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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, 14/2015 68/2015
и 91/2019).
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 радова на наставку реконструкције
стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву.
Пројекат је усаглашен са Решењем о условима за израду пројектнотехничке документације које је донео Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево, бр. 3/2-2018 од 09.01.2018. године у Смедереву.
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне
документације.
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Место и начин извођења радова
Радови који су предмет набавке изводиће се на објекту у вили Златни брег
у Смедереву.
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.
Пре почетка извођења радова, понуђач је дужан да све мере провери на
лицу места и техничке детаље усагласи са надзорним органом.
За време извођења радова, понуђач је у обавези да зону рада одржава
уредном, као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.
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 права на увећање цене по наведеном режиму рада.
2. Рок извoђења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року
од 60 дана од дана увођења у посао/уплате аванса.
3.Обилазак локације
Понуђач може пре подношења понуде да изврши обилазак локације, ради
прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које
одреди Наручилац. Лице за контакт за заказивање термина обиласка је Драгослав Митић,
телефон: 064/8167-499.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал не може бити краћа од
24 месеца. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
5. Квалитет
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и
правилима струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће
прописе и стандарде.
6. 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, у квалитету
изведених радова и урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року
од три дана од дана сачињавања записника о рекламацији, у противном Наручилац
задржава право да раскине Уговор.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020

Страна 5 oд 68

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са
одредбама уговора. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних
обавеза је Драгослав Митић, телефон: 064/8167-499.
7. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим
подацима лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима
Министарства унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
8. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне
мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени
гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).
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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 регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
из одговарајућег регистра;

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
лице: суда 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 полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
за физичка лица 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
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преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
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 Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
физичко 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
предузетнике: која је саставни део конкурсне документације
Доказ за
физичко лице:
1.5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке:
1.5.1. - да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре И090А2 - за извођење грађевинско - занатских радова на
објектима у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са јасно
одређеним границама катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу
светске културне и природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са
актом о заштити културних добара (осим претварања заједничких просторија у стан,
односно пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја
и културних добара уписаних у Листу светске културне баштине).
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фотокопија Решења о издавању дозволе И090А2 за извођење грађевинско занатских радова на објектима у заштићеној околини културних добара од
изузетног значаја са јасно одређеним границама катастарских парцела и
културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине и
објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара
(осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни простор у
заштићеној околини културних добара од изузетног значаја и културних добара
уписаних у Листу светске културне баштине)

До
каз
за
физ
ич
ко
ли
це:

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
2.1. Пословни капацитет
- да је у последње три године (у 2017, 2018. и 2019. години) извео радове
сличне радовима који су предмет набавке у минималној вредности од 15.000.000,00
динара без ПДВ-а, а од тога најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а на објектима у
заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара.
Доказ за правно - Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке
лице: доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца

са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом

Доказ за обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем
предузетнике: Списка референтних наручилаца.
Доказ за физичко - Копија уговора са референтним наручиоцем и прву и
лице:

последњу страну окончане или привремене ситуације.

2.2. Потребно је да понуђач у понуди достави важеће сертификате којe је
издало акредитационо тело и то:
- SRPS ISO 9001 систем менаџмента квалитетом;
- SRPS ISO 14001систем управљања заштитом животне средине;
- SRPS OHSAS 18001систем управљања здрављем и безбедности на раду;
Управа за заједничке послове републичких органа
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- SRPS ISO/IEC 27001систем менаџмента безбедношћу информација;
Понуђач је дужан да током трајања уговора прати процес усаглашавања са
важећим системом менаџмента и обезбеди поседовање важећих сертификата.
Доказ за правно
лице:
- фотокопијe наведених важећих сертификата које је издало
Доказ за
акредитационо тело
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:
2.2. Кадровски и технички капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача
или радно ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду
(„Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 , 13/2017 – Одлука
УС, 113/17 и 95/2018).
2.2.1. Понуђач треба да располаже следећим кадровским капацитетом
и то:
најмање по једног:
- инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400 или ИКС 300 ;
- грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС 410 или ИКС 411;
- најмање 10 лица различитих профила грађевинске струке, од којих
најмање 5 радника каменорезаца.
Доказ за правно - копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из
лице: којих се види да су запослени или радно ангажовани пријављени на
пензијско осигурање (за сваког појединачно) или
- збирни списак запослених радника и инжењера, оверен од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога се
види да су сви извршиоци, пријављени на пензијско осигурање. Уз
обрасце доставити за запослене уговор о раду, а за радно ангажована
лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са
Законом о раду;
Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне
спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ
(фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености
за рад или преквалификацији).
- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе
Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није
одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за
сваког појединачно).
- за каменоресце – копију доказа о завршеном курсу-обуци за
каменоресце или Изјаву на меморандуму понуђача да су
каменоресци у пракси стекли знања у каменорезачком занату.
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Понуђач је дужан да обезбеди континуитет захтеваних стручних кадрова
до истека рока важења уговора.
Доказ за Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види
правно да су запослена или радно ангажована лица пријављена на пензијско
лице: осигурање, за сваког запосленог појединачно.
- за запослена лица доставити уговор о раду, а за радно ангажована лица
доставити уговор о радном ангажовању код послодавца.
Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил и степен
стручне спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ
(уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ о
преквалификацији).
2.2.2.Технички капацитет
Понуђач мора да располаже (у својини, по основу лизинга или закупа)
довољним техничким капацитетом:
- најмање 1 (један) камион кипер носивости минимум 10 тона;
- најмање 2 (два) моторна возила носивости минимум 1,5 тона;
- најмање 2 (две) мешалице за бетон минималног капацитета 150л са
важећим стручним налазом о извршеном прегледу и испитивању опреме.
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- фотокопије Извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2019.
године која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима
чланова пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани
технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом,
стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке
капацитете или копија рачуна/уговора о набавци опреме у 2020.
години, односно копија уговора о закупу (са копијом пописне листе
закуподавца) или лизингу са записником о преузимању опреме;
- за мешалице за бетон важећи стручни налаз о извршеном прегледу
и испитивању опреме;
- као доказ о поседовању возила доставља се и копијa саобраћајне
дозволе и електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, а
уколико возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да поред
копије саобраћајне дозволе и електронски очитаног извода из
саобраћајне дозволе достави и копије уговора који представљају
неки од наведених правних основа за поседовање возила (уговор о
лизингу, уговор о закупу).

