm Compast P=24kW или одговарајући
Обрачун по комаду

2

3

Набавка и уградња алуминијумских ребара
"GLOBAL" , обрачун по комаду

Набавка и уградња носача радијатора -компет
(носач, анкер, одстојник)
Обрачун по комаду

4

Набавка и уградња заптивача-дихтунга
Обрачун по комаду

5

Набавка и уградња спојне чауре-joints
Обрачун по комаду

6

Набавка и уградња чепова и редукција 1"
Обрачун по комаду
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Поз.
1
7

8

9

Опис радова

Jед.мере

Колочина

3

4

R 3/8"

ком.

7,00

R 1/2

ком.

15,00

R 3/8"

ком.

7,00

R 1/2"

ком.

15,00

ком.

22,00

Cu 012

ком.

40,00

Cu 015

ком.

30,00

Cu 018

ком.

30,00

Cu 022

ком.

15,00

NO 12x1

м.

80,00

Cu 15x1

м

40,00

Cu 18x1

м

40,00

2
Набавка и уградња радијаторског вентила
"HERZ" комплет са прикњучним сетом

Набавка и уградња регулационих радијатор
затварајућих навијака "HERZ" комплет са
прикључним сетом

Набавка и уградња славина за одзрачење
R 3/8"
Обрачун по комаду

10

11

Набавка и уградња носача цеви шелне Cu 015
или одговарајуће

Испорука и монтажа бакарних цеви

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 97/2018

Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8

Страна 48 oд 74

Поз.

Опис радова

Jед.мере

Колочина

1

2

3

4

м.

30,00

компл.

0,45

NO 22x1
12

Испорука и монтажа бакарних и месинганих
цевних FITINGA
Узима се 35%од позиције

13
14

15

Потрошња гаса, додатног материјала, брусних
плоча и... Узима се 35%од позиције 11,12
Испорука и монтажа лоптастих славина са
холендером
R 1/2"

ком.

6,00

R 3/4"

ком.

4,00

ком.

22,00

ком.

2,00

ком.

2,00

ком.

1,00

ком.

1,00

Испорука и монтажа славина за пражњење
R 1/2"

16

Испорука и монтажа одзрачног суда
Ø108x200

17

Испорука и монтажа сабирника без мерача
протока
1"/4 рупа

18

Испорука и монтажа термоманометра
термоманометар 80-слован

19

0,35

Испорука и монтажа одвајача нечистоћа
3/4"
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Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.
1
20

Опис радова
2
Испорука и монтажа одвајача баласног
вентила
3/4"

21

Колочина

3

4

ком.

2,00

паушал

1,00

н /ч

10,00

Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Хидростатичко испитивање урегулисавање
грејног ситема и топла проба
обрачун по комаду

22

Jед.мере

Вредност радног сата мајстора
Обрачун по времену

I УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ПРВИ СПРАТ:

II

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ДРУГИ СПРАТ

1

Набавка и уградња топловодног електо котла
EL-Cm Compast P=24kW или одговарајући
Обрачун по комаду

2

3

ком.

1,00

80x500

ком.

140,00

80x600

ком.

61,00

ком.

42,00

Набавка и уградња алуминијумских ребара
"GLOBAL" , обрачун по комаду

Набавка и уградња носача радијатора -компет
(носач, анкер, одстојник)
Обрачун по комаду
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Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

Jед.мере

Колочина

1

2

3

4

ком.

450,00

ком.

450,00

ком.

90,00

R 3/8"

ком.

5,00

R 1/2

ком.

16,00

R 3/8"

ком.

5,00

R 1/2"

ком.

16,00

ком.

21,00

Cu 012

ком.

40,00

Cu 015

ком.

30,00

4

Набавка и уградња заптивача-дихтунга
Обрачун по комаду

5

Набавка и уградња спојне чауре-joints
Обрачун по комаду

6

Набавка и уградња чепова и редукција 1"
Обрачун по комаду

7

8

9

Набавка и уградња радијаторског вентила
"HERZ" комплет са прикњучним сетом

Набавка и уградња регулационих радијатор
затварајућих навијака "HERZ" комплет са
прикључним сетом

Набавка и уградња славина за одзрачење
R 3/8"
Обрачун по комаду

10

Набавка и уградња носача цеви шелне Cu 015
или одговарајуће
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Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

Jед.мере

Колочина

1

2

3

4

Cu 018

ком.

30,00

Cu 022

ком.

