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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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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 на текућем
одржавању.
Предметна набавка је на период од једне године.
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Место и начин извођења радова
Место извођења радова су објекти републичких органа, претежно у Београду,
као и по један објекат у Тополи, Смедереву, Врњачкој бањи, Ворову и Административни
прелази на линији разграничења (Јариње, Депци, Кончуљ, Извор).
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.
Због специфичности објеката (протоколарне активности) радови могу бити
прекидани са најавом или без најаве. Време обуставе радова не урачунава се у рок извођења
радова и понуђач нема права на додатну новчану накнаду због прекида радова.
2. Рок извoђења радова
Радови ће се изводити сукцесивно према потребама Наручиоца и према
динамици коју он одреди за сваки појединачни посао. Рокове завршетка радова одређиваће
Наручилац у зависности од обима и сложености посла.
Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у року од 24 часа од позива, са
представником Наручиоца изврши обилизак локације и сачини предрачун потребних радова у
скаладу са позицијама и ценама из Уговора, односно да започне извођење радова у року од 24
часа, од позива овлашћеног лица наручиоца.
Уколико се ради о хитним интервенцијама (пуцање инсталација и слично),
понуђач којем буде додељен уговор је дужан да отпочне са радовима у року од 2 часа од позива
Наручиоца (за локације ван Београда рок за извођење радова продужава се за време потребно за
долазак на локацију).
3. Гаранција
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћа од две
године. Гаранција тече од записничког пријема изведених радова, за које се доставља
појединачна фактура, јер се исти изводе сукцесивно.
4. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана од дана
закључења уговора, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима лица
ангажованих на извођењу радова као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне
провере, а у складу са захтевима надлежне службе Министарства унутрашњих послова.
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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 обиму и квалитету изведених
радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
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.
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, 91/2015 и 113/2017).
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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. Финансијски и пословни капацитет
2.1.1. Финансијски капацитет
Укупно остварен приход за 2015, 2016. и 2017. годину - минимално 52.000.000,00
динара.
Доказ за правно - Биланс успеха за 2015, 2016. и 2017. годину на прописаном обрасцу
лице: (АОП 1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег
финансијског извештаја за 2014, 2015. и 2016. годину од Агенције за
привредне регистре (АОП 1001)
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН)
Доказ за - Потврда о промету код пословне банке за 2015, 2016. и 2017.
предузетнике: годину.
Доказ за физичко - Потврда о промету код пословне банке за 2015, 2016. и 2017. годину.
лице:
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2.1.2. Пословни капацитет
Укупна вредност изведених грађевинско занатских радова, почев од 01.01.2015.
године до објављивања Позива, минимум 120.000.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега:
- укупна вредност изведених грађевинско занатских радова за Наручиоце из
члана 2. Закона о јавним набавкама, најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- укупна вредност изведених грађевинско занатских радова у 2018. години треба
да износи најмање 60.000.000 динара без ПДВ-а.
- Понуђач треба да поседује важеће сертификате:
1) ISO 9001 за управљање квалитетом
2) SRPS ISO 14001 управљање заштитом животне средине
3) SRPS OHSAS 18001 за управљање здрављем и безбедности на раду
4) SRPS ISO/IEC 27001 систем менаџмента безбедности информација
5) EN ISO 3834 part 3 стандардни захтеви квалитета за заваривање металних
материјала топљењем
6) SRPS ISO 50001 систем менаџмента енергијом

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

2.1.3. Кадровски и технички капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно
ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени
гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).
Понуђач треба да има следеће кадровске капацитете:
1) најмање 40 запослених или радно ангажованих лица различитих профила,
грађевинске струке (чувари, возачи, магационери, административно особље и сл. не узимају се
у обзир), од којих најмање:
- 12 молера;
- 3 монтера суве градње;
- 3 изолатера;
- 10 зидара – тесара;
- 5 водоинсталатера;
- 2 бравара;
- 2 вариоца (за аутогено и електролучно заваривање са важећим овереним атестима
од стране овлашћеног лица послодаваца);
2) Инжењери, најмање:
- 3 инжењера архитектуре, који поседују лиценцу ИКС 300 ( или 301) и лиценцу
ИКС 400 (или 401) и то: минимум 1 лиценца ИКС 300 (или 301) и 2 лиценце 400(или 401);
- 3 инжењера грађевине са лиценцама ИКС 310 (или 311) и 410 (или 411), и то
минимум 1 лиценца 310 (или 311); минимум 2 лиценце 410 (или 411).
- 2 инжењера грађевине са лиценцама ИКС 314 (или 313) и 414 (или 413) и то
минимун по једна лиценца ИКС 314 (или 313) и 413 (или 414);
- 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 за ВСС, издато од стране МУП-а, Сектор за ванредне ситуације.
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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). Уз обрасце доставити уговор о раду, а за радно ангажована лица,
уговор о радном ангажовању код послодавца
- 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
- копија атеста за вариоце

Понуђач је дужан да обезбеди захтевани кадровски капацитет за све време
трајања уговора.
2.2 Технички капацитет
Понуђач мора да располаже довољним техничким капацитетом:
- Скела – минимум 600 м2;
- Камион мин.носивости 5 тона – 2 комада;
- Доставно возило мин.носивости 1,2 тоне - 3 комада;
- Камион кипер носивости преко 3,5 тона (са минимун 6 седишта, укључујући и
возача) – 1 комад;
- Компресор – 1 комад;
- Агрегат, преносни, градилишни од 10 kw – 1 комад;
- Агрегат, преносни, градилишни од 5 kw – 1 комад;
- Уређај за вертикални транспорт терета на висину до 25м - 1 комад;
- Комбинована машина „СКИП“ – 1 комад;
- Алуминијумска покретна скела за висину минимун 14 м - 1 комад;
- Алуминијумска покретна скела за висину минимун 8 м - 1 комад;
- Уређај за безваздушно расприскивање фарбе и глета – 1 комад;
- Систем за бушење бетонских и армирано бетонских зидова и таваница
„Дијамантска круна“ (или одговарајући) до пречника Ø 600 – 1 комад;
- Апарат за електро и аргонско заваривање, јачине 220 А – 1 комад;
- Апарат за заваривање челика и алуминијума, јачине 400А – 1 комад;
- Мешалица за бетон, запремине минимално 250л – 1 комад;
- Комплет за дијамантско брушење и глачање површина (бетона, тераца,
зидова…) са системом за прикупљање прашине – 1 комад;
-Акумулаторска кружна тестера за метал (без опиљака и варница), минимум
2800 обртаја/мин, за резање до дубине најмање 50 мм – 1 комад;
- Самонивелишући прецизни ротациони ласер са дометом од 2м до минимум
300м (IP 56) – 2 комада.

Доказ:

- копија техничког листа произвођача опреме, а уколико је технички лист на
страном језику у прилогу доставити превод на српски језик и копија
књиговодствене картице основних средстава или копија пописне листе са
стањем на дан 31.12.2018. године или
копија уговора о набавци опреме у 2019. години, односно копија уговора о
закупу или лизингу са записником о преузимању опреме,
- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне дозволе возила
или очитана саобраћајне дозволе, а уколико возило није у својини понуђача,
дужан је да поред копије саобраћајне дозволе или очитана саобраћајне дозволе
достави и копије уговора који представљају неки од наведених правних основа
за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о закупу).

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

Страна 10 од 106

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.
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
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(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)

у

отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет извођење грађевинско

занатских радова на текућем одржавању, 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 нема забрану обављања
делатности које је на снaзи у време подношења понуде.

Датум:___________________

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

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

у

отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет извођење грађевинско

занатских радова на текућем одржавању, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је подизвођач __________________________________________ поштовао обавезе
(пословно име или скраћени назив подизвођача)

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења
понуде.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

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

у

отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет извођење грађевинско

занатских радова на текућем одржавању, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, и заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности које је на снaзи у време подношења понуде.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенa печатом.
У случају потребе Изјаву копирати.

Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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Образац бр. 1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) 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, а од тога у 2018. у укупној вредности од ___________________ (словима:
_________________________________________________________________________________)
динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет извођење
грађевинско занатских радова на текућем одржавању 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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2.2.1. Кадровски капацитет
Списак од најмање 40 запослених или радно ангажованих грађевинске
струке, од којих:
- 12 молера;
- 3 монтера суве градње;
- 3 изолатера;
- 10 зидара – тесара;
- 5 водоинсталатера;
- 2 бравара;
- 2 вариоца (за аутогено и електролучно заваривање са важећим овереним атестима
од стране овлашћеног лица послодаваца);
(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.
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Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

Профил и степен стручне
спреме

1

2

3

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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- 3 инжењера архитектуре, који поседују лиценцу ИКС 300 ( или 301) и лиценцу
ИКС 400 (или 401) и то: минимум 1 лиценца ИКС 300 (или 301) и 2 лиценце 400(или 401);
- 3 инжењера грађевина са лиценцама ИКС 310 (или 311) и 410 (или 411), и то
минимум 1 лиценца 310 (или 311); минимум 2 лиценце 410 (или 411).
- 2 инжењера грађевине са лиценцама ИКС 314 (или 313) и 414 (или 413) и то
минимун по једна лиценца ИКС 314 (или 313) и 414 (или 413);
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.

Име и презиме запослених инжењера са лиценцама

Број лиценце

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- 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.
Име и презиме запосленог лица
бр.
1

2

1.
- 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.
(уписати податке у табелу)
Ред.
Име и презиме запосленог лица
бр.
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
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019
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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.
У цену урачунати набавку, транспорт, испоруку и уградњу свог потребног и
пратећег материјала за извршење конкретне позиције; неопходне пратеће активности (узимање
мера налицу места и сл.), редовно као и завршно чишћење градилишта, прикупљање шута,
утовар,одвоз на депонију и истовар.
Вредност уговора представљаће процењену вредност јавне набавке jer
Наручилац није у могућности да прецизно утврди обим и количину радова и добара за све
позиције из обрасца Спецификације са структуром понуђене цене.
За радове који се изводе ван територије града Београда, понуђач има право на
једнократну накнаду, који обухвата један одлазак и повратак до локације, за време реализације
појединачног посла, за трошкове транспорта у износу од 15% прописане цене за литар
погонског горива по пређеном километру. У наведену накнаду је укључен и износ путарине.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине радова.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се вршити сукцесивно у зависности од динамике извршења радова у
року од 30 дана, од дана службеног пријема рачуна овереног од стране овлашћеног лица
Наручиоца, уз који се доставља оверени грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о
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извршеној примопредаји радова, потребни атести, скице и сл. Сваки рачун мора да садржи број
и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
За набавку добара и материјала који нису предвиђени у спецификацији, понуђач
има право на надокнаду у висини од 6% на име манипулативних трошкова уз приложени рачун
за купљени материјал који ће бити саставни део фактуре.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години
биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну
буџетску годину.
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.
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.Неспецифицирани радови
Уколико је потребно извести позиције из области предметних радова, које нису
обухваћене Спецификацијом, Понуђач може извести радове по претходно добијеној
сагласности од стране овлашћеног лица Наручиоца (вршиоца стручног надзора).
13. Неспецифицирани материјал
Уколико је потребно набавити специфичне материјале или добра који нису
обухваћени Спецификацијом, понуђач има право на надокнаду од 6% на име манипулативних
трошкова уз приложени рачун за купљени материјал који ће бити саставни део фактуре.
14. Средства финансијског обезбеђења
14.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у износу од 820.000,00 динара, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач уписује у обрасцу
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да
потпише,благовремено не потпише уговор или не достави средство финансијског обезбеђења
прописано конкурсном документацијом.
14.2. 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 износу од 4.100.000,00 динара 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.
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14.3. 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 износу од 4.100.000,00 динара 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.
14.4. 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 износу од
2.050.000,00 динара без ПДВ-а, 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.
14.5. 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 износу од 2.050.000,00 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.
15. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
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.
18. 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.
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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 26/2019 чији је
предмет извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању.”
19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
20. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
21. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од
две године.
22. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
23. 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;
Управа за заједничке послове републичких органа
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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.
24. Закључење уговора
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда
25. 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 у отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет предмет
извођење грађевинско занатских радова на текућем одржавању и приликом реализације
Уговора, чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам стављени на располагање и
да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну,
нарочито у делу који се односи на распоред просторија и инсталације, укључујући све остале
информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са Законом
којим се уређује заштита пословне тајне, односно у смислу Закона којим се уређује тајност
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.

Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

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

Понуда број:
Датум:

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

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

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

Потпис овлашћеног лица

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

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.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

Страна 32 од 106

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.

У цену позиције урачунати набавку, транспорт, испоруку и уградњу свог потребног и пратећег материјала за извршење
конкретне позиције; употребу потрошних машина, алата и механизације; узимање мера на лицу места; заштиту подова, намештаја и
столарије ПВЦ фолијом; измештање намештаја потребно за обављање радова, са враћањем на првобитно место; одржавање чистоће
градилишта за несметано коришћење простора ван зоне радова; прикупљање и изношење шута ван објекта, утовар у камион и одвоз на
градску депонију до 25км; као и завршно чишћење свих коришћених просторија и градилишта

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
I

2

3

4

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Рушење преградних зидова од опеке, дебљине д=12 цм.
Позиција обухвата и обијање малтера са обе стране зида.
Обрачун по м2 или м3 у зависности од дебљине зида.
Зид д=7цм

m2

20,00

2

40,00

Зид д=25-38цм
Рушење слоја цементне кошуљице дебљине до 5цм.

3

m

30,00

Обрачун по м2
Рушење слоја лако армиране цементне кошуљице
дебљине до 5цм.

m2

35,00

Обрачун по м2
Рушење, демонтажа постојећег плафона од трске са
подконструкцијом. Позиција обухвата обијање малтера и
демонтажу комплетне дрвене подконструкције.
Обрачун по м2

m2

15,00

m2

90,00

1.

Зид д=12цм
2.

3.

4.
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m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 36 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2
Пробијање отвора у постојећем зиду од опеке д=7-12 цм,
са израдом АБ надвратника. Позиција обухвата израду
АБ надвратника(оплата, бетонирање и армирање).
Обрачун према површини зидарског отвора не
рачунајући надвратник
Отвор у зиду д=7цм

3

4

5.

6.

7.

8.

9.

Отвор у зиду д=12цм
Пробијање отвора у постојећем зиду од опеке д=25-38
цм, са израдом АБ надвратника. Позиција обухвата
израду АБ надвратника(оплата, бетонирање и армирање).
Обрачун према запремини зидарског отвора не
рачунајући надвратник
Обрачун по м3
Демонтажа врата из зидова заједно са штоком, и
изношење ван објекта, на место које одреди инвеститор.
Обрачун по м2 столарске димензије отвора.
Демонтажа врата у зиду д=7-12цм
Демонтажа врата у зиду д=25-38цм
Демонтажа прозора из зидова, и изношење ван објекта,
на место које одреди инвеститор.Обрачун по м2
столарске димензије отвора.
Демонтажа врата у зиду д=25-38цм
Демонтажа врата у зиду д=51цм и више
Пажљива демонтажа врата која се поново уграђују. Врата
пажљиво демонтирати без оштећења, очистити и чувати
на место које одреди инвеститор. Обрачун по м2
столарске димензије отвора.
Демонтажа врата у зиду д=7-12цм
Демонтажа врата у зиду д=25-38цм
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m2

20,00

2

m

50,00

m3

70,00

m2

25,00

2

m

15,00

m2

40,00

2

m

10,00

m2

20,00

2

10,00

m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 37 од 106

Рб.
1
10.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Обијање продужног и цементног малтера са зидова са
припремом површине зида за малтерисање које
подразумева чишћење фуга, скидање прашине са зида и
прање комплетне површине фуга и зида. Обрачун по м2
нето површине зида не рачунајући површину отвора
Обијање продужног малтера

3

4

m2

400,00

Обијање цементног малтера
Штемовање зидова од опеке – израда шлицева за
уградњу разних инсталација, са изношењем шута ван
објекта. Ширина шлицева до 15 цм. Обрачун по м1
стварне дужине шлица.

2

m

50,00

Шлиц дубине 3-5цм

m1

300,00

Шлиц дубине 5-10цм
Набавка, испорука материјала и зидање преградних
зидова од опеке или блокова у продужном малтеру (са
АБ серклажом). Позиција обухвата израду АБ серклажа и
надвратника (оплата, бетонирање и армирање). Обрачун
м2 или м3 зида не рачунајући површину отвора

1

m

100,00

а)

дебљине д=7 цм

m2

60,00

б)

дебљине д=12 цм

2

85,00

в)

дебљине д=25-38цм

3

3,50

11.

12.
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m
m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 38 од 106

Рб.
1
13.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Набавка, испорука материјала и зидање зидова од гитер
блокова д=19-25цм у продужном малтеру. Позиција
обухвата израду неопходних АБ серклажа и надвратника
(оплата, бетонирање и армирање). Обрачун по м2 нето
површине зида не рачунајући површину отвора
Зид д=19цм

3

4

m2

50,00

2

m

30,00

m2

30,00

2

30,00

3

а)

Зид д=25цм
Зазиђивање отвора за врата пуном опеком у продужном
малтеру. Приликом зазиђивања извести зубчасту везу са
постојећим зидом. Обрачун по м2 или м3 отвора не
рачунајући шлицеве за везу са постојећим зидом.
дебљине д=7 цм

б)

дебљине д=12 цм

в)

дебљине д=25-38 цм
Уградња демонтираних врата у постојећи отвор, са
истовременом обрадом шпалетни око врата.
Обрачун по м2
Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових
зидова, продужним малтером у два слоја, са претходном
припремом подлоге, прскањем површине цементним
млеком.
Обрачун по м2
Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових
зидова, цементним малтером у два слоја, са претходном
припремом подлоге, прскањем површине цементним
млеком.

m

15,00

m2

50,00

m2

420,00

Обрачун по м2

m2

300,00

14.

15.

16.

17.
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m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Малтерисање зидова са којих је обијен малтер или нових
зидова, цементним малтером, са постављањем рабиц
мрежице.

3

4

m2

85,00

19.

Обрачун по м2
Набавка материјала и израда неармиране цементне
кошуљице дебљине д=3-5 цм

m2

80,00

20.

Обрачун по м2
Набавка материјала и израда лако армиране или
рабициране цементне кошуљице дебљине д=3-5 цм
Обрачун по м2
Крпљење шлицева продужним малтером, после
постављања разних инсталација ширине до 15 цм,
комплет са материјалом. Обрачун по м1 стварне дужине
шлица.
Шлиц дубине 3-5цм

m2

80,00

m1

700,00

Шлиц дубине 5-10цм

m1

100,00

Шпалетна РШ 20-35цм

m1

20,00

Шпалетна РШ 35-50цм

m1

10,00

1
18.

21.

22.
Набавка материјала и обрада шпалетни продужним или
цементним малтером са свим припремним радовима.
Обрачун по м1 обрађене шпалетне РШ 20-50цм
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 40 од 106

Рб.
1
23.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Израда архитектонско-грађевинског пројекта изведеног
стања. Пројекат садржи основу постојећег и
новопројектованог стања као и преклопно стање
(означене позиције руши се и зида се). Обрачун по м 2
нето корисне површине просторија које су предмет
извођења радова.
Обрачун по м2

3

4

m2

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

430,00
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

1.

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО–БЕТОНСКИ РАДОВИ
Рушење постојеће коловозне конструкције са одвозом на
депонију.
m3

15,00

2.

Обрачун по м3
Уклањање постојећег тротоара од бехатон плоча и
депоновање на локацију до поновне уградње.

m2

150,00

3.

Обрачун по м2
Рушење постојећих ивичњака са одвозом на депонију.
Позицијом обухватити и рушење бетонске подлоге од
набијеног бетона у коме су ивичњаци постављени.

m1

100,00

4.

Обрачун по м1
Набавка и полагање бетонских ивичњака 24/18 на слоју
мршавог бетона.
Обрачун по м1
Набавка, насипање и набијање слоја песка.

m1

50,00

Обрачун по м3

m3

30,00

m3

30,00

II

5.

6.

Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка.
Обрачун по м3
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 41 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

7.

Набавка материјала, транспорт, насипање, разастирање и
набијање слоја туцаника гранулације од 0-31,5мм.

8.

9.

Обрачун по м3
Набавка и уградња завршног слоја асфалта на колским
прилазима и паркингу.

m3

20,00

дебљине до 4 цм

m2

50,00

m2

60,00

m2

120,00

m3

20,00

3

Набавка, транспорт и постављање бехатон плоча д=5 цм
у слоју песка (посебно обрачунато).
Обрачун по м2
Набавка, транспорт и постављање бетонског растера
д=12 цм у слоју глиненог песка д=2 цм (преко слоја песка
посебно обрачунатог).
Обрачун по м2

10.

11.

Разбијање АБ плоча и зидова са сечењем арматуре,
одвозом шута на депонију.

а)

дебљине до 20 цм

б)

дебљине преко 20 цм
Набавка материјала и израда бетонске плоче дебљине
д=10 на слоју шљунка (посебно обрачунатог) са свим
транспортним трошковима.
МБ 20/30
Бетонирање АБ међуспратне конструктивне плоче МБ
25-35 у глаткој једностраној оплати са подупирачима.

m

12,00

m2

50,00

Обрачун по м3

m3

80,00

12.

13.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 42 од 106

Рб.
1
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Бетонирање косе степенишне плоче са подестима МБ 2535, са истовременом израдом степенишних газишта.
Обрачун по м2 стварне површине плоче
Бетонирање армирано-бетонских стубова у оплати,
бетоном МБ 25-35, са свим пратећим радовима. Ценом
обухватити израду оплате и одговарајућих арматурних
серклажа према статичком прорачуну
Обрачун по м3
Бетонирање армирано-бетонских подвлака, греда,
надвратника и надпрозорника у оплати, бетоном МБ 2535, са свим пратећим радовима. Ценом обухватити
израду оплате и одговарајућих арматурних серклажа
према статичком прорачуну
Обрачун по м3
Бетонирање армирано-бетонских зидова у глаткој
оплати, бетоном МБ 25-35, са свим пратећим радовима.
Ценом обухватити израду оплате и уградњу одговарајуће
арматурне мреже према статичком прорачуну
Обрачун по м3
Израда армирано бетонске плоче шахта. У плочи
оставити отвор и поставити носач поклопца шахта који
се посебно наплаћује. Плочу армирати мрежастом
арматуром по статичком прорачуну и бетонирати
бетоном МБ 30.Горњу површину изравнати и неговати
бетон.У цену улази и оплата и арматура.

3

4

m2

75,00

m3

30,00

m3

50,00

m3

60,00

Обрачун по м2 плоче без одбитка отвора за поклопац.

m2

10,00

Набавка, сечење, обликовање и уградња арматуре.
Арматура се обрачунава посебно само за позиције у
оквиру којих није предвиђена истовремена уградња исте.
Обрачун по кг

kg

200,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.
1
20.

21.

Опис позиције

Ј.М

Количина

2
Набавка и уградња арматурних мрежа. Уградња
арматурних мрежа се обрачунава посебно само за
позиције у оквиру којих није предвиђена истовремена
уградња истих.

3

4

Обрачун по кг
Машинско просецање бетона и асфалта. Обрачун по м1
реза
Рез дубине до 20цм

kg

300,00

m1

35,00

m1

5,00

а)

Рез дубине преко 20цм
Машинско бушење рупа различитог промера кроз зидове
од опеке или блокова дебљине до 38цм.
Ø10 до 20мм

kom

10,00

б)

Ø20 до 30мм

kom

5,00

в)

kom

3,00

а)

Ø30 до 50мм
Машинско бушење рупа различитог промера кроз
армирано бетонске зидове или међуспратну конструкцију
дебљине до 25цм.
Ø10 до 20мм

kom

10,00

б)

Ø20 до 30мм

kom

5,00

в)

Ø30 до 50мм

kom

3,00

22.

23.

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО–БЕТОНСКИ РАДОВИ:
III
1.