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ
НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор
буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном
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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. Закона
о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa
1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 4), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка
5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) наведених услова понуђач
може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75.. Закона о јавним
набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1.
Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 4) а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац
из оправданих разлога не одреди другачије.
Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5), дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова,
а додатне услове из члана 76. Закона, 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:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити
од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама,
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
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страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року
за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена
документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву
дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом
управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена
изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и
оверена од стране судског тумача.

ИЗЈАВА

којом
_______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

понуђач:

у отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова на
наставку реконструкције стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву, 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.
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Датум:___________________

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач____________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова на наставку
реконструкције стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву, под пуном материјалном и
кривичном

одговорношћу

изјављује

да

је

подизвођач

_________________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив подизвођача)
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: У случају потребе Изјаву копирати
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Датум:___________________
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ИЗЈАВА

којом члан групе:
_________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
у отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова на
наставку реконструкције стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву, 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:___________________
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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 _____________________________________________________________
у 2017, 2018, и 2019. години, извео грађевинско занатске радове, у укупној вредности од
(словима:

_______________________________

_________________________________________________________________________________)
динара, без ПДВ-а.
Потврда се издаје на захтев ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова
на наставку реконструкције стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву и у друге сврхе се
не може користити.
Место:
Датум:
Референтни наручилац-купац

(потпис 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
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2.2. Кадровски и технички капацитет
2.2.1. Кадровски капацитет
Списак од најмање 10 запослених или радно ангажованих лица
различитих профила грађевинске струке, од којих најмање 5 радника каменорезаца
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.
1

Име и презиме запослених лица
2

Профил и степен стручне
спреме
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Понуђач треба да има најмање по једног инжењера:
- инжењер архитектуре са важећом лиценцом ИКС 400 или ИКС 300 ;
- грађевински инжењер са важећом лиценцом ИКС 410 или ИКС 411.
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.
1

Име и презиме запослених инжењера са лиценцама

Број лиценце

2

3

1.
2.
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати
Потпис овлашћеног лица
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2.2.1. Технички капацитет
Марка, тип и регистарска
ознака возила

Напомена:

Правни основ коришћења
(својина, лизинг или закуп)

Уписати у табеле потребне податке

Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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.

Управа за заједничке послове републичких органа
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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.
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.
Управа за заједничке послове републичких органа
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9. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала
и опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина, скела,
платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду и алата, као и прикупљање, утовар,
превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење градилишта, као и све
директне и индиректне трошкове. Ценом обухватити и све неопходне мере и материјал
за заштиту површина и елемената реконструисане променаде и платоа, редовно чишћење
површина као и завршно чишћење платоа и стаза и површина комплекса након завршетка
радова.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа
Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано
средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да
садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Понуђач који у понуди достави изјаву на свом меморандуму и тиме
докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства
финансијског обезбеђења која се односе на авансно плаћање.
Понуђач који не захтева аванс неће имати предност приликом оцењивања
понуда у односу на остале понуђаче.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у
року од 30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације
оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
11. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за
извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о
грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), 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. Средства финансијског обезбеђења
12.1 Средствa финансијског обезбеђења
Понуђач је дужан да у понуди достави:
Управа за заједничке послове републичких органа
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- Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од
вредности понуде без ПДВ-а потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени
лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006; 31/2011 и 139/2014 др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде,
без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје
најмање колико и рок важења понуде који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок
важења понуде), у случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени,
допуни, опозове своју понуду или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда
оцењена као најповољнија или не поднесе средство финансијског обезбеђења прописано
конкурсном документацијом.
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не
старијим од 30 дана од дана отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица
овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења
уговора достави Наручиоцу:
12.2 Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од
10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица
овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном
промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006;
31/2011 и 139/2014 - др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015,
76/2016 и 82/2017);
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30
дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
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У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
12.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранција за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 50% укупно
уговорене цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као
ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.
12.4. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 50%
од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
12.5. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини
од 10% од вредности уговора, обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати
датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а
нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.6. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје
предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од
укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
14. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013
- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и
Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени
гласник РС“ број 40/2015).
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време
важења уговора.
15. 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.
16. 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.
17. 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 011/3616-615 и то радним данима од понедељка до петка у времену од
7,30 часова до 15,30 часова.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези
са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се
прописује комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену “Објашњења – јавна набавка
број 29/2020 чији је предмет извођење радова на наставку реконструкције стаза у
комплексу виле Златни брег у Смедереву.“
18. 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,
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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.
19. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа
понуђена цена.
20. 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 на изведене
радове и уграђени материјал који не може бити краћи од 24 месеца.
21. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
22. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано
лице за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности,
а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН,
садржи следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће
се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке
(поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за
пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања:153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права
за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
23. Закључење уговора
Наручилац може на основу члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним
набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права,
ако је поднета само једна понуда.
24. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о
јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке,
уколико за то постоје оправдани разлози.
25. Употреба печата
Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да приликом
сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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 29/2020 чији је предмет извођење радова на наставку реконструкције стаза у
комплексу виле Златни брег у Смедереву 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, а у
складу са Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у склaду са Законом
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.
Датум:_______________

Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде 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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

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

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
Потпис овлашћеног лица
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Страна 35 oд 68

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

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

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
Потпис овлашћеног лица
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Страна 36 oд 68

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
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Страна 37 oд 68

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

Objekat: Vila Zlatni breg u Smederevu
Projekat - radovi: NASTAVAK REKONSTRUKCIJE STAZA I PLATOA U KOMPLEKSU VILE ZLATNI BREG U SMEDEREVU
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
~
~

Opšte napomene:
Predmet izvođenja radova je nastavak rekonstrukcije platoa i staza u kompleksu Vile Zlatni breg u Smederevu, koja obuhvata rekonstrukciju pristupnog platoa i
povezivanje istog sa rekonstruisanom promenadom kao i rekonstrukcija bočnog stepeništa i staza od izvedenog stepeništa do bočne ivice objekta.
Cenom svih pozicija radova obuhvatiti: nabavku materijala, transport i ugradnju na objektu u svemu prema preporuci proizvodjača, sa upotrebom svih alata, skela,
platformi, dizalica, sredstava za zaštitu na radu, pomoćnih sredstava i materijala za izvršenje navedenih pozicija, odlaganje gradjevinskog šuta na gradilišnu
deponiju, utovar šuta, odvoz i istovar istog na gradsku deponiju do 25 km, kao i sve direktne i indirektne troškove.

~

Pre početka izvodjenja radova sve mere proveriti na licu mesta i tehničke detalje usaglasiti sa nadzornim organom.

~

Cenom svih pozicija radova obuhvatiti sve neophodne mere i materijal za zaštitu površina i elemenata rekonstruisane promenade i platoa 1, redovno čišćenje
površina kao i završno čišćenje platoa i staza i površina kompleksa nakon završetka radova.

~

Održavanje svih izvedenih radova u ispravnom stanju do primopredaje izvedenih radova investitoru su obaveza izvođača radova.

~

Sva oštećenja nastala za vreme izvođenja radova padaju na teret izvođača radova.

~

Jedinične i ukupne cene u ponudi iskazati u dinarima bez PDV-a.

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2

3

4

I

RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽA
Pažljiva demontaža ploča od prirodnog kamena,
granitnih kocki i mermernih ploča postavljenih u
cementnom malteru, sa pristupnog platoa. Kamene
ploče i podlogu od cementnog maltera skinuti do
betonske konstrukcije, prosečna debljina kamena i
materijala ~14cm. Ploče od kamena peščara i
granitne kocke očistiti od maltera i složiti na mesto
koje odredi nadzorni organ. Šut utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti do 25km.
Obračun po m² površine staza i platoa.

1
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2

3

4

kamen peščar d= ~10-12cm
mermer dim. 15/15/3cm i 20/20/3cm
granitne kocke dim. 8/8/8cm
2

ravno postavljene, dim. 60-90/30-40/13-15cm
3

4

m²

205,00

Pažljiva demontaža stepenika od prirodnog kamena
peščara, postavljenih u cementnom malteru.
Stepenike i podlogu od cementnog maltera skinuti i
obiti do betonske konstrukcije. Kamene blokove
stepenika pažljivo očistiti od maltera i složiti na
mesto koje odredi nadzorni organ. Šut utovariti u
kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenosti
do 25km.
Obračun po m¹.
m¹

100,00

Pažljiva, demontaža kamenih poklopnih ploča od
kamena peščara dim. ~40/60/debljine 13-15cm
(ravnih i polukružnih), postavljenih u cementnom
malteru, preko parapetnih zidova od pune opeke.
Kamene ploče i podlogu skinuti do parapetnog zida
od pune opeke. Ploče očistiti od maltera i složiti na
mesto u okviru kompleksa koje odredi nadzorni
organ. Šut utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenosti do 25km. Obračun po m¹.

m¹

23,00

Rušenje parapetnih zidova od pune opeke do
betonske ploče ili temelja. Debljina zida d=25cm,
visine h~45-60cm. Istovremeno sa rušenjem zida
vršiti i pažljivu demontažu konzola sa kapitelima čija
demontaža se posebno obračunava. Šut odvesti na
gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun
po m³

m³

3,00
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 38 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
5

2

3

4

m³

23,00

Rušenje armirano-betonske ploče platoa prosečne
debljine d=15-20cm i armirano-betonske ploče
stepeništa sa betonskim gazištima prosečne debljine
d=20-25cm, zajedno sa podlogom od nabijenog
šljunka prosečne debljine d=10-15cm.Cenom
obuhvatiti rušenje podloge od nabijenog šljunka koja
se posebno ne obračunava. Nastali građevinski šut
odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km.
Obračun po m3 porušene armirano-betonske ploče ne
računajući podlogu od nabijenog šljunka.