15,00

NO 12x1

м.

80,00

Cu 15x1

м

40,00

Cu 18x1

м

40,00

NO 22x1

м.

30,00

компл.

0,45

11

12

Испорука и монтажа бакарних цеви

Испорука и монтажа бакарних и месинганих
цевних FITINGA
Узима се 35%од позиције

13
14

15

Потрошња гаса, додатног материјала, брусних
плоча и... Узима се 35%од позиције 11,12
Испорука и монтажа лоптастих славина са
холендером
R 1/2"

ком.

6,00

R 3/4"

ком.

4,00

ком.

21,00

ком.

2,00

Испорука и монтажа славина за пражњење
R 1/2"

16

Испорука и монтажа одзрачног суда
Ø108x200

17

0,35

Испорука и монтажа сабирника без мерача
протока
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Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

Jед.мере

Колочина

1

2

3

4

ком.

2,00

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

2,00

паушал

1,00

паушал

1,00

н /ч

10,00

1"/4 рупа
18

Испорука и монтажа одвајача нечистоћа
3/4"

20

Испорука и монтажа одвајача баласног
вентила
3/4"

21

Хидростатичко испитивање урегулисавање
грејног ситема и топла проба
обрачун по комаду

22

Пројекат изведеног објекта термотехничке
инсталације ( I и II спрат)
обрачун по комаду

23

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Испорука и монтажа термоманометра
термоманометар 80-слован

19

Jед.цена
без ПДВ-а
5

Вредност радног сата мајстора
Обрачун по времену

II УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ДРУГИ СПРАТ:
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Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Опис радова

Jед.мере

Колочина

1
III

2

3

4

Jед.цена
без ПДВ-а
5

ХЛАЂЕЊЕ

Извођач радова је обавезан да врши рeдoвaн сeрвис уграђених нових клима за време гаратног рока.
1
1.1

Први спрат
Набавка и уградња мултисплит сплит ситема,
фреон 410А ("Panasonic","LG":,"Toshiba")
Уградња обухвата монтажу(јединица,сав
потрошни и помоћни материјал,вакумирање,
допуну гаса, подешавање параметара и пуштање
у рад, и др.)
MU3M19, Qh=5,3kW

ком.

1,00

ком.

1,00

PM12SP

ком.

4,00

PM07SP
Набавка и уградња изоловане бакарне
инсталације Ø10/6мм

ком.

2,00

м

108,00

Система М30

ком.

1,00

Система М19

ком.

1,00

MU5M30, Qh=8,8kW
1.2

1.3

1.4

Набавка и уградња јединице расхладног
капацитета 12000 btu

Обрачун по м
Монтажа уређаја
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Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.

Jед.мере

Колочина

3

4

Обрачун по пару М30

пар

1,00

Обрачун по пару М19
Електро комуникациони кабал

пар

1,00

1.6

5x1.5mm2
Пробијање отвора кроз зид

м.

120,00

1.7

за све величине
Набавка и уградња сингл уређаја, комплет
спољна и унутрашња јединица

ком.

8,00

PM12EN
Припремно завршни радови

ком.

1,00

паушал

1,00

1
1.5

1.8

1.9

Опис радова
2
Набавка и уградња носача спољне јединице

Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Укупно за први спрат
2
2.1

Други спрат
Набавка и уградња мултисплит сплит ситема,
фреон 410А ("Panasonic","LG":,"Toshiba")
Уградња обухвата монтажу(јединица,сав
потрошни и помоћни материјал,вакумирање,
допуну гаса, подешавање параметара и пуштање
у рад, продоре кроз зидове,штемовање и др.)
MU3M19, Qh=5.3kW
MU5M30, Qh=8,8kW
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ком.

1,00

ком.

1,00

Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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Поз.
1
2.2

2.3

Опис радова

Jед.мере

Колочина

3

4

PM12SP

ком.

5,00

PM07SP
Набавка и уградња изоловане бакарне
инсталације Ø10/6мм

ком.

1,00

2
Набавка и уградња јединице расхладног
капацитета 12000 btu

Обрачун по м1
Електро комуникациони кабал

м

110,00

2.4

5x1.5mm2
Монтажа уређаја

м

125,00

2.5

MU5M30

ком.

1,00

MU3M19
Набавка и уградња носача спољне јединице

ком.

1,00

Обрачун по пару

ком.

1,00

Обрачун по пару
Пробијање отвора кроз зид

ком.