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Демонтажа челичних конструкција, разних врста
металних решетки на прозорима и металних елемената
ограда, изношење до локације коју одреди инвеститор са
одвожењем на место које одреди инвеститор или на
градску депонију до 25км.
Обрачун по килограму
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kg

480,00

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

3

4

3.

2
Демонтажа браварских прозора и врата, изношење ван
објекта, до локације коју одреди инвеститор са
одвожењем на градску депонију. Обрачун површине
према столарској димензији отвора.
Обрачун по м2
Испорука и монтажа (са претходним узимањем мера на
лицу места) прозора, врата или комбиновано од
алуминијумских профила са прекидом термо моста, и са
окапницом
од
пластифицираног
алуминијума,
застакљеним термопан стаклом 4+12+4, са свим
потребним дихтунзима и оковима. У цену урачунати и
обраду шпалетни са неопходним молерским радовима.
Обрачун површине према столарској димензији отвора.

4.

5.

6

m2

40,00

Обрачун по м2
Узимање мера на лицу места, испорука и уградња
спољне ролетне од алуминијумских термоизолованих
профила.

m2

15,00

Обрачун по м2
Испорука и монтажа (са претходним узимањем мера на
лицу места) прозора, врата или комбиновано од ПВЦ
профила (петокоморни) са прекидом термо моста, и са
окапницом
од
пластифицираног
алуминијума,
застакљеним термопан стаклом 4+12+4, са свим
потребним дихтунзима и оковима. У цену урачунати и
обраду шпалетни са неопходним молерским радовима.
Обрачун површине према столарској димензији отвора.
Обрачун по м2
Испорука и монтажа подпрозорске клупице од ПВЦ-а
ширине до 20 цм

m2

15,00

m2

22,00

Обрачун по м1

м1

10,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 45 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
7

2
Набавка материјала, узимање мера и израда прозора и
врата од челичних профила и металних кутијастих
профила, са уградњом, бојењем основном и завршном
лак бојом и обрадом шпалетни (без уградње стакла)
Обрачун по м2
Израда и монтажа металне ограде висине 100 цм од
кутијастих челичних профила. Носачи димензија
40x40x5мм.

3

4

8

9

а)
б)
10

11

12

m2

20,00

m1

25,00

m2

12,00

пп 90 мин једнокрилна
Израда и монтажа лаке конструкције од челичних
профила
или
металних
кутијастих
профила
(надстрешнице, решетке исл.), заштићено заштитном и
основном бојом у два слоја и завршном лак бојом по
избору наручиоца.
Обрачун по килограму
Узимање мера, набавка, испорука и уградња саћастог
лексана д=10мм (на челичну конструкцију која се
обрачунава посебно) са свим потребним пратећим
материјалом
Обрачун по м2
Израда и монтажа решетки рамова за отираче од угаоног
гвожђа 30x30x5 мм и пљоснато гвожђа 25x25.

m2

6,00

kg

500,00

м2

30,00

Обрачун по килограму

kg

300,00

Обрачун по м1
Набавка и монтажа противпожарних врата са
одговарајућом атесном документацијом. Врата опремити
одговарајућом бравом и оковом и иста обојити
одговарајућим бојама отпорним на пожар.
пп 60 мин једнокрилна
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 46 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
13

2
Израда и монтажа угаоника и поклопаца за шахтове од
угаоног гвожђа 25x25x5 мм и ребрастог лима 4/5.
Обрачун по килограму
Израда и монтирање жалузина од кумановских кутија,
челичног лима д=1,5 мм и пљоснатог гвожђа 20x5 мм.
Бојење заштитном и основном бојом у два слоја и
завршном лак бојом по избору наручиоца.
Обрачун по м2
Набавка и уградња челичног ребрастог лима , RBR 3 / 4,5
мм са свим потребним радњама
Обрачун по м2 уграђеног
Набавка и уградња унутрашњих сигурносних врата
(приближно дим 90x200 цм). Шток од пластифицираног
челичног лима мин д=1,5 мм. Крило од челичног
пластифицираног лима мин д=1 мм, испуна од
термоизолационог материјала. Опремљена са две браве
("сеф" са закључавањем у 8 тачака и цилиндар бравом) и
шпијунком. Ценом обухваћена демонтажа постојећих
врата и уградња нових комплет са малтерисањем,
глетовањем и фарбањем отвора и шпалетни. Позиција
обухвата и одвоз демонтираних врата на место које
одреди наручилац или на градску депонију до 25 км.
Обрачун по комаду

3

4

kg

100,00

m2

30,00

м2

10,00

kom

4,00

14

15

16

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ
IV

а)

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Демонтажа постојећих олука са шелнама и носачима,
изношење ван објекта и одвоз на градску депонију.
лежећи олуци

б)

висећи олуци

1.
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m1

40,00

1

60,00

m

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 47 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Демонтажа лименог кровног покривача заједно са
подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз на
градску депонију.
Обрачун по м2

3

4

3.

Демонтажа разних опшивки од лима РШ до 62цм, заједно
са подлогом од тер папира, изношење ван објекта и одвоз
на градску депонију:
Обрачун по м1

4.

а)

Набавка материјала, израда, испорука и монтажа лежећих
олука, развијене ширине до 62 цм комплет са држачима и
носачима, као и спајање елемената у зависности од
материјала (лемљењем или фалцовањем). Поцинковани
лим премазати одговарајућим средством за патинирање и
завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

m2

220,00

m1

100,00

m1

30,00

m1

12,00

пластифицирани ал.лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа висећих
олука, полукружног или квадратног пресека 10 до 12 цм
комплет са држачима и носачима, као и спајање
елемената у зависности од материјала (лемљењем или
фалцовањем).
Поцинковани
лим
премазати
одговарајућим средством за патинирање и завршном
бојом по избору наручиоца.

1

m

10,00

а)

поцинковани лим 0,55 мм

m1

100,00

б)

бакарни лим 0,55 мм

m1

36,00

в)

пластифицирани ал.лим 0,55 мм

m1

20,00

в)
5.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 48 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
6.

2
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
висећих олука, полукружног или квадратног пресека 15
до 20 цм комплет са држачима и носачима, као и спајање
елемената у зависности од материјала (лемљењем или
фалцовањем).Поцинковани лим премазати одговарајућим
средством за патинирање и завршном бојом по избору
наручиоца.

3

4

а)

поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

в)
7.

а)

пластифицирани
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
вертикалних олучних цеви кружног или квадратног
пресека 10 до 12 цм комплет са држачима и носачима,
као и спајање елемената у зависности од материјала
(лемљењем или фалцовањем). Поцинковани лим
премазати одговарајућим средством за патинирање и
завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

в)
8.

а)

пластифицирани
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
вертикалних олучних цеви кружног или квадратног
пресека 15 до 20цм, комплет са држачима и носачима,
као и спајање елемената у зависности од материјала
(лемљењем
или
фалцовањем).Поцинковани
лим
премазати одговарајућим средством за патинирање и
завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

в)

пластифицирани
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m1

60,00

1

24,00

1

m

20,00

m1

80,00

1

30,00

m

m

25,00

m1

60,00

1

24,00

1

20,00

m
m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 49 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
9.

3

4

а)

2
Набавка материјала, испорука и покривање равних и
лучних кровова на бетонској подлози преко дашчане
подлоге (посебно се обрачунава) са уградњом потребних
носача (хафтера) и са постављањем слоја тер папира и
спајањем табли у зависности од материјала (лемљењем
или
фалцовањем).Поцинковани
лим
премазати
одговарајућим средством за патинирање и завршном
бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

m2

200,00

б)

бакарни лим 0,55 мм

m2

80,00

в)

алуминијумски лим 0,55 мм

m2

100,00

2

m

100,00

m1

50,00

1

30,00

1

m

30,00

m1

30,00

1

г)
10.

а)

пластифицирани ал.лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и покривање
надзидака, атике, ограда, венаца, прозорских банака и
осталих опшивки, развијене ширине
до 33
цм.Поцинковани
лим
премазати
средством
за
патинирање и завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

в)
11

m

а)

алуминијумски лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и покривање
надзидака, атике, ограда, венаца, прозорских банака и
осталих опшивки, развијене ширине до 62 цм.
Поцинковани лим премазати одговарајућим средством за
патинирање и завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

m

10,00

в)

алуминијумски лим 0,55 мм

m1

10,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
12

3

4

а)

2
Набавка материјала, израда, испорука и покривање
надзидака, атике, ограда, венаца, прозорских банака и
осталих опшивки, развијене ширине преко 62 цм.
Поцинковани лим премазати одговарајућим средством за
патинирање и завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

б)

бакарни лим 0,55 мм

в)
13

а)
б)
14.

а)
б)
15

алуминијумски лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и опшивање увала
(иксни) у крову, поред зидова, димњака , кровних
прозора, развијене ширине до 62 цм. Поцинковани лим
премазати одговарајућим средством за патинирање и
завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм
бакарни лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и опшивање увала
(иксни) у крову, поред зидова, димњака , кровних
прозора, развијене ширине преко 62 цм. Поцинковани
лим премазати одговарајућим средством за патинирање и
завршном бојом по избору наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

m1

10,00

1

5,00

1

m

5,00

m1

30,00

1

m

20,00

m1

30,00

1

m

m

20,00

а)

бакарни лим 0,55 мм
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
водоскупљача, за одводне цеви развијене ширине до 62
цм. Поцинковани лим премазати одговарајућим
средством за патинирање и завршном бојом по избору
наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

kom

10,00

б)

бакарни лим 0,55 мм

kom

4,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 51 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
16

2
Набавка материјала, израда, испорука и монтажа
водоскупљача, за одводне цеви развијене ширине преко
62 цм. Поцинковани лим премазати одговарајућим
средством за патинирање и завршном бојом по избору
наручиоца.
поцинковани лим 0,55 мм

3

4

а)
б)
17.
а)

бакарни лим 0,55 мм
Набавка и уградња кабловских грејача са свом потребном
опремом (са везивањем на ПО).
снага 40 w/м1

б)

снага 80 w/м1

kom

6,00

kom

2,00

m1

50,00

m1

50,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
V
1.

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Пажљиво разоткривање-демонтажа кровног покривача од
бибер црепа, фалцованог црепа са спуштањем поред
објекта, за поновну уградњу.
Обрачун по м2
Демонтажа слемењака ћерамиде са крова

m2

400,00

m1

100,00

3.

Обрачун по м1
Демонтажа кровних летви и штафни (трулих и
дотрајалих) са спуштањем поред објекта, утоваром у
возило и одвозом на депонију.

m2

400,00

4.

Обрачун по м2 косе површине
Демонтажа труле дашчане кровне облоге
Обрачун по м2 косе површине

m2

400,00

2.
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
5.

2
Демонтажа дрвених чамових-јелових делова кровне
конструкције, са спуштањем поред објекта, утоваром у
возило и одвозом на депонију.
Обрачун по м1 и м3 замењених конструктивних
елемената

3

4

а)
б)
6.

7.

8.

9.

10.

кровна конструкција

m3

30,00

1

рогови крова
Демонтажа кровног покривача од ТР лима, спуштање
поред објекта, утовар у возило и одвоз на депонију.
Обрачун по м2
Демонтажа оштећеног и трулог фалцованог и бибер
црепа, са спуштањем поред објекта, утоваром у возило и
одвозом на депонију.
Обрачун по м2 косе површине
Набавка материјала, транспорт и замена дотрајалих и
оштећених елемената кровне конструкције од суве
четинарске грађе, по узору на демонтиране елементе,
обрадити нове и уградити их са свим потребним везама.
У цену улази подупирања и обезбеђења. Демонтажа
дотрајалих елемената кровне конструкције се посебно
обрачунава.
Обрачун по м3
Набавка материјала и премазивање дрвених елемената
крова хемијским средством заштите, по избору
пројектанта,
Обрачун по м2 обрађене површине
Набавка материјала, транспорт и летвисање крова
квалитетним јеловим летвама 24/48 мм за фалцовани
цреп на 32 цм.

m

180,00

m2

250,00

m2

250,00

m3

15,00

m2

200,00

Обрачун по м2

m2

200,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 53 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
11.