m³

22,50

Pažljiva demontaža postojećih kamenih elemenata
rigole dimenzija 40cmx60-90cmx13-15cm,
položenih preko sloja nabijenog betona debljine 1015cm i šljunka debljine d=10cm. Demontirane
elemente pažljivo očistiti od maltera i odložiti na
mesto koje odredi naručilac radi ponovne ugradnje.
Pozicijom obuhvatiti i rušenje podloge od nabijenog
betona sa tampon slojem od šljunka koje se posebno
ne obračunavaju. Sav nastali građevinski šut odvesti
na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km.
Obračun po m1 porušenih elemenata rigole.

m1

11,00

6

7

Rušenje nearmirane betonske ploče platoa
prosečne debljine d=15-20cm i betonske ploče
stepeništa sa betonskim gazištima prosečne debljine
d=20-25cm, od nabijenog betona zajedno sa
podlogom od nabijenog šljunka prosečne debljine
d=10-15cm. Cenom obuhvatiti rušenje podloge od
nabijenog šljunka koja se posebno ne obračunava.
Nastali građevinski šut odvesti na gradsku deponiju,
na udaljenosti do 25km.
Obračun po m3 porušene ploče ne računajući podlogu
od nabijenog šljunka.
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 39 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
8

2
Pažljiva demontaža rigole i ravnih trotoatskih
površina od granitnih kocki iznad parapetnih
zidova, pored objekta i ispred platoa dimenzija
8/8/8cm, postavljenih i zalivenih cementnim
malterom, ukupne širine rigole, trotoara i pristupnih
površina 30-60cm. Granitne kocke pažljivo
demontirati, očistiti od maltera i odložiti na mesto u
okviru kompleksa koje odredi nadzorni organ za
ponovnu ugradnju. Pozicijom obuhvatiti i rušenje
svih slojeva cementnog maltera, betonske pločepodloge od nabijenog betona i šljunka preko koje su
položene granitne kocke, koje se posebno ne
obračunavaju. Sav nastali građevinski šut odvesti na
gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun
po m2 porušene površine.
Rušenje trakastih temelja ispod parapetnog zida,
stepeništa i betonske ploče staze od nabijenog
betona, zajedno sa podlogom od nabijenog šljunka
prosečne debljine d=10cm. Nastali građevinski šut
odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km.
Obračun po m³ porušenih temelja ne računajući
zapreminu šljunka.
Rušenje trakastih temelja ispod parapetnog zida,
bočnog stepeništa i betonske ploče promenade-staze
od armiranog betona, zajedno sa podlogom od
nabijenog šljunka prosečne debljine d=10cm. Nastali
građevinski šut odvesti na gradsku deponiju, na
udaljenosti do 25km. Obračun po m³ porušenih
temelja ne računajući zapreminu šljunka.
Demontaža AB poklopaca postavljenih preko
drenažnih kanala dimenzija 50x50x8-10cm i
postavljanje istih nakon čišćenja kanala. Polomljene i
oštećene poklopne ploče odložiti u stranu i potom
odvesti na gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km.
Obračun po kom.

3

4

m2

37,00

m³

14,00

m³

4,00

kom

45,00

9

10

11
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 40 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
12

2
Pažljiva demontaža postojeće ornamentalne plastikekonzola sa kapitelima od kamena peščara uzidanih u
parapetne zidove. Demontažu vršiti istovremeno sa
rušenjem parapetnog zida. Nakon demontaže izvršiti
odlaganje demontiranih elemenata ornamentalne
plastike na bezbedno mesto koje odredi naručilac.
Obračun po komadu demontirane i odložene konzole
zajedno sa kapitelom .

3

4

kom

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 41 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

24,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

Napomena uz pripremne radove na pozicijama demontaže kamena:
~ Pre demontaže elemenata od prirodnog kamena peščara obaviti pažljivo i temeljno pranje svih kamenih površina, uklanjanje biofilma, da se razarajuće i neestetske
naslage mikroflore koje su inficirale spoljne površine kamena prenele na unutrašnje nezagadjene površine. Cenom pojedinačnih pozicija, na demontaži elemenata
od kamena peščara, obuhvatiti ove radove.
II

ZEMLJANI RADOVI
1 Ručni iskop zemlje III kategorije, dubine d=7090cm, za ravne trakaste temelje poprečnog preseka
temeljne stope 40/70cm i širokog otkopa iznad
drenažnog obodnog kanala. Dno temeljnih kanala i
stope nivelisati, bočne strane pravilno odseći.
Iskopani sloj drenažnih slojeva kamena i šljunka
odložiti na stranu a iskopanu zemlju koristiti za
nivelaciju. Višak zemlje i šuta utovariti u kamion i
odvesti na mesto koje odredi nadzorni organ ili na
gradsku deponiju, udaljenosti do 25km. Obračun po
m³ iskopanih temeljnih kanala i stopa.
Planiranje i nivelisanje dela terena staze sa
2
pripadajućim stepenicama, sa iskopom do 15cm, Sve
površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću
+/1cm. U cenu uračunati i potrebno popunjavanje i
nabijanje, odnosno skidanje zemlje. Višak zemlje
utovariti na kamion i odvesti na mesto u okviru
kompleksa koje odredi nadzorni organ ili na gradsku
deponiju, udaljenosti do 25km. Obračun po m²
planirane površine.
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m³

40,00

m²

225,00

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
3

2
Zatrpavanje rovova posle polaganja ploča preko
drenažnog kanala ranije odloženim kamenom i
šljunkom (iberlaufom) i kanalizacionih cevi zemljom
iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 cm do
potrebne zbijenosti. Obračun po m3 zatrpanih rovova.