1,00

2.7

за све величине
Припремно завршни радови

ком.

10,00

2.8

паушал

1,00

паушал

1,00

2.6

2.9

Израда пројекта изведеног стања за први и
други спрат

Jед.цена
без ПДВ-а
5

Jед.цена са
ПДВ-ом
6

Укупно за други спрат
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Уклупно
без ПДВ-а (4х5)
7

Укупно
са ПДВ-ом (4х6)
8
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III РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХЛАЂЕЊЕ

Укупно без ПДВа

Укупно са ПДВ-ом

први спрат
други спрат
III УКУПНО ХЛАЂЕЊЕ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА термотехничких инсталација
Б

Укупно без ПДВ-а
I

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ПРВИ СПРАТ

II

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ ДРУГИ
СПРАТ

III

ХЛАЂЕЊЕ
УКУПНО Б:
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Укупно са ПДВ-ома

Страна 57 oд 74

В

EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Општи напомене: Након завршеног рада на избођењу 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.
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.

Врста и опис радова

Ј.мере

Количина

Јед. Цена без
ПДВ-а

Јед. Цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

1

Демонтаже

1.1

Демонтажа електроинсталационе галантерије.

сат

26

1.2

Демонтажа постојећих водова и обележавање .

сат

20

1.3

Демонтажа светлеће арматуре комплет

сат

20
Укупно демонтаже:

2
2.1

2.2

Разводни ормани
Испорука и уградња комплет топљивих НВ
осигурача од 50А у главном разводном орману. У
цену је урачуната и демонтажа постојећих
осигурача .
Испорука и уградња комплет аутоматских
осигурача од 40 А у разводном орману. У цену је
урачуната и демонтажа постојећих осигурача и
прилагођење веза.
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ком

6

ком

9

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Поз.
1
2.3

2.4

2.5

Врста и опис радова
2
Испорука и уградња комплет аутоматских
осигурача од 32 А у разводном орману. У цену је
урачуната и демонтажа постојећих осигурача и
прилагођење веза.
Испорука и уградња комплет аутоматских
осигурача од 16 А у разводном орману. У цену је
урачуната и демонтажа постојећих осигурача и
прилагођење веза.
Довођење у исправно стање постојећег разводног
ормана , обележавање свих постојећих
извода ,израда једнополне шеме и обележавање
разводног ормана трајном ознаком .

Ј.мере

Количина

Јед. Цена без
ПДВ-а

Јед. Цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

9

ком

22

ком

8
Укупно разводни ормани:

3
3.1
3.2
3.2

Каналице
Испорука и монтажа "халоген фри " каналице- пуна
16 х 16 мм .
Испорука и монтажа "халоген фри " каналице- пуна
20х 30 мм .
Испорука и монтажа "халоген фри " каналице- пуна
60 х 60 мм .

m

40

m

30

m

60
Укупно каналице:

4

Напојни водови и инсталација
Позицијама су обухваћени сви завршеци каблова са
монтажним прибором и трајним плочицама за
обележавање каблова на оба краја са повезивањем .

4.1

Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x16mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
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m

10

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Поз.
1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

Врста и опис радова
2
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 1x6mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x10mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 5x 6mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа кабла N2XH-J 3x2,5mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа каблаN2XH-J 3x1,5mm²
делимично по ПНК регалу а делимично
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа кабла PPOO-Y 3x2,5mm² са
уштемавањем у зид .
Испорука и монтажа кабла PPOO-Y 3x1,5mm² са
уштемавањем у зид .

Ј.мере

Количина

Јед. Цена без
ПДВ-а

Јед. Цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

m

5

m

70

m

5

m

240

m

40

m

20

m

30
Укупно напојни водови и инсталација:

5

Галантерија јаке струје

5.1

Инсталациони једнополни прекидач 250V, 10А .

ком

12

5.2

Инсталациони серијски једнополни прекидач 250V,
10А.

ком

28

5.3

Инсталациони наизменични прекидач 250V, 10А.

ком

2

5.4

Инсталациони једнополни прекидач 250V, 16А са
индикацијом.

ком

4
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Поз.
1
5.5
5.6
5.7
5.8

Врста и опис радова
2
Прикључница двополна шуко са заштитним
контактима 250V, 16А.
Прикључница дупла двополна шуко са заштитним
контактима 250V, 16А.
Прикључница двополна шуко са заштитним
контактима 250V, 16А, IP54.
Повезивање акумулационих и проточних бојлера
или термо уређаја.