2
Набавка материјала, транспорт и постављање штафли
48/76 мм на размаку од 70 цм за ношење ТР лима.

3

4

Обрачун по м2
Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне
конструкције дебљине д=24 мм од суве, праве и
квалитетне јелове даске на додир, са истовременим
полагањем тер хартије.Постављање тер хартије се
посебно обрачунава.
Обрачун по м2
Набавка и постављање слоја тер папира преко подлоге.
Битуменску хартију поставити преко дашчане подлоге
прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима
са широком главом.
Обрачун по м2 кровне површине
Набавка материјала, транспорт и двоструко (крунско)
постављање равног бибер црепа са постављањем два реда
црепова у првом и последњем реду. У цену улазе и
постављање слемена и грбина ћерамиде у продужном
малтеру.
Обрачун по м2
Набавка материјала, транспорт и летвисање крова
квалитетним јеловим летвама 24/48 мм за крунско
покривање бибер црепом, на 25 цм.
Обрачун по м2
Набавка материјала, транспорт и постављање фалцованог
црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од
слемењака у продужном малтеру.
Обрачун по м2

m2

250,00

m2

600,00

m2

300,00

m2

165,00

m2

150,00

m2

275,00

12.

13.

14.

15.

16.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 54 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
17.

2
Набавка материјала, транспорт и покривање крова
челичним пластифицираним лимом ТР 35/237/0,6 у боји
по избору инвеститора, са потребним везним
материјалом.
Обрачун по м2 косе површине
Набавка материјала, транспорт, израда и монтажа
снегобрана од равног челичног пластифицираног лима у
боји крова.
Обрачун по комаду

3

4

18.

m2

270,00

kom

100,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:
VI
1.
1.

2.

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Припремни радови
Израда елабората за монтажу скеле, допрема скеле на
објекат и монтажа исте, постављање заштитног
покривача од саргије или сличног лаганог материјала, са
демонтажом после завршетка радова и одвозом са
објекта.
Обрачун по м2

m2

300,00

Допремање и коришћење покретне скеле, у току
извођења радова на већој висини, са заштитном оградом
на последњем метру скеле и заштитном опремом против
слободног пада.
Обрачун по норма сату

nh

100,00
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 55 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
3.

2
Монтажа и демонтажа заштитне металне ограде,око
градилишта,висине
2,0м
са
капијом
за
улаз
радника,возила и механизације.Капије снабдети бравама
са кључевима или катанцима.Ограду правилно
анкеровати и укосничити да неби дошло до
превртања.Користи се за све време трајања радова и
плаћа се једанпут,без обзира да ли се демонтира и поново
монтира у току радова.

3

4

Обрачун по м2
4.

5.

6.

Радови на фасади
Обијање фасадног малтера са зидова и чишћење
спојница, са одношењем шута, утоваром у камион и
одвожењем на градску депонију.
Обрачун по м2
Израда фасаде у продужном малтеру у 2 слоја са
чишћењем спојница, грундирањем и пердашењем.
Обрачун по м2
Грундирање фасаде за вештачки камен д=2 цм и
браздање са претходним прскањем ретким цементним
малтером. Набацивање вештачког камена у слоју од 2 цм,
са квашењем основног слоја, равнањем и глачањем.
Фасаду завршно обрадити пиковањем, штоковањем или
по техници коју одреди надзорни орган.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
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m2

50,00

m2

200,00

m2

100,00

m2

50,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 56 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
7.

2
Израда фасаде од племенитог малтера – теранове,
чишћење спојница и обилно квашење површина зида.
Рапављење бетонских делова зидова, пиковањем и
прањем истих од прашине, прскањем површине ретким
цементним малтером размере 1:2, наношење основног
слоја продужног малтера са браздањем површине истог,
обилно квашење и наношење слоја племенитог малтера
дебљине до 10 мм са изравнавањем, глачањем и
стругањем.
Обрачун по м2
Прскање фасаде мешавином минералног агрегата и
везива, са претходном заштитом столарије и браварије
ПВЦ фолијом или сл.

3

4

8.

9.

10.

m2

50,00

Обрачун по м2
Обрада фасаде прсканим пластичним малтером.
Наношење изолационо слоја – изолиргрунда на већ
припремљену подлогу, а затим наношење завршног слоја
пластичног малтера у тону по избору Наручиоца, са
претходном заштитом столарије у браварије ПВЦ
фолијом или сл.
Обрачун по м2
Обрада фасаде фасадним бојама. Китовање оштећених
места на површини фасадног зида пластичним китом, а
затим
импрегнирање
површине
средством
за
импрегнацију по упутству произвођача фасадне боје,
наношење првог премаза фасадне боје и завршно бојење
фасаде у тону по избору Наручиоца, са претходном
заштитом столарије у браварије ПВЦ фолијом или сл.

m2

50,00

m2

100,00

Обрачун по м2

m2

100,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
11.

2
Израда термоизолационе (демит) фасаде, (стиродур,
лепак, типлови, мрежица, почетне, угаоне, завршне
лајсне, бавалит). Боја по избору Наручиоца.
Обрачун по м2
Прање фасадних површина водом под притиском, уз
употребу одговарајућих хемијских средстава

3

4

12.

m2

30,00

m2

300,00

м2

100,00

Обрачун по м2
Припрема фасадних површина са потребном заштитом,
пескирање фасаде и чишћење градилишта по завршетку
радова

м2

300,00

Обрачун по м2

m2

200,00

Обрачун по м2
13

15

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Уклањање графита са фасадних површина хемијским
средствима
Обрачун по м2

14

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Наношење антиграфитног премаза на фасадне површине

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
VII

КЕРАМИЧАРСКИ, КАМЕНОРЕЗАЧКИ И ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
Керамичарски радови

1.

Обијање керамичких плочица са зидова и подова (на
лепку), , са изношењем шута ван објекта и одвозом на
депонију.
Обрачун по м2
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m2

100,00

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 58 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Обијање керамичких плочица са зидова и подова, са
слојем везивног материјала- малтера, са изношењем шута
ван објекта и одвозом на депонију.

3

4

m2

100,00

3.

Обрачун по м2
Набавка и уградња зидних керамичких плочица, на
припремљену подлогу са фуговањем, дезен и боја по
избору Наручиоца, плочице домаће производње - 1. класа

m2

80,00

4.

Обрачун по м2
Набавка и уградња подних керамичких плочица, на
припремљену подлогу са фуговањем, дезен и боја по
избору Наручиоца, плочице домаће производње - 1. класа

m2

30,00

5.

Обрачун по м2
Набавка и уградња сокле од керамичких плочица висине
8-10 цм, са фуговањем, дезен и боја по избору
Наручиоца, плочице домаће производње - 1. класа
Обрачун по м1
Уградња керамичких плочица (зидних или подних) на
припремљену подлогу са фуговањем. (Керамичке
плочице по избору наручиоца, наплаћују се уз рачун
добављача + 6% за маниппулативне трошкове)

m1

50,00

Обрачун по м2
Набавка и облагање степеника керамичким плочицама на
припремљену подлогу, са фуговањем. У цену урачунати
израду сокле х=10-12 цм. Дезен и боја плочица по избору
Наручиоца.

m2

80,00

Обрачун по м1

m1

30,00

6.

7.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
8.

2
Облагање степеника керамичким плочицама на
припремљену подлогу, са фуговањем. У цену урачунати
израду сокле х=10-12 цм. (Дезен и боја плочица по
избору Наручиоца, наплаћује се уз рачун добављача +6%
за манипулативне трошкове )
Обрачун по м1
Набавка и уградња зидних ивичних лајсни у боји по
избору Наручиоца.

3

4

9.
а)
б)
10.

m1

10,00

m1

30,00

АЛ лајсне
Набавка и уградња угаоних лајсни за степеништа и
газишта по избору Наручиоца.

1

m

10,00

Обрачун по м1

m1

12,00

m2

30,00

m2

24,00

m2

24,00

ПВЦ лајсне

Каменорезачки радови
11.

12.

13.

Демонтажа старих облога од камених плоча дебљине 2-3
цм заједно са подлогом, са изношењем шута ван објекта
и одвозом на депонију
Обрачун по м2
Облагање фасадних зидних површина плочама од
мермера или природног камена, дебљине плоча 2-3 цм, са
анкерисањем и заливањем цементним малтером:
Обрачун по м2
Облагање унутрашњих зидних површина полираним
плочама од мермера, дебљине плоча 2-3 цм, са
анкерисањем и заливањем цементним малтером:
Обрачун по м2
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
14.

2
Облагање подножја – сокле полираним плочама висине
до 15 цм у цементном малтеру.

3

4

а)
б)
15.

а)
б)
16.

а)
б)
17.

мермерним
гранитним
Облагање степеништа (чела и газишта) у цементном
малтеру, полираним плочама дебљине 2-3 цм. Боја по
избору инвеститора. У цену урачунати и соклу х=10-12
цм.
мермерним полирани
гранитним "паљени"
Израда подова од камених плоча у цементном малтеру
или лепљењем, дебљине плоча 2-3 цм, боја по избору
инвеститора.
полиран мермер

m1

12,00

1

m

12,00

m1

12,00

1

m

12,00

m2

12,00

2

m

12,00

m2

30,00

m2

300,00

а)

гранитних "паљених"
Машинско глачање – полирање мермерних подова на
лицу места, са ручном обрадом мермера и угловима.
Обрачун по м2
Премазивање камених плоча хидрофобним премазом у
броју слојева по препоруци произвођача. У цену
урачунати претходно чишћење камена.
Обрачун по м2
Запуњавање оштећених делова камених површина
(пукотине и ситнија оштећења) материјалом за испуну, у
тону и структури једнаким оригиналу. У зену урачунати
све припремне и завршне радње (чишћење, полирање...)
Обрачун по цм1 (за пукотине)

цм1

100,00

б)

Обрачун по цм2 (за оштећења)

цм2

50,00

18.

19.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
20.

2
Демонтажа, чишћење, привремено одлагање камених
плоча (дибљине око 10цм, приближних димензија
50х100), на градилишну депонију (до 100м удаљења), са
поновном уградњом на слоју песка (посебно се
обрачунава), са фином нивелацијом у односу на нивелету
околних плоча. У позицију урачунати испуњавање фуга
чистим песком.
Обрачун по м2

3

4

m2

300,00

m2

20,00

m1

40,00

m1

30,00

1

30,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Терацерски радови

а)

Набавка материјала и израда ливеног терацо пода без
бордуре, дебљине д=2 цм. Терацо под глачати два пута и
шпахтловати. Боја и величина каменог агрегата по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
Облагање степеника (чела и газишта) ливеним терацом
д=2 цм, са глачањем и шпахтловањем. У цену урачунати
и соклу х=10-12 цм.
Обрачун по м1
Израда терацо сокле д=3 цм и терацо бордуре са једном
оштром ивицом поред зидова, дебљине д=2 цм.
висина сокле 5-15 цм

б)

ширина бордуре 5-15 цм

20

21

22

m

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ, КАМЕНОРЕЗАЧКИ И ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ:
VIII
1.

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Демонтажа старих текстилних подних облога – итисона и
линолеума, са чишћењем подлоге од везивног
материјала, са изношењем ван објекта и одвозом на
градску депонију.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

m2

150,00

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 62 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Демонтажа старих лајсни - сокла х=8 цм. Само за
позиције где демонтажа сокли није обухваћена кроз
позицију демонтаже комплетне подне облоге.
Обрачун по м1
Демонтажа постојећег ламината, са соклом, са
изношењем шута ван објекта и одвоз на градску
депонију.

3

4

3.

4.

а)
б)
5.
а)
б)
6.

7.

8.

m1

200,00

m2

150,00

m2

100,00

паркет лепљен за подлогу.
Набавка материјала и припрема подлоге Олмо масом.

2

m

100,00

до 3 мм

m2

50,00

2

Обрачун по м2
Демонтажа старог паркета са подних површина, заједно
са угаоном паркет лајсном или дрвеном соклом и винер
лајсном , изношење ван објекта и одвоз на место које
одреди инвеститор или градску депонију.
паркет куцан у подлогу.