3

4

m³

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

6,00
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

III
1

2

3

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI
RADOVI
Izrada armirane betonske ploče platoa (svi nivoi),
staza, ispod postamenata i parapetnih zidova,
debljine d=12-15 cm, betonom MB 20. Ploču
armirati armaturom Q-221, MAG-500/560 sa
dodatkom rebrastog čelika RØ8 i RØ10 po potrebi i
u dogovoru sa nadzornim organom. Beton ugraditi i
negovati po propisima. Armiranje ploče se posebno
obračunava. Cenom pozicije obuhvatiti izradu
neophodne oplate. Obračun po m² ploče.
Izrada armirane betonske kose stepenišne ploče, sa
istovremenom izradom betonskih stepenišnih gazišta
preko kojih se kasnije polažu završna stepenišna
gazišta-ploče od kamena, debljina kose ploče d=1215cm sa betonskim gazištima trougaonog preseka
približnih dimenzija 15x30-40cm, betonom MB 20 u
potrebnoj oplati. Ploču armirati armaturom Q-221
MAG-500/560 sa dodatkom rebrastog čelika RØ8 i
RØ10. Beton ugraditi i negovati po propisima.
Armiranje ploče se posebno obračunava. U cenu
ulazi izrada potrebne oplate.
Obračun po m² horizontalne projekcije izvedene
stepenišne ploče.
Izrada armirano-betonskih trakastih temelja ispod
parapetnih zidova i po obodu dela promenade-staze
kao i na poprečnim osloncima stepenišnih krakova
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m²

230,00

m²

34,50

m³

28,50

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 42 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
od betona MB 20. Poprečni presek trakastih temelja
ispod parapetnih zidova i ploče je približnih
dimenzija 30/60cm, prema pozicijama usaglašenim
sa nadzornim organom u potrebnoj oplati. Pozicija
obuhvata i izradu oplate. Armiranje temelja se
posebno obračunava. Obračun po m³ temelja.
Izrada armirano betonskih potpornih zidova debljine
d=10-12cm visine h=50-60cm zajedno sa ležećim
armirano betonskim serklažom poprečnog preseka
15x15cm preko armiranobetonske ploče, kao
podloge i oslonca za parapetni zid od kamenih
blokova. Debljina serklaža odgovara ukupnoj
debljini kamenih ploča i cementnog maltera u kome
se ploče polažu
(8+5-7cm), tj. do gornje
završne kote kamenih ploča staze. Pozicija obuhvata
i izradu potrebne oplate. Potporni zid i serklaž
armirati armaturom Q-221 MAG-500/560 sa
dodatkom rebrastog čelika RØ8 i RØ10. Beton
ugraditi i negovati po propisima. Armiranje zida i
serklaža se posebno obračunava. Obračun po m1
izlivenog potpornog zida i ležećeg serklaža.
Izrada armirane betonskih trakastih temeljnih ploča
(podloga za rigole od kamena i kamenih kocki i
trotoarskih površina), širine b=30-60cm, debljine
d=15 cm, betonom MB 20. Ploču armirati armaturom
Q-221, MAG-500/560 sa dodatkom rebrastog čelika
RØ8 i RØ10. Beton ugraditi i negovati po propisima.
Ploča se postavlja preko tampona od šljunka debljine
d=10cm. Izrada tampona od šljunka i armiranje
temeljne ploče se posebno obračunavaju. Cenom
pozicije obuhvatiti izradu neophodne oplate.
Obračun po m2 izvedenih temeljnih ploča.
Izrada dodatnih armirano betonskih ploča (jastuka)
preko temelja samaca dimenzija oko 50/50cm,
debljine 15-45cm, koje se kasnije oblažu kamenim
pločama debljine d=3-5cm, tako da se dobije ukupna

3

4

m1

25,00

m2

33,00

m³

0,50

4

5

6
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 43 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
dimenzija stope od 68/68cm preko koga se nakon
kompletne restauracije postavljaju postojeći
postamenti iznad temelja samaca. Ploču armirati
armaturom Q-221, MAG-500/560 sa dodatkom
rebrastog čelika RØ8 i RØ10. Visina kamenih ploča
u okviru redova je h=13-15 cm sa horizontalnim i
vertikalnim fugama od 1 cm. U okviru pozicije
predvideti i postavljanje ankera od odgovarajućeg
antikorozivnog materijala, profila i dužine za vezu
kamenih postamenata sa podlogom. Oblaganje
postamenata se posebno obračunava
Obračun po m³ ugrađenog betona.
Izrada armirano betonskih poklopnih ploča drenažnih
kanala, dimenzija oko 50/50cm, debljine 8-10cm, i
postavljanje istih na mestima gde su postojeće ploče
oštećene i polomqene. Ploče armirati armaturom Q221, MAG-500/560 sa dodatkom rebrastog čelika
RØ8 i RØ10.
Obračun po kom izradjene
i postavljene ploče.