Ј.мере

Количина

Јед. Цена без
ПДВ-а

Јед. Цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

22

ком

25

ком

24

ком

4

5.9

Разводна кутија ИП 54 .

ком

20

5.9

Испорука и монтажа комплетног видео интерфонског система типа Елвокс са уградњом
елетричне браве и пуштањем у исправан рад.

ком

1
Укупно галантерија јаке струје:

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Светиљке
Испорука и монтажа светиљки по следећој
спецификацији
Надградна светиљка лед панел димензија 60х60цм
топло беле боје .
Надградна светиљка лед панел димензија 120х30цм
топло беле боје .
Надградна кружна "LED" плафоњера приближно ф
30 цм.
Надградна кружна "LED" плафоњера приближно ф
30 цм у зашити ИП 54.
У постојећу светиљку уместо флуо цеви поставити
диодну сијалицу дужине око 60 цм.
У постојећу светиљку уместо флуо цеви поставити
диодну сијалицу дужине око 120 цм.
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ком

14

ком

22

ком

4

ком

16

ком

20

ком

30

Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Поз.
1
6.7
6.8

Врста и опис радова
2
Зидна светиљка са млечно белим стаклом и лед
сијалицом топло беле боје .
Противпанична светиљка лед светиљка ,3h, са
одговарајућим натписом.

Ј.мере

Количина

Јед. Цена без
ПДВ-а

Јед. Цена са ПДВ-ом

3

4

5

6

ком

4

ком

3
Укупно светиљке:

7

7.1

7.2

7.3
7.4

Остало
Мерење и испитивање електричних величина за
објекат:
- заштита од електричног удара
- изједначење потенцијала
- мерење отпора уземљења
- непрекидност проводника са издавањем протокола
о испитивању за објекат
Пројекат изведеног стања електро инсталације јаке
струје (постојеће и нове инсталације комплетног
објекта - главна шема развода, једнополне шеме
свих разводних ормана, осветљење, утичнице,
термотехнички потрошачи ,..) у 3 примерка и у
електронској форми у ДВГ формату. Простор око
800 м² у три нивоа- приземље, 1 спрат и 2 спрат.
Испитивање свих електро инсталација ради израде
пројекта .
Разни електро радови који нису обухваћени
предмером.

ком

1

ком

1

ком

1

н/ч

20
Укупно остало:
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Укупна цена без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА Електро-енергетске инсталације
Укупно без ПДВ-а
1

Демонтаже

2

Разводни ормани

3

Каналице

4

Напојни водови и инсталација

5

Галантерија јаке струје

6

Светиљке

7

Остало

Укупно са ПДВ-ом

УКУПНО В:
G
MREŽNA INSTALACIJA
Opšte napomene: Specifikacija pokriva strukturno kabliranje za računare i telefone koje bi se radilo u potpunosti na I i II spratu dok bi se na prizemlju vršilo testiranje i popravka
postojeće instalacije, na svakom spratu su zasebna čvorišta koja će međusobno biti spojena sa po dva UTP linka i 25-paričnim telefonskim kablom.
Cenom obuhvatiti sledeće: nabavku materijala, transport i ugradnju na objekatu u svemu prema preporuci proizvođača, sa upotrebom svih alata, skela i platformi, dizalica, sredstava
za zaštitu na radu, pomoćnih sredstava i materijala za izvršenje navedenih pozicija, utovar šuta, odvoz i istovar istog na gradsku deponiju, kao i sve direktne i indirektne troškove.
Cene su iskazane u dinarima bez PDV-a.
I
OPREMA
R.B

Opis

Jed.mere

Količina

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

1

2

3

4

5

6

1

21U/19" rek orman podni 600x800

kom

2

2

kom

1

3

12U/19" rek orman nazidni 600x600
Telefonski 19" patch panel Cat.3, 25xRJ45.
UTP, 4pina

kom

4

4

Kabl insta. Cat 6 UTP 400Mhz, LSHO
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m

3200

Ukupno bez PDV-a
(4x5)
7

Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8
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R.B
1
5