од 3 до 10 мм
Уградња етисона, гуме, вештачке траве, ПВЦ облоге и
сл. Са украјањем и лепљењем за подлогу. Набавка
материјала по избору наручиоца наплаћује се уз рачун
добављача + 6% за манипулативне трошкове.
Обрачун по м2
Набавка, испорука и уградња сокле висине 6-8 цм за
ламинат по избору инвеститора.

m

30,00

m2

30,00

Обрачун по м1
Набавка, испорука и уградња угаоних лајсни за ламинат
по избору инвеститора.

m1

80,00

Обрачун по м1

m1

20,00

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 63 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
9.

2
Набавка, испорука и уградња подне облоге од ламината
по избору инвеститора преко слоја филца, на
припремљену подлогу.
(класе 32).
Постављање угаоних лајсни или сокли се посебно
обрачунава.
Обрачун по м2
Набавка, испорука и уградња класичног храстовог
паркета, лепљењем двокомпонентним лепком на
припремљену подлогу, са хобловањем и лакирањем 3
пута квалитетним лаком по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Набавка, испорука и уградња храстових паркет лајсни:

3

4

10.

11.

12.

13.

14.

а)
б)
15.

m2

250,00

m2

130,00

m1

80,00

m1

50,00

m1

80,00

m1

5,00

прагови ширине 30 цм
Израда и постављање винер лајсни.

1

m

5,00

Обрачун по м1

m1

80,00

Обрачун по м1
Набавка, испорука и уградња дрвених храстових сокли
висине 8 цм са винер лајсном (са лакирањем)
Обрачун по м1
Набавка, испорука и уградња алуминијумских прелазних
лајсни ширине до 5цм, на саставима две врсте подова.
Обрачун по м1
Израда и уградња храстових прагова од масива дебљине
2,5 цм. У цену урачунати узимање мера, обраду, уградњу
истих као и шмирглање и лакирање прагова три пута
квалитетним лаком за паркет. Обрачун по м1.
прагови ширине 15 цм

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

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 64 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
16.

2

3

4

17.

18.

19.

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Израда и постављање профилисаних лајсни по узорку.
Обрачун по м1
Хобловање и лакирање паркета. Паркет хобловати до
добијања глатке површине, усисати прашину, а затим
лакирати три пута квалитетним лаком за паркет.
Обрачун по м2
Припрема паркета за лакирање гитовањем неравних и
лоших површина.

m1

20,00

m2

350,00

Обрачун по м2

m2

350,00

m2

20,00

Замена оштећених делова паркета у складу са постојећим
Обрачун по м2

20.

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Набавка и уградња противклизних трака за спољну
употребу, произвођаћча 3М или еквивалент.

а)

трака ширине 2-3 цм

м1

15,00

б)

трака ширине 4-5 цм

м1

15,00
УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ:

IX

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

1.
Демонтажа зидних облога од плочастих материјала
комплет са подконструкцијом, са изношењем ван објекта,
слагањем на место које одреди инвеститор и одвозом на
депонију.
Обрачун по м2

Управа за заједничке послове републичких органа
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m2

30,00

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 65 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Демонтажа постојећих плакара уграђених у ниши, са
изношењем ван објекта, слагањем на место које одреди
инвеститор и одвозом на депонију.
Обрачун по м2
Демонтажа спуштеног плафона са изношењем ван
објекта и одвозом на депонију.
Обрачун по м2
Скраћивање постојећих врата (због промене висине
пода), са свом потребном обрадом за поновну уградњу.
Обрачун по м1
Пажљива демонтажа постојећих плакара са слагањем на
место које одреди инвеститор ради поновне монтаже и
уградње.

3

4

m2

20,00

m2

100,00

м1

10,00

m2

5,00

6.

Обрачун по м2
Поновна монтажа демонтираних плакара. Приликом
монтаже заменити оштећене и дотрајале шарке, ручке,
бравице ...

m2

5,00

7.

Обрачун по м2
Набавка, испорука и уградња дрвених дилатационих
лајсни д=10 цм.
Обрачун по м1
Набавка, испорука и уградња нових унутрашњих
дуплошперованих врата са обрадом шпалетни,
потребним оковима, бравом и цилиндром. Крила врата и
штокови офарбани полиуретанском бојом (у комори).
Мере се узимају на лицу места.
Обрачун по м2 столарске димензије отвора

m1

5,00

m2

8,00

3.

4.

5.

8.

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

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 66 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
9.

2
Набавка,
испорука
и
уградња
унутрашњих
дуплошперованих врата, делимично застакљених
пескираним стаклом, са обрадом шпалетни, потребним
оковима, бравом и цилиндром.

3

4

Обрачун по м2 столарске димензије отвора
Израда блинд рама од квалитетне чамове грађе - штафли
димензија 5x2 цм, са нивелисањем повришине за
постављање зидне облоге, типловањем у зид и
шрафљењем на потребном растојању.
Обрачун по м2
Набавка материјала, израда и монтажа надсветла у
дрвеном раму са обрадом шпалетни. Надсветло
застаклити обичним флот стаклом д=4 мм, комплет са
свим потребним елементима. Стакло се посебно
обрачунава.
Обрачун по м2 столарске димензије отвора
Израда и уградња врата административних ормана од
универа (комплет са шаркама, цилиндар бравом и
ручицама за отварање по избору ивеститора.
Обрачун по м2
Израда и уградња врата административних ормана од
фурниране иверице (комплет са шаркама, цилиндар
бравом и ручицама за отварање по избору ивеститора.
Обрачун по м2
Израда и уградња кухињских висећих затворених
елемената од универа, кантованих АБС траком 2мм са
оковима по избору наручиоца.
Обрачун по м2

m2

2,00

m2

30,00

m2

2,00

m2

10,00

m2

5,00

m2

10,00

10.

11.

12

13

14
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 67 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
15

2

3

4

Израда и уградња кухињских доњих затворених
елемената од универа,са радном плочом, угаоном
лајсном, кантованих АБС траком 2мм са оковима по
избору наручиоца.
m2

10,00

16

Обрачун по м2
Израда и уградња фиоке за доњи кухињски ел. Из
предходне позиције , комплет са оковима
Обрачун по ком
Набавка и уградња уградног шпорета са 2 рингле у
оквиру доњег кухињског елемента (са повезивањем
електроинсталације).

ком

4,00

17.

плоча од ИНОX-а

ком

3,00

керамичка плоча
Набавка и уградња уградног шпорета са 4 рингле у
оквиру доњег кухињског елемента (са повезивањем
електроинсталације).

ком

1,00

плоча од ИНОX-а

ком

1,00

керамичка плоча
Набавка и уградња судопере са повезивањем на ВиК
инсталације.

ком

1,00

а)

једноделне са оцеђивачем

ком

1,00

б)

дводелне без оцеђивача

ком

1,00

дводелне са оцеђивачем
Репарација прозорског штока која подразумева замену
оштећених делова, гитовање, шмирглање и фарбање
основном и завршном лак бојом.

ком

1,00

а)
б)
18.

а)
б)
19.

б)
20.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 68 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

21.

22.

Обрачун по м1
Замена дотрајалих и израда нових крила прозора са
једноструким застакљивањем.

1

m

40,00

Обрачун по м2

m2

5,00

m1

15,00

m2

5,00

kom

10,00

kom

10,00

kom

10,00

kom

10,00

m2

5,00

Израда и монтажа зидних облога од универ иверице
ширине до 20 цм, кантовано абс траком.
Обрачун по м1

23.

Израда и монтажа зидних облога од фурниране иверице.
Обрачун по м1

24.

Постављање гумених одбојника за врата.
Обрачун по ком

25.

26.

27.

28.

Скидање дотрајалих шарки са врата и прозора и
постављање нових.
Обрачун по ком
Набавка и замена постојећих оштећених брава цилиндара
и трукера на постојећим вратима.
Обрачун по ком
Амасовање прозора и врата са штеловањем постојећих
шарки и брава.(без замене истих)
Обрачун по ком
Набавка материјала, испорука, сечење и облагање ОСБ
плочама шрафљењем преко постављене
подконструкције. Обрачун по м2 стварно обложене
површине.
Плоче д=9мм
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 69 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

Плоче д=15мм
29.

30.

2

5,00

Плоче д=25мм
Набавка материјала, испорука, сечење и облагање
Блажујком
шрафљењем
преко
постављене
подконструкције. Обрачун по м2 стварно обложене
површине.

2

m

5,00

Плоче д=9мм

m2

5,00

Плоче д=19мм

m2

5,00

Плоче д=21мм
Набавка и лепљење изолационе траке на крила прозора
или врата

2

m

5,00

Обрачун по м1

m1

30,00

m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
X
1.

2.

РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
Преглед и поправка застора – ролетни од
алуминијумских ламела ширине 35 мм монтираних
између стакала, на ручни погон. Преглед свих елемената
застора-ролетне (алуминијумских ламела, завртања, пвц
жабица, пвц уводника, савитљиве и командне осовине,
фиксатора и шнурова), као и замена оштећених.
Обрачун по м2
Набавка, испорука и уградња венецијанер ролетни од
алуминијумских ламела ширине 25 мм у боји по избору
инвеститора, са свим пратећим радовима.

Обрачун по м2
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

m2

5,00

m2

20,00

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 70 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
3.

3

4

а)

2
Демонтажа тенде, замена платна, преглед, а по потреби
поправка механизма и монтажа тенди (платно и делови
се посебно плаћају по рачуну + 6%).
Обрачун по м2
Демонтажа постојећих еслингер ролетни, уграђених у
прозоре, односно делова истих (профилисане ламеле,
опружног механизма, гуртне, осовине...).
Обрачун по м2
Набавка материјала и поправка спољних еслингер
ролетни, са заменом потребних делова (летвице дрвене
или ПВЦ или алуминијумске, завршна лајсна дрвена или
ПВЦ или алуминијумска, осовина, котур за намотавање
гуртне, гуртна, карике за осовине, ливена лежишта и
шпицеви, вођица гуртне, опружни аутомат...), чишћењем
и бојењем вођица. Плаћа се све комплет завршено.
ролетне од дрвених ламела

б)

ролетне од ПВЦ ламела

в)

ролетне од алуминијуских ламела

4.

5.

XI
1.

m2

8,00

m2

10,00

m2

20,00

m2

15,00

2

6

15,00
УКУПНО РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ:

m2

50,00

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Рушење заштитног слоја хидроизолације од терацо или
бетонских плоча, заједно са подлогом од песка или
малтера и скидање плоча заједно са подлогом са крова са
висине до 10 м1 и одвоз на градску депонију.
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Јединична цена
са ПДВ-ом

m

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Обрачун по м2

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 71 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Сакупљање заштитног слоја хидроизолације од шљунка
на делу непроходних кровова и поново разастирање по
завршетку радова на изради хидроизолације са додатком
одговарајуће количине шљунка до потребне дебљине.
Обрачун по м2
Демонтажа постојећих плоча: кулије, камен или сл.
(заштите хидроизолације), са слагањем на објекту и
поновна уградња неоштећених плоча. У цену улазе све
потребне радње, као и песак (са планирањем) за поновну
уградњу демонтираних неоштећених плоча.
Обрачун по м2
Чишћење бетонске подлоге од заостале нечистоће и
премаз материјалом у хладном стању на бази растварача
или емулзијом.

3

4

3.

4.

5.

Обрачун по м2
Израда хидроизолације равних кровних, подних
површина и тераса са обрадом свих карактеристичних
детаља (повезивање са сливницима, олуцима и сл.), са
подизањем хидроизолације мин 20 цм од завршне коте
равног крова/терасе.
хладан премаз површине битулитом

m2

50,00

m2

50,00

m2

50,00

m2

100,00

постављање траке кондор 4 са варењем за подлогу, са
вареним преклопима минимално 10 цм
наношење Полиазбитола у 3 слоја са 2 слоја мрежице –
стаклени воал
заштитни премаз хидроизолације
Обрачун по м2
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ПДВ-ом
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
6.