3

4

7

kom

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 44 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

10,00
UKUPNO ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Napomene uz betonske i armirano betonske radove:
~ Izrada armaturnih serklaža trakastih temelja, kao i postavljanje predvidjenih armaturnih mreža u pločama i serklažima su posebno obradjene u okviru pozicija
armiračkih radova.
IV
1

ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, izrada i ugradnja armaturnih serklaža za
trakaste temelje (prave i lučne), dodatnih ploča
(jastuka) i temelja samaca pravougaonog preseka od
rebrastog čelika RØ10 sa uzengijama RØ8/20 prema
armaturnim detaljima iz projekta i detaljima
usaglašenim sa nadzornim organom.
Obračun po kg ugradjene armature.
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kg

1.700,00

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
2

2
Nabavka, sečenje i ugradnja armaturne mreže MAG
500/560 Q-221 ravne armirano betonske ploče i kose
stepenišne ploče debljine d=10cm, prema
armaturnim detaljima iz projekta i detaljima
usaglašenim sa nadzornim organom. Obračun po kg
ugradjene armaturne mreže.

3

4

kg

1.400,00

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

UKUPNO ARMATURA:

V
1

1a

ZIDARSKI RADOVI
Zidanje parapetnog zida - klupe od kamenih blokova
isečenih, formatiranih i završno obrađenih od
postojećih demontiranih kamenih poklopnih ploča od
kamena peščara. Debljina zida d=12-15cm a visina
zida od kote platoa do završne poklopne ploče je
h=45cm. Vezni materijal-malter mora biti tipa Rofix
ili odgovarajući. Zid se zida uz armirano betonski
potporni zid-zidno platno od kamenih blokova
približnih dimenzija blokova 10x12x30-35cm.
Prilikom zidanja vršiti istovremenu ugradnju
elemenata ornamentalne plastike-konzola sa
kapitelima čija ugradnja se posebno obračunava, kao
i po potrebi ugradnju ankera odgovarajućeg
poprečnog preseka (profila) i kvaliteta za vezu
poklopnih ploča od kamena peščara sa parapetnim
zidom. Pozicijom obuhvatiti neophodni transport,
sečenje (formatiranje) i površinsku obradu kamenih
blokova za zidanje. Sve dimenzije i slogove
usaglasiti sa nadzornim organom. Sav nastali šut
odvesti na gradsku deponiju do 25km. Obračun po
m2 izradjenog parapetnog zida.
Zidanje parapetnog zida - klupe od kamenih blokova
isečenih, formatiranih i završno obrađenih od
postojećih demontiranih kamenih poklopnih ploča od
kamena peščara. Ukupna debljina zida je d=25cm
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m2

11,00

m2

2,50

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 45 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
(10+5+10cm) a visina zida prema pristupnom platou
h=45cm. Vezni materijal-malter mora biti tipa Rofix
ili odgovarajući. Zid se zida sa dva paralelna reda
kamenih blokova približnih dimenzija 10x10x3035cm, a slog sa obe strane zida mora biti izveden sa
istim rasporedom fuga. Prilikom izrade zida vršiti
istovremenu ugradnju elemenata ornamentalne
plastike-konzola sa kapitelima prema pristupnom
platou a prema drugoj spoljnoj strani zid je ravan
bez ornamentalne plastike. Šupljina izmedju zidova
širine oko 5cm se popunjava cementnim malterom
od prosejanog šljunka (jedinice) sa ugradnjom
armaturne mreže po vertikali i ubacivanjem
poprečnih ankera u fuge kako bi se obezbedila
monolitnost i stabilnost zida. Ugradnja ornamentalne
plastike-konzola sa kapitelima se posebno
obračunava. Pozicijom obuhvatiti neophodni
transport, sečenje (formatiranje) i površinsku obradu
kamenih blokova za zidanje. Sav nastali šut odvesti
na gradsku deponiju do 25km. Obračun po m2
izradjenog parapetnog zida (jednostrana površina).
Izrada cementne košuljica sa dodatkom fibrinskih
vlakana, debljine oko 3-5cm, u kojoj se istovremeno
polažu kamene ploče platoa i staza u odgovarajućem
padu prema rigoli kao i košuljice u kojoj se polažu
elementi rigola od kamenih ploča. Postavljanje ploča
i elemenata rigole se posebno obračunavaju. Obračun
po m² izvedene pozicije.
Izrada rigola i trotoarskih površina od postojećih
granitnih kocki dimenzija 8/8/8cm, sa dodatkom
novih granitnih kocki od 25-30%, ukupne širine
trotoara i rigole od 30-60cm, iznad parapetnih
zidova, pored objekta, staze i pristupnog platoa.
Granitne kocke postaviti u cementnoj košuljici
prosečne debljine 3-5cm, sa dodatkom fibrinskih
vlakana. Cenom pozicije obuhvatiti istovremenu

3

4

2

3
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m²

245,00

m2

38,00

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 46 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
izradu cementne košuljice u gabaritu rigole.
Spojnice-fuge između granitnih kocki zaliti
vodonepropusnim cementnim malterom. Rigolu
formirati u koritastoj formi sa ivičnim gredicama
širine 5cm izvedenim od sitnozrnog betona i
minimalnim padom rigole prema slivnoj rešetki od
oko 1%. . Detalj izrade rigole usaglasiti sa nadzornim
organom. Sav nastali građevinski šut odvesti na
gradsku deponiju, na udaljenosti do 25km. Obračun
po m2 izvedenih površina od granitnih kocki.
Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje šljunka
granulacije 4-8mm, prosečne debljine sloja d=10cm,
kao podloge za temelje i armirano-betonsku ploču
kao i podloge za betonsku ploču ispod elemenata
rigole. Šljunak nasuti i nabiti do potrebne zbijenosti
sa tolerancijom po visini +/-1cm. Obračun po m²
nabijenog šljunka.
Nabavka, transport i ugradnja peska oko postavljenih
PVC kanalizacionih cevi, tako da cevi po obimu
budu obavijeni slojem minimalne debljine d=10cm.
U cenu je uračunato planiranje dna rova, izrada
posteljice od peska debljine d=10cm, kao i
razastiranje i ugradjivanje peska u rov oko cevi sa
nabijanjem istog. Obračun po m3 ugradjenog
materijala.