Opis

Jed.mere

Količina

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

3

4

5

6

2
LSA LINE-19" Patch panel Cat.6, 24xRJ45,
UTP

kom

5

Patch guide 1U sa prstenovima
220V razvodni PDU panel 19"/sa 6 utičnih
mesta, kablom 2m sa utikačem

kom

6

kom

3

8

Ventilator za ormane 220V

kom

6

9

RJ45 Modul, Cat.6 UTP

kom

100

10

Nazidna kutija za 2 modula

kom

50

11

UTP patch kabl kat. 6 duž. 1m LS0H

kom

100

12

Kanal 110x50 HFFR (LS0H)

m

20

13

Kanal 60x40 HFFR (LS0H)

m

160

14

Kanal 30x15 HFFR (LS0H)

m

80

15

JH(St)H 25x2x0.6 kabl za povezivanje ormana

m

60

16

N2HX 5x2.5 kabl za povezivanje ormana

m

50

17

Sitan instal. Materijal

paušal

1

6
7

I UKUPNO OPREMA:
II

RADOVI

1

Polaganje UTP kabla

2

Montiranje i povezivanje patch panela
Montiranje Tel. 19" patch panel Cat.3,
25xRJ45., 4pina

3
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m

3200

kom

5

kom

4

Ukupno bez PDV-a
(4x5)
7

Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8
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R.B

Opis

Jed.mere

Količina

Cena bez PDV-a

Cena sa PDV-om

1

2

3

4

5

6

4

Montaža modula RJ45

5

Montaža kanala

6
7

kom

200

m

260

Postavljanje nazidnih kutija

kom

50

Montaža ormana
Ranžiranje i obeležavanje patch kablova, po 1
kablu

kom

3

kom

100

kom

100

10

Ranžiranje i obeležavanje kablova, po 1 kablu
Polaganje i povezivanje napojnog/telefonskog
kabla

m

110

11

Bušenje rupa u zidu

kom

20

12

Bušenje rupa u podu

kom

3

13

Demontaža stare mrežne opreme

paušal

1

14

Testiranje linija sa atestom na Cat. 5e/6

15

Izrada projekta izvedenog stanja

8
9

kom
paušal

Ukupno bez PDV-a
(4x5)
7

Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

100
1
II UKUPNO RADOVI:

G

REKAPITULACIJA telekomunikacionih instalacija
Ukupa cena bez PDV-a

I

OPREMA

II

RADOVI
UKUPNO G
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Ukupa cena sa PDV-om
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОБЈЕКТА У УЛ. РЕСАВСКА 24
(приземље,први,други спрат)
Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом
А

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Б

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

В

EЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г

МРЕЖНА ИНСТАЛАЦИЈА
УКУПНО:

М.П.
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Потпис овлашћеног лица
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Период трајања гаранције

Гаранција на изведене радове је _______________________месеци/година.
(уписати понуђени рок гаранције)
Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.

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, 14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак јавне набавке број 97/2018,
чији је предмет извођење грађевинско занатских радова у објекту у улици Ресавска 24;
- 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 грађевинско занатских радова на текућем
одржавању у објектима републичких органа;
- 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 грађевинско занатских радова у објекту у улици
Ресавска 24 и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара 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 опреме за извршење конкретне позиције, неопходне пратеће
активности (узимање мера на лицу места и сл.), употребу свих потребних алата, редовно као и
завршно чишћење градилишта од одпадног материјала као и редован одвоз шута на депонију ,
са утоваром и истоваром.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од испостављања привремених
односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
ВИШАК РАДОВА

Члан 4.
Уколико се током извођења уговорних 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 је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни
надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.
По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да
укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди
постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.
Извођач радова је у тренутку закључења уговора као средство финансијског
обезбеђења Наручиоцу предао:
Oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10%
од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Члан 6.
Извођач радова је у тренутку закључења уговора као средство финансијског
обезбеђења Наручиоцу предао:
Оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном
року у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека
гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у року
од 60 дана, од дана увођења у посао.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.
Место извођења радова је објекат у улици Ресавска 24, у Београду.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време
извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код
Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу
градилишта.
Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести Извођача радова.
Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал опрему (биће преузето из
понуде).
Гаранција тече од записничког пријема изведених радова..
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 10.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и
урађеног материјала, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
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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:
011/3611-199 и 064/8167-381.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 11.
Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог
уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 13.
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 14.
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 15.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
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Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 18.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране и примењиваће се
на период од једне године.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

Дејан Јонић, 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. Закона о јавним набавкама понуђачу
надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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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 97/2018, чији је предмет извођење грађевинско
занатских радова у објекту у улици Ресавска 24, понуду поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и оверена печатом.
Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

ес/сјс
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