2

3

4

Наносење заститног премаза преко готове
хидроизолације на бази битумена (алумит ,кровопласт
или сл.), у 2 слоја односно по препоруци
производаца.Заштита хидроизолације бојењем –
наношењем слоја боје на у два слоја преко готове
хидроизолације.
Обрачун по м2

7.

10

m2

30,00

m2

30,00

m2

50,00

m2

40,00

Заштита хидроизолације терацо или бетонским плочама
постављеним на слоју песка, са заливањем фуга
битуменом, са дизањем на висину до 10,00 м1.
Обрачун по м2

9.

50,00

Заштита хидроизолације слојем шљунка, са дизањем на
висину до 10,00 м1 и разастирање у слоју дебљине до
2,00 цм.
Обрачун по м2

8.

m2

Извођење хидроизолације пода у мокрим чворовима
постављањем Кондора 4 (са вареним преклопима мин 10
цм), варењем преко слоја битулита, са подизањем
изолације уз ивичне зидове 15 цм.
Обрачун по м2
Израда хидроизолације на деловима зидова у мокрим
чворовима премазом "изомат" или слично у 2-3 слоја, са
употребом мрежице, са подизањем изолације уз ивичне
зидове 15 цм и повезивањем са подном решетком.
Обрачун по м2
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1
11.

2
Израда хидроизолације равних кровних, подних
површина и тераса ПВЦ хидроизолационим мембранам
(систем СИКА или слично) са обрадом свих
карактеристичних детаља по препоруци произвођача
(повезивање са сливницима, олуцима и сл.),

3

4

са подизањем хидроизолације мин 20 цм од завршне коте
равног крова/терасе.

12.

13.

14.

15.

16.

Обрачун по м2
Набавка и уградња елемената за отпаривање равних
кровова са повезивањем на хидроизолациону мембрану.
Обрачун по ком
Израда попречне хидроизолације зидова (просецање
вертикалног продора капиларне влаге) производом Сика
Мур Инекцион Цреме или сл. За дебљину зида до 40цм
Обрачун по м1
Израда попречне хидроизолације зидова (просецање
вертикалног продора капиларне влаге) производом Сика
Мур Инекцион Цреме или сл. За дебљину зида до 80цм
Обрачун по м1
Израда заштитних холкела од цементног малтера са
рабиц мрежом фиксираном за вертикалну површину
назидка или зида РШ 30-50цм.
Обрачун по м1
Израда залучења од цементног малтера на споју
хоризонталне плоче и назидка или зида одговарајућег
радијуса прилагођеног врсти изолације која се поставља
који омогућава правилно повијање хидроизолације РШ
15-25цм.
Обрачун по м1
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m2

60,00

kom

10,00

m1

75,00

m1

85,00

m1

50,00

m1

50,00
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
17.

2
Малтерисање зидова на чисту подлогу након
инјектирања у следећим слојевима: наношење шприц
малтера, 2 руке малтера са додатком Сика 1 или Сика
латекса, пердашењем без додатка адитива

3

4

18.

19.

Обрачун по м2
Набавка материјала и израда парне бране.

m2

80,00

Обрачун по м2

m2

50,00

Термо изолација
Набавка, материјала за термоизолацију стиропора, са
испоруком и уградњом:

а)

стиропор дебљине 3 цм

m2

10,00

б)

стиропор дебљине 5 цм

2

m

20,00

стиропор дебљине 10 цм
Набавка, материјала за термоизолацију стиродура, са
испоруком и уградњом:

m2

10,00

а)

стиродур дебљине 2 цм

m2

10,00

б)

стиродур дебљине 3 цм

2

m

20,00

в)

стиродур дебљине 5 цм

m2

40,00

стиродур дебљине 10 цм
Набавка, материјала за термоизолацију минералне вуне,
са испоруком и уградњом:

m2

20,00

а)

минерална вуна дебљине 5 цм

m2

60,00

б)

минерална вуна дебљине 8 цм

m2

20,00

в)

минерална вуна дебљине 10 цм

m2

20,00

г)

тврдо пресовани вунизол дебљине 5цм

2

30,00

в)
20.

г)
21.
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

д)
22.

вунизол у ролни дебљине 5цм
Набавка и распростирање ПВЦ фолије (као заштите
термоизолације).

2

m

30,00

Обрачун по кг

kg

200,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
XII
1.

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Пажљива демонтажа санитарија и санитарне галантерије
са свим пратећим спојним материјалом. Демонтиране
санитарије и галантерију одложити на место које одреди
инвеститор за евентуалну каснију уградњу и потом
одвести на место које одреди инвеститор до 25км.
Обрачун по комаду.
комплет WС шоља са даском

ком

12,00

водокотлић са испирном цеви

ком

12,00

комплет лавабо са сифоном и стубом

ком

12,00

огледало са етажером

ком

12,00

комплет батерија (зидна или стојећа)

ком

15,00

славина

ком

2,00

писоар са пратећим испирачем

ком

6,00

комплет сушач руку

ком

10,00

зидни држач сапуна

ком

16,00

зидни дозер течног сапуна

ком

15,00

држач папирних убруса

ком

10,00

држач папира за WC даску

ком

2,00

држач тоалет папира

ком

15,00
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1
2.

2
Пажљива демонтажа постојећих електричних бојлера,
комплет са носачима и прикључним цевима и вентилима
и одлагање истих на место које одреди инеститор као и
одвожење истих на место које одреди инвеститор до
25км. Обрачун по ком. демонтираног бојлера.
Бојлер запремине 10л

3

4

ком

3,00

Бојлер запремине 50-80л

ком

3,00

Демонтажа водоводних цеви, заједно са фитингом,
изношење ван објекта и одвозом на депонију:
а) цеви пречника до 2

m1

10,00

б) цеви пречника преко 2''
Демонтажа ливених канализационих цеви, изношење ван
објекта и одвоз на градску депонију:
а) цеви пречника 50-75 мм

m1

10,00

m1

10,00

б) цеви пречника 100-150 мм
Демонтажа ПВЦ канализационих цеви пречника 50150мм, изношење ван објекта и одвоз на градску
депонију:
обрачун по м1
Набавка материјала и израда инсталација водовода
поцинкованим цевима, са свим потребним фитингом,
штемовањима и фиксирањем мреже:
а) цеви пречника ½''

1

m

10,00

m1

10,00

m1

20,00

б) цеви пречника ¾''

1

m

20,00

в) цеви пречника 1''

m1

10,00

г) цеви пречника 5/4''

m1

10,00

1

10,00

1

15,00

3.

4.

5.

6.

д) цеви пречника 1 ½''
ђ) цеви пречника 2''
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

7.

е) цеви пречника 2 ½''
Набавка материјала и израда инсталација водовода ППР
цевима, са свим потребним предрадњама пратећим
фитингом (лукови, рачве, завршни лукови, наставци...) за
ову врсту радова.
а) цеви пречника ½''

1

m

10,00

m1

40,00

б) цеви пречника ¾''

1

m

40,00

в) цеви пречника 1''

m1

20,00

г) цеви пречника 5/4''

m1

20,00

1

20,00

ђ) цеви пречника 2''

1

m

20,00

е) цеви пречника 2 ½''
Набавка, испорука и уградња ЕК вентила:

m1

20,00

а) ЕК вентил пречника ½"-½''

kom

10,00

б) ЕК вентил пречника 3/8''-½''
Набавка, испорука и уградња пропусних месинганих
вентила:

kom

10,00

а) пропусни вентил пречника ½''

kom

5,00

б) пропусни вентил пречника ¾''

kom

5,00

в) пропусни вентил пречника 1''

kom

5,00

г) пропусни вентил пречника 5/4''

kom

3,00

д) пропусни вентил пречника 1 ½''

kom

3,00

ђ) пропусни вентил пречника 2''

kom

3,00

е) пропусни вентил пречника 2 ½''
Набавка, испорука и уградња пропусних месинганих
вентила са испусном славином:

kom

3,00

д) цеви пречника 1 ½''

8.

9.

10.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 26/2019

m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 78 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

11.

12.

а) пропусни вентил пречника ½''

kom

5,00

б) пропусни вентил пречника ¾''

kom

5,00

в) пропусни вентил пречника 1''

kom

5,00

г) пропусни вентил пречника 5/4''

kom

5,00

д) пропусни вентил пречника 1 ½''

kom

3,00

ђ) пропусни вентил пречника 2''

kom

3,00

пропусни вентил пречника 2 ½''
Набавка, испорука и уградња клизних спојки:

kom

3,00

а) клизна спојка пречника ½''

kom

5,00

б) клизна спојка пречника ¾''

kom

5,00

в) клизна спојка пречника 1''

kom

5,00

г) клизна спојка пречника 5/4''

kom

5,00

д) клизна спојка пречника 1 ½''

kom

3,00

ђ) клизна спојка пречника 2''

kom

3,00

е) клизна спојка пречника 2 ½''
Набавка и монтажа са демонтажом истог дотрајалог.

kom

3,00

а) гвоздено ливени затварач вентила 80 мм,л 280мм

kom

2,00

б) гвоздено ливени затварач вентила 100 мм,л 280мм

kom

2,00

в) гвоздено ливени затварач вентила 150мм л 280мм

kom

2,00

г) гвоздено ливени лук 80мм/90

kom

1,00

д) гвоздено ливени лук 100мм/90

kom

1,00

ђ) гвоздено ливени лук 150мм/90

kom

1,00
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Ј.М
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1

2

3

4

13.

14.

15.

16.

е) гвоздено ливена т рацва 150мм/80мм л 300

kom

1,00

ж) гвоздено ливена т рацва 300мм/150мм л 300

kom

1,00

з) гвоздено ливена т рацва 300мм/300мм

kom

1,00

и) гвоздено ливени неповратни вентил 150мм л 400

kom

1,00

ј) гвоздено ливена редукција 300мм/150мм

kom

1,00

к) гвоздено ливена цев фф комад 150мм л 300

kom

1,00

л) гвоздено ливена цев фф комад 300мм л 300

kom

1,00

љ) водомер 100мм
Набавка и монтажа са демонтажом истог дотрајалог
гвоздено ливена цев FF комад пречника 80mm
а) дужине L=300mm

kom

1,00

kom

4,00

б) дужине L=500mm
Набавка и монтажа са демонтажом истог дотрајалог
гвоздено ливена цев FF комад пречника 100mm
а) дужине L=300mm

kom

4,00

kom

4,00

б) дужине L=500mm
Набавка и монтажа са демонтажом истог дотрајалог
гвоздено ливена цев FF комад пречника 150mm
а) дужине L=300mm

kom

4,00

kom

4,00

б) дужине L=500mm
Набавка и монтажа са демонтажом истог дотрајалог
гвоздено ливена цев FF комад пречника 300mm
а) дужине L=300mm

kom

4,00

kom

4,00

б) дужине L=500mm

kom

4,00
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1
17.

18.

19.

20.

21.

Опис позиције

Ј.М

Количина

3

4

2
Набавка и уградња MULTI JOINT спојнице TIP E
а) пречника 80mm

kom

8,00

б) пречника 100mm

kom

8,00

в) пречника 150mm

kom

8,00

г) пречника 300mm
Набавка и уградња "Фланш адаптера" TIP U

kom

8,00

а) пречника 80mm

kom

4,00

б) пречника 100mm

kom

4,00

в) пречника 150mm

kom

4,00

г) пречника 300mm
Набавка и уградња сета за MULTI JOINT спојницу tip E
(шрафови, дихтунзи и сви потребни пратећи делови и
материјал)
Обрачун по комаду
Набавка материјала и израда инсталације канализације
ПВЦ цевима комплет са гуменим прстеновима,
шлицовањем, пробијањем рупа
а) цеви прецника 50мм

kom

4,00

kom

8,00

m1

10,00

б) цеви прецника 70мм

m1

20,00

в) цеви прецника 110мм

m1

30,00

г) цеви прецника 160мм
Набавка, испорука и уградња ПВЦ лука, комплет са
гуменим прстеном:

m1

5,00

а) лук пречника 50 мм

kom

5,00

б) лук пречника 70 мм

kom

10,00

в) лук пречника 110 мм

kom

15,00

г) лук пречника 160 мм

kom

6,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 81 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
22.