3

4

4

5

m²

240,00

m³

1,00

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 47 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI

Napomena uz zidarske radove:
~ Postojeće poklopne ploče preko parapetnih zidova i ploče stepenišnih gazišta kamena peščara koriste se za zidanje parapetnih zidova. Kamen peščar za zidanje
parapetnih zidova pre ugradnje neophodno je dovesti u dimenziju predvidjenog zida debljine d=10-15cm, visina (debljina redova) kamenih blokova je d=10cm, sa
fugom debljine d=1cm. Vidni deo zida mora biti ravan i usklađen sa parapetnim zidovima promenade. Po završenom zidanju fuge obraditi, a kamen očistiti.
~ Cenom pojedinačnih pozicija kojima je obuhvaćen kamen, stari i novi (po potrebi), obuhvatiti aseptičku, higrofobnu i antigrafitnu zaštitu, restauriranih i novo
klesanih elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvodjača radi njihove kompatibilnosti.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 29/2020

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2

3

4

VI

KANALIZACIONA INSTALACIJA
Nabavka, isporuka i ugradnja vertikalnog PVC
slivnika Ø110mm. Slivnik osovinski ugraditi u rigolu
od granitnih kocki iznad parapetnih zidova a
površinu oko slivnika zaliti vodonepropusnim
cementnim malterom. Obračun po komadu
ugradjenog slivnika.
Nabavka, isporuka i ugradnja PVC kanalizacionih
cevi Ø110-200mm, kao odvoda površinske
atmosferske vode od slivnih rešetki. Pozicija
podrazumeva ugradnju odgovarajućih fazonskih
komada (lukovi, kose i prave račve, redukcije,
nastavci..). Cevi i fazonski komadi se spajaju
gumenim dihtunzima. Pozicija obuhvata i obradu
prodora cevi kroz potporni zid, kao i izradu,
postavljanje i farbanje metalne rešetke (maske) od
gvozdenih flahova u svemu prema postojećim
rešetkama na zidu promenade. Obračun po m1
postavljenih cevi računajući i dužine fazonskih
komada.

1

2

kom

1,00

cevi prečnika Ø 110mm

m1

1,50

cevi prečnika Ø 160mm

m1

1,00

cevi prečnika Ø 200mm

m1

1,00

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

UKUPNO KANALIZACIJA

VIII IZOLATERSKI RADOVI
Nabavka i postavljanje netkanog geotekstila, tipa
1
Sika geotekstil 300 (težina 300gr/m², debljina
1.4mm). Obračun po m² postavljenog geotekstila.
Nabavka i postavljanje bobičave folije (HDPE).
2
Obračun po m² postavljene folije.
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m²

405,00

m²

405,00

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 48 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
3

2
Nabavka i izrada horizontalne hidroizolacije preko
ploče staza i postavljanje vertikalne hidroizolacije sa
spoljne strane armirano-betonskih potpornih zidova
do visine h=50cm, dvokomponentnom, polufleksibilnom polimer cementnom masom tipa
SikaTop Seal-107 ili odgovarajućom. Izolaciju
izvesti preko čvrste, čiste površine bez rupa i
pukotina. Pozicijom predvideti i pripremu podloge
(vertikalne površine parapetnog zida). Posle
nanošenja prvog sloja ivice i uglove ojačati Sika
zaptivnom trakom, tipa Sika SealTape-S, preko
svežeg prvog sloja sa utiskivanjem u svež sloj. Posle
6 sati naneti drugi sloj. Masa vezuje dva dana posle
čega je moguća izrada završnog sloja poda. Obračun
po m² izvedene izolacije.

3

4

m²

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

250,00
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

IX
1

KAMENOREZAČKI RADOVI
Nabavka, izrada, isporuka i ugradnja stepenika od
prirodnog kamena peščara, sa antiklizno obradjenom
gaznom površinom. Kamen za stepenike mora biti
jedar, bez naprslina, rezan iz blokova, ne sme da se
ljuspa. Kamen postaviti u cementnom malteru 1:3 sa
dodatkom fibrinskih vlakana, voditi računa o padu,
spojnice zaliti cementnim malterom sa dodatkom
aditiva za vodoodbojnost. Pozicija obuhvata izradu
cem.maltera (košuljice) u kojoj se blokovi
postavljaju. Prilikom postavljanja voditi računa da ne
dodje do curenja maltera, spojnice uvući , fugovati.
Po završenoj obradi očistiti spojnice i kamen.
Konačnu dimenziju kamenih blokova usaglasiti sa
nadzornim organom nakon uzimanja tačnih mera na
licu mesta. Obračun po m¹.
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Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 49 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
~