2
Набавка, испорука и уградња ПВЦ рачве, комплет са
гуменим прстеном:

3

4

23.

24.

25.

26.
27.

28.

а) рачва пречника 50 мм

kom

3,00

б) рачва пречника 70 мм

kom

6,00

в) рачва пречника 110 мм

kom

10,00

г) рачва пречника 160 мм
Набавка, испорука и уградња подног ПВЦ сливника

kom

3,00

обрачун по ком
Набавка, испорука
решетке:

kom

2,00

обрачун по ком
Комплет замена подне сливне решетке . Позиција
обухвата: демонтажу постојећег сливника;, уградњу
новог подног сливника са затварачем задаха тип "60
плус" Примус произвођач HL Hutterer или одговарајуће,
са решетком од Inoxa; повезивање sa
постојећом
хидроизолацијом и канализационим подним разводом
обрачун по ком
Демонтажа постојеће wц шоље

kom

6,00

kom

2,00

обрачун по ком
Набавка, испорука и уградња комплет wц шоље са
подном и манжетна гумом, пластичном wц даском.
Комплет са повезивањем на инсталацију.
а) домаће производње

kom

8,00

kom

8,00

б) иностране производње
Демонтажа постојећег водокотлића

kom

2,00

обрачун по ком

kom

8,00

и

уградња

прохромске
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подне

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 82 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
29.

2
Набавка, испорука и уградња водокотлића са
повезивањем на инсталацију. Комплет са испирном цеви,
ек вентилом, потезаљком.
а) високомонтажног пластичног

3

4

kom

8,00

б) нискомонтажног пластичног

kom

2,00

г) иностране производње "Геберит" водокотлић

kom

1,00

Набавка, испорука и уградња керамичког умиваоника са
повезивањем на инсталацију. Комплет са шрафовима,
сифоном.
а) умиваоник домаће производње

kom

4,00

б) умиваоник иностране производње
Уградња керамичког умиваоника по избору пројектанта,
са повезивањем на инсталацију. Комплет са шрафовима,
сифоном. Наплаћује се уз рачун добављача +6% за
манипулативне трошкове
обрачун по ком
Набавка, испорука и уградња једноручне батерије са
повезивањем на инсталацију. Комплет са свим
потребним вентилима и цревима.
а) домаће производње

kom

2,00

kom

4,00

kom

6,00

б) иностране производње

kom

2,00

в) батерија са телефон-тушем"
Демонтажа постојећег писоара

kom

2,00

обрачун по ком
Набавка, испорука и уградња комплет писоара (писоар,
ек вентил, сифон, шрафови) са повезивањем на
инсталацију.
а) писоар домаће производње

kom

4,00

kom

4,00

б) писоар иностране производње

kom

2,00

30.

31.

32.

33.
34.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 83 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
35.

2
Набавка материјала, испорука и уградња комплет
писоара са фото ћелијом (писоар, ек вентил, сифон,
шрафови) са повезивањем на инсталацију. Наплаћује се
уз рачун добављача +6% за манипулативне трошкове

3

4

Обрачун по ком
Набавка и уградња електричног бојлера са свом
припадајућом опремом-цевима, вентилима.

kom

1,00

а) бојлер 80 литара

kom

2,00

б) бојлер 50 литара

kom

2,00

в) бојлер 10 литара
Набавка и уградња санитарне галантерије.

kom

4,00

а) сушач руку

kom

2,00

б) метални држач за течни сапун

kom

8,00

в) метални држач за тоалет папира

kom

8,00

г) метални држач пешкира

kom

2,00

д) Метални држач убруса

ком

1,00

ђ) инокс канта за отпатке

ком

1,00

е) инокс ВЦ четка

ком

1,00

Демонтажа старе, набавка, испорука и монтажа нове
холендер славина пречника ¾''.
Обрачун по ком
Набавка и уградња доњег кухињског елемента
приблизних димензија 90х 60х 85 са судопером од
нерђајућег челика, са свом припадајућом опремом.

kom

5,00

обрачун по ком

kom

2,00

36.

37.

38.

39.
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 84 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
40.

2
Санација хаварисане водоводне цеви, и то: ручни ископ
земље треће категорије на месту хаварије цеви до 10,00
м3, са набавком испоруком и монтажом прохромских
куплунг спојница и затрпавањем рова са набијањем.
санација ливене цеви пречника 2"
Набавка и уградња сливних линијских канала од полимер
бетона, са челичном поклопном решетком, комплет са
повезивањем
са
хидроизолацијом
по
детаљу
произвођача.
а) ширине 200 мм

3

4

41.

42.

43.

44.

45.

46.

kpl

3,00

m1

5,00

б) одводни сливник Ø=100
Демонтажа постојећег сливника у равном крову/тераси.
Набавка и уградња новог сливника, повезивање са
хидроизолацијом и постојећом кишном вертикалом.
а) Ø=110 мм

kom

3,00

kom

5,00

б) Ø=150 мм
Набавка и уградња гвозденог поклопца за шахт прибл.
Дим. 60х60, финално заштићен, носивости за средње
тежак саобраћај

kom

5,00

Обрачун по комаду
Набавка и уградња рама за поклопац шахта из предходне
поз.рам од челичних профила опремљен потребним
оковом и дихтунзима против продора воде.
Обрачун по комаду
Израда везе, прикључење ново изведених инсталација на
постојећу водоводну мрежу.

kom

1,00

kom

1,00

Обрачун паушално
Израда везе, прикључење ново изведених инсталација на
постојећу канализациону мрежу
Обрачун паушално

пауш

3,00

пауш

3,00
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 85 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
47.

2

3

4

49

50.

Обрачун по м3
Ручно насипање ископа земљом депонованом приликом
ископа.Земљу насипати у слојевима,квасити и набијати
до потребне збијености.
Обрачун по м3

30,00

m3

40,00

m3

50,00

час

10,00

m2

100,00

m1

300,00

m2

50,00

Израда пројекта изведеног стања инсталација водовода и
канализације.

Геодетско снимање за катастар подземне инсталације са
доставом података наручиоцу.
Обрачун по м1

53

m3

Ангажовање рада пумпе на санацији инсталација.

Обрачун по м2
52.

6

Ручни ископ земље II и III категорије преко 2м дубине.

Обрачун по часу
51.

Јединична цена
са ПДВ-ом

Ручни ископ земље II и III категорије дубине до 2м
Обрачун по м3

48

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Разупирање ископаног рова фоснама.Разупирање рова
извршити грађом одговарајућег пресека и даскама
дебљине 2",а по пропису за ову врсту радова.
Обрачун по м2 оплате

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 86 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
XIII

2

3

4

ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ
Молерски радови

1.

2

3.

4.

5.

6.

7.

Заштита подова валовитим картоном преко кога се
поставља ПВЦ, и заштита столарије ПВЦ-ом.
Обрачун по м2 просторије
Скидање старе боје са стругањем наслага старе боје са
зидова и плафона, до здраве подлоге, изношење шута ван
објекта и одвоз на градску депонију.
Обрачун по м2
Глетовање зидова и плафона преко старе неравне
подлоге после стругања старе боје, малтерисаних зидова
и плафона, бетонске подлоге и гипсних плоча, Полификс
или сличним китом, са шлајфовањем до добијања
потпуно глатке површине.
Обрачун по м2
Набавка материјала и глетовање зидова и плафона
лепком за плочице и мрезицом
Обрачун по м2
Бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом са
свим потребним предрадњама за ову врсту радова у тону
по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење зидова и плафона акрилном бојом са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
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m2

350,00

m2

650,00

m2

2.600,00

m2

400,00

m2

18.000,00

m2

2.500,00

m2

400,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 87 од 106

Рб.
1
8.

Опис позиције

Набавка материјала
фасакрилом

и

2
бојење

зидова

и

Ј.М

Количина

3

4

плафона

Обрачун по м2
Прекривање – изолација мрља и флека преко старе
подлоге, неким од изолирајућих премаза, како би се
спречило избијање флека после бојења зидова и плафона
– завршне обраде.

m2

70,00

Обрачун по м2

m2

400,00

m2

15.400,00

m2

240,00

m2

80,00

13.

Обрачун по м2
Бојење зидова и плафона латекс бојом са свим потребним
предрадњама за ову врсту радова у тону по избору
инвеститора

m2

160,00

14.

Обрачун по м2
Обрада зидова у техници "спатулато венезиано" у боји по
избору.

m2

40,00

15.

Обрачун по м2
Обрада оштећених делова у штуко мермеру а у складу са
постојећим.
Обрачун по м2

m2

35,00

9.

10.

11.

12.

Набавка материјала и наношење подлоге на зидове и
плафоне
Обрачун по м2
Стругање и љуштење старих наслага боје и дела старог
поткоруженог малтера до опеке са чишћењем фугни.
Обрачун по м2
Стругање и љуштење старих тапета у једном слоју са
изошењем шута ван објекта
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 88 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
16.

2
Набавка материјала, транспорт и уградња профилисаних
лајсни од стиропора ширине око 15 цм
Обрачун по м1
Лепљење папирнатих и пластифицираних тапета на
припремљену подлогу, са потребним украјањем (
Набавка тапета по избору Наручиоца, наплаћују се уз
рачун добављача +6% за манипулативне трошкове)
Обрачун по м2

3

4

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Фарбарски и лакирерски радови
Скидање старе боје са столарије паљењем или отапањем
100 %, са изношењем шута ван објекта и одвозом на
градску депонију.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање старе столарије, са које
је скинута стара боја, са свим потребним предрадњама за
ову врсту радова, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање старе столарије, са
свим потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону
по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Лакирање безбојним лаком или лазирним премазима
природног дрвета храстовине, боровине, брестовине у
тону по избору инвеститора, са свим потребним
предрадњама за ову врсту радова или упутству
произвођача употребљеног премаза.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање нове столарије са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
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м1

10,00

m2

80,00

m2

150,00

m2

150,00

m2

160,00

m2

100,00

m2

20,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8

Страна 89 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
23.

2
Бојење и лакирање челичних и ливених радијатора бојом
отпорном на температуру – радијатор лак, са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење и лакирање челичних цеви грејања бојом
отпорном на температуру – радијатор лак, са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м1
Скидање старе боје са браварије и лимарије паљењем или
отапањем 100%, са изношењем шута ван објекта и
одвозом на градску депонију.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање старе браварије и
лимарије, са које је скинута стара боја, са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова, у тону по
избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање старе браварије и
лимарије, са свим потребним предрадњама за ову врсту
радова, у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење уљаном бојом и лакирање нове браварије и
лимарије са свим потребним предрадњама за ову врсту
радова у тону по избору инвеститора.
Обрачун по м2
Бојење браварије са које се скинута предходна боја, или
нове браварије, бојом за метал "3 у1" - "Антика"
Обрачун по м2

3

4

24.

25.

26.

27.

28
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m2

150,00

m1

200,00

m2

80,00

m2

80,00

м2

20,00

m2

240,00

м2

50,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1
29

2
Антикорозивна заштита – бојење антикорозивном бојом
жљебова, увала, испусних цеви, олука, опшивених
лимова и слично, са свим потребним предрадњама за ову
врсту радова.
Обрачун по м2
Бојење лазурном бојом и лакирање дрвених облога од
фурнира (ламперија у потребном броју слојева са свим
потребним предрадњама за ову врсту радова: брушење,
китовање, поновно брушење и лакирање)
Обрачун по м2
Бајцовање дрвених површина у тону по избору
Наручиоца, са свим потребним предрадњама за ову врсту
радова:брушење, китовање, поновно брушење и
лакирање

3

4

30

31

32

33

34

m2

80,00

m2

70,00

Обрачун по м2
Набавка материјала и бојење масне сокле емаил лаком са
предходном припремом.

m2

40,00

Обрачун по м2
Заштита спољних елемената од дрвених масива. Дрвене
елементе добро ошмирглати брусилицом или ручно до
постизања глатке, здраве површине. Дрво заштити
инпрегнантом, затим извршити премазивање лазурним
премазом и завршно лакирати у потребном броју слојева
Обрачун по м2
Набавка материјала и наношење противпожарног
премаза на челичну конструкцију која је претходно
заштићена
антикорозивним
премазом
за
ватроотпорност:Ф= 30 мин, Ф=60 мин, Ф=90 мин

m2

20,00

m2

200,00

Обрачун по кг ПП премаза

кг

1.320,00
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Јединична
цена
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5
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са ПДВ-ом
6
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ПДВ-а
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7
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ПДВ-ом
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

34.

35.

Сувомонтажни радови
Рушење-демонтажа преградних зидова од гипс картон
плоча ( д=7,5-12,5цм), комплет са конструкцијом,
термоизолацијом, ПВЦ фолијом и гипскартонским
плочама
Обрачун по м2
Демонтажа старих спуштених плафона,типа ''Хантер
Даглас'', ''Амстронг'' и плафона од гипс картонских плоча
са комплетном подконструкцијом и термоизолационим
слојевима.
Обрачун по м2

36.

37.

м2

40,00

m2

200,00

m2

20,00

m2

15,00

2

15,00

в) једнострано влагоотпорним плочама

2

m

5,00

г) двострано влагоотпорним плочама

m2

5,00

д) једнострано ватроотпорним плочама ф 90

m2

5,00

Набавка материјала и израда опшивки и кутија од гипс–
картонских плоча са израдом подконструкције. У цену
урачунат сав рад и материјал. Развијене ширине до 60цм

Обрачун по м2 видљиве нето површине
Набавка материјала и једнострано или двострано
облагање зидова одговарајућим гипс картонским
плочама преко металне подконструкције дебљине плоча
д=12,5 мм, са постављањем бандаж трака на подужним
спојевима и Алукс трака на угловима. Позицијом није
предвиђена израда металне подконструкције и уградња
термоизолације.
а) једнострано стандардним плочама
б) двострано стандардним плочама
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m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

38.

39.

40.

ђ) двострано ватроотпорним плочама ф 90
Набавка материјала и израда лаких преградних зидова од
гипскартонских плоча. Позиција обухвата израду
металне подконструкције д=5 - 10 цм, постављање
минералне вуне д=3-8цм обложене ПВЦ фолијом са обе
стране, и облагање зида са обе стране стандардним
гипскартонским плочама д=12,5мм, Обрачун по нето
површини зида до нивоа плафона без отвора.
Конструкцију у оквиру спуштеног плафона која се не
облаже плочама и у којој се не поставља термоизолација
се не обрачунава.
Зид укупне дебљине д=7,5 цм

m

5,00

m2

25,00

Зид укупне дебљине д=10 цм

m2

150,00

Зид укупне дебљине д=12,5 цм
Набавка материјала и израда металне подконструкције за
лаке преградне зидове и конструкције за облагање зидова
са испуном од минералне вуне дебљине 3-8цм.
a)
Конструкција д= 5цм са вуном дебљине 3цм,
обложене ПВЦ фолијом са обе стране

m2

25,00

m2

20,00

б) Конструкција д= 7,5цм са вуном дебљине 5цм,
обложене ПВЦ фолијом са обе стране

m2

20,00

в) Конструкција д= 10цм са минералном вуном дебљине
8цм, обложене ПВЦ фолијом са обе стране

m2

10,00

m2

50,00

2

Набавка материјала и израда спуштеног плафона од гипс
картонских плоча, на металној подконструкцији са
вешаљкама и носећим и монтажним ЦД профилом.
Дебљина плоча д=12,5 мм. Без термоизолације.
а) стандардне плоче
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
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8

Страна 93 од 106

Рб.

Опис позиције

Ј.М

Количина

1

2

3

4

41.

б) влагоотпорне плоче

2

m

10,00

в) ватроотпорне плоче ф 90
Набавка материјала и израда спуштених плафона од гипс
картонских плоча дебљине д=12,5 мм, димензија 60x60
цм, са израдом носеће конструкције од ЦД профила,
висилица и осталим помоћним материјалом и
типловањем у плафонску конструкцију.
а) стандардне плоче

m2

20,00

m2

250,00

2

30,00

в) ватроотпорне плоче ф 90
Набавка и израда спуштених плафона типа "армстронг"
или слично, комплет са носећом подконструкцијом.

2

m

20,00

Обрачун по м2

m2

10,00

б) влагоотпорне плоче
42.

m

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ:
XIV
1.

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Чишћење старог гита и фалцова на прозорима и вратима
и уградња новог стаклорезачког гита на истим, пре
извођења фарбарских радова.

m1

50,00

2.

Обрачун по м1
Скидање старог стакла, набавка материјала и уградња
новог пескираног стакла са гитовањем и изношењем
шута ван објекта:

а)

стакло дебљине д=3 мм

m2

10,00

б)

стакло дебљине д=4 мм

2

20,00
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m

Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1
3.

2
Скидање старог стакла, набавка материјала и уградња
новог стакла са гитовањем и изношењем шута ван
објекта:
стакло дебљине д=3 мм

3

4

а)
б)
4.

m2

20,00

2

m

20,00

а)

стакло дебљине д=4 мм
Набавка материјала, испорука и уградња огледала
урађеног од флот стакла:
огледала дебљине д=4 мм

m2

10,00

б)

огледало дебљине д 4мм касираног на медијапану д 10цм

m2

10,00

ц)
5.

огледала дебљине д=6 мм
Узимање мера, израда, испорука и уградња ливеног
секурит стакла.

m2

6,00

m2

4,00

2

m

10,00

m2

6,00

ширина фазете 15 мм
Демонтажа старог разбијеног стакла, набавка, испорука и
уградња новог Термопан стакла.
стакло дебљине д=4+12+4 мм

m1

10,00

m2

10,00

стакло дебљине д=4+12+6 мм
Узимање мера, набавка, испорука и уградња сигурносног
панцир стакла дебљине д=30 мм (3x10 мм са 2 слоја
панцир фолије).
Обрачун по м2

m2

10,00

m2

4,00

а)

стакло дебљине д=6 мм

б)

стакло дебљине д=10 мм

6.

7.
8.
а)
б)
9.

Набавка и уградња сигурносног ламинираног стакла д
10мм 5мм ф 5мм
Обрачун по м2
Обрада фазете на равном стаклу:
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Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
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Укупно без
ПДВ-а
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7
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Опис позиције

Ј.М

Количина

1
10.

2
Узимање мера, набавка, испорука и уградња армираног
стакла д=6-7 мм.

3

4

m2

6,00

11.

Обрачун по м2
Набавка испорука и лепљење рефлектујуће стопсол
фолије на стакло
Обрачун по м2
Набавка и лепљење фолије ефекат пескираног стакла на
стаклу

m2

40,00

12.

Обрачун по м2
Уклањање постојеће фолије са стакла и потпуно
чишћење преосталог везног материјала са подлоге

m2

20,00

13.

Обрачун по м2

m2

20,00

Јединична
цена
без ПДВ-а
5

Јединична цена
са ПДВ-ом
6

УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:
XV
1

РАЗНИ РАДОВИ
Цена рада радника за непредвиђене послове

а)

помоћни радник

нч

60,00

660,00

б)

КВ радник

нч

60,00

790,00

в)

ВКВ радник

нч

60,00

910,00

г)

Инжењер

нч

60,00

1.800,00
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:
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Укупно без
ПДВ-а
(4х5)
7

Укупно са
ПДВ-ом
(4х6)
8
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Укупно
без ПДВ-а

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Укупно са ПДВом

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО–БЕТОНСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ, КАМЕНОРЕЗАЧКИ И ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЕНТЕРИЈЕРСКИ РАДОВИ
СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО :

М.П.
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Потпис овлашћеног лица
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Период трајања гаранције
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је ________________месеци/година
(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 директора Дејан Јонић (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 26/2019, чији је предмет извођење грађевинско занатских радова на текућем
одржавању;
- 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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Члан 1.
Предмет Уговора је извођење грађевинско занатских радова на текућем
одржавању и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.
Вредност уговора износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је изражена у динарима без ПДВ-а.
Наручилац задржава право да одступи од процењене количине из члана 1.
овог уговора, у зависности од потреба на објектима, односно потреба корисника.
Члан 3.
Плаћање ће се вршити сукцесивно у зависности од динамике извршења
радова у року од 30 дана, од дана службеног пријема рачуна овереног од стране
овлашћеног лица Наручиоца, уз који се доставља оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова, потребни атести, скице и
сл. Сваки рачун мора да садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
За набавку пратећих добара и материјала који нису предвиђени у члану 1
овог уговора, Извођач радова има право на надокнаду од 6% на име манипулативних
трошкова уз приложени рачун за купљени материјал који ће бити саставни део фактуре.
За радове који се врше ван Београда, Извођач радова има право на
једнократну накнаду (један одлазак и повратак до локације за време реализације
појединачног посла, за трошкове транспорта у износу од 15% прописане цене за литар
погонског горива по пређеном километру. У наведену накнаду је укључен и износ
путарине.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској
години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ

Члан 4.
Уколико је потребно извршити неспецифициране радове из области
грађевинско занатских радова које нису обухваћене чланом 1. овог уговора, Извођач
радова може да изврши тражено по претходно прибављеној сагласности од стране
овлашћеног лица Наручиоца (вршиоца стручног надзора).
НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ МАТЕРИЈАЛИ

Члан 5.
Уколико је потребно набавити специфичне материјале или добра који
нису обухваћени чланом 1.овог уговора, Извођач радова има право на надокнаду од 6%
на име манипулативних трошкова уз приложени рачун за купљени материјал који ће бити
саставни део фактуре.
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Члан 6.
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 7.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора, као средство
финансијског обезбеђења предао Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 4.100.000,00 динара 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 8.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију
за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 2.050.000,00 динара без ПДВ-а,
која траје 5 дана дуже од гарантног рока за изведене радове и уграђени материјал.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Члан 9.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 10.
Радови ће се изводити сукцесивно према потребама Наручиоца и према
динамици коју он одреди за сваки појединачни посао. Рокове завршетка радова
одређиваће Наручилац у зависности од обима и сложености посла.
Извођач радова којем буде додељен уговор дужан је да у року од 24 часа
од позива, са представником Наручиоца изврши обилизак локације и сачини предрачун
потребних радова у скаладу са позицијама и ценама из Уговора, односно да започне
извођење радова у року од 24 часа, од позива овлашћеног лица Наручиоца.
Уколико се ради о хитним интервенцијама (пуцање инсталација и слично),
Извођач радова је дужан да отпочне са радовима у року од 2 часа од позива Наручиоца
(за локације ван Београда рок за извођење радова продужава се за време потребно за
долазак на локацију).
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Члан 11.
Место извођења радова су објекти републичких органа, претежно у
Београду, као и по један објекат у Тополи, Смедереву, Врњачкој бањи, Ворову и
Административни прелази на линији разграничења (Јариње, Депци, Кончуљ, Извор).
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.
Због специфичности објеката (протоколарне активности) радови могу
бити прекидани са најавом или без најаве. Време обуставе радова не урачунава се у рок
извођења радова и понуђач нема права на додатну новчану надкнаду због прекида радова.
Извођач радова је дужан да обезбеди континуитет стручних кадрова за све
време трајања Уговора.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан12.
Извођач радова коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана од
дана закључења уговора, достави попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица ангажованих на извођењу радова као и податке о возилима која ће користити, ради
безбедносне провере, а у складу са захтевима надлежне службе Министарства
унутрашњих послова.
ГАРАНЦИЈА

Члан 13.
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал (биће преузето из
понуде). Гаранција тече од записничког пријема изведених радова, за које се доставља
појединачна фактура, јер се исти изводе сукцесивно.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 14.
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.
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.
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Члан 15.
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, 91/2015 и
113/2017).
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.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 17.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без
одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује
на прописани начин.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 18.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о
јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке,
уколико за то постоје оправдани разлози.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу
на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим
лицима.
Члан 21.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
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Члан 22.
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 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

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

Дејан Јонић, директор
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IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

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

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
отвореном поступку јавне набавке број 26/2019, чији је предмет извођење грађевинско
занатских радова на текућем одржавању, 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.

јс
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