2
Gazišta-blokovi od svetložutog kamena peščara
mašinski formatirane l=29cm, b/h=29/14-15cm.
Gazišta-blokovi od tamnog kamena peščara mašinski
formatirane l=29cm, b/h=29/14-15cm.
Gazišta-blokovi od svetložutog kamena peščara
mašinski formatirane l=59-60cm, b/h=30/14-15cm.
Gazišta-blokovi od svetložutog kamena peščara
mašinski formatirane l=89-90cm, b/h=30/14-15cm.
Gazišta-blokovi od svetložutog kamena peščara
mašinski formatirane l=60-90cm, b/h=40/14-15cm.
Popločavanje platoa i staza - nabavka, formatiranje,
obrada površina, isporuka i postavljanje ploča od
prirodnog svetlosivog i tamnog kamena peščara
mašinski formatirane i rezane iz blokova debljine
d=6-8cm. Kamen ne sme da se ljuspa. Popločavanje
vršiti prema elementima iz idejnog projekta a
nedefinisane elemente usaglasiti sa nadzornim
organom. Kamene ploče postaviti u cementnom
malteru 1:3 sa dodatkom fibrinskih vlakana, debljine
d=3-5cm, voditi računa o padu, spojnice zaliti
cementnim malterom sa dodatkom aditiva za
vodoodbojnost. Posebnu pažnju obratiti na
formatiranje ploča od svetlog peščara pored
polukružnog parapetnog zida i pristupnog
polukružnog prstena od tamnih ploča tako da se
dobije pravilna polukružna fuga širine 1-1,5cm. Sve
fuge obraditi a kamene ploče očistiti i izvršiti zaštitu
. Izrada cem.košuljice se posebno obračunava.
Obračun po m² izvedene pozicije.
Ploče od svetložutog kamena peščara mašinski
formatirane, dim. ~29x29x6-8cm, fuga max. 1-1,5cm.
Ploče od tamnog kamena peščara mašinski
formatirane, dim. ~29x29x6-8cm, fuga max.1-1,5cm.
Ploče od svetložutog kamena peščara mašinski
formatirane, dim. ~14x14x6-8cm, fuga max. 1cm.

3

4

m¹

24,00

m¹

14,00

m¹

5,40

m¹

7,20

m¹

57,50

m²

130,00

m²

25,00

m²

33,50

~
~
~
~
2

~
~
~
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 50 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
~

2
Ploče od tamnog kamena peščara mašinski
formatirane dim. ~14x14x6-8cm, fuga max.1cm.
Nabavka, izrada, isporuka i ugradnja lučnih
poklopnih ploča od novog prirodnog svetložutog
kamena peščara (belovodski ili odgovarajući) širine
ploča u pravcu poluprečnika krivine 40cm, dužine
ploča po osovini luka 60 cm i debljine ploča
d=14cm, preko polukružnog parapetnog zida debljine
d=25cm. Spoljni poluprečnik kruga po kome se
poklopne ploče formatiraju i slažu je oko R1=530 cm
a unutrašnji poluprečnik kruga je oko R2=490cm.
Elemente ploča formatirati u radionici prema
konačnim geometrijskim karakteristikama
usaglašenim sa nadzornim organom. Poprečne fuge
širine 1-1,5cm usmerene prema centru polukroga.
Ugradnju poklopnih ploča izvršiti korišćenjem
kvalitetnog veziva sa odgovarajućim ankerima od
nerdjajućeg materijala. Obračum po m¹ postavljenih
poklopnih ploča.
Nabavka, izrada, isporuka i ugradnja ravnih
poklopnih ploča od novog prirodnog svetložutog
kamena peščara (belovodski ili odgovarajući), preko
bočnih ravnih parapetnih zidova debljine d=25cm.
Ugradnju i postavljanje poklopnih ploča izvršiti
korišćenjem kvalitetnog veziva sa odgovarajućim
ankerima od nerdjajućeg materijala. Obračum po m¹
postavljenih poklopnih ploča.

3

4

m²

11,50

m¹

16,00

3

4

~

Ploče dim. 40x60x14cm

m¹

8,50

~

Ploče dim. 50x60x14cm

m¹

5,00

5

Nabavka, formatiranje, isporuka i postavljanje lučnih
ploča polukružnog prstena pristupnog platoa od
prirodnog kamena peščara (pirotski peščar ili
odgovarajući). Širina ploča u pravcu poluprečnika
krivine 30cm, dužina ploča po osovini luka 60 cm i

m¹

18,00
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 51 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
debljine ploča d=6-8cm. Spoljni poluprečnik kruga
po kome se poklopne ploče formatiraju i slažu je oko
R1=560 cm a unutrašnji poluprečnik kruga je oko
R2=530cm. Elemente ploča formatirati u radionici
prema konačnim geometrijskim karakteristikama
usaglašenim sa nadzornim organom. Poprečne fuge
širine 1-1,5cm usmerene prema centru polukroga.
Kamen ne sme da se ljuspa. Popločavanje vršiti
prema elementima iz idejnog projekta a nedefinisane
elemente usaglasiti sa nadzornim organom. Kamene
ploče postaviti u cementnom malteru 1:3 sa
dodatkom fibrinskih vlakana, debljine d=3-5cm,
voditi računa o padu, spojnice zaliti cementnim
malterom sa dodatkom aditiva za vodoodbojnost.
Sve fuge obraditi a kamene ploče očistiti i izvršiti
zaštitu . Izrada cem.košuljice se posebno obračunava.
Obračun po m1 postavljenih ploča po osovini prstena
Nabavka, izrada, isporuka i ugradnja ivičnjaka od
prirodnog svetložutog kamena peščara (belovodski
ili odgovarajući) rezanog iz blokova. Kamen ne sme
da se ljuspa, dužine 40-60cm, debljine 12cm i visine
20cm. Pre izvodjenja radova izvršiti nivelaciju
podloge, površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću
+/-1cm. Pozicijom obuhvatiti i izradu i polaganje
sloja nabijenog betona preko tampon sloja šljunka u
koji se utapaju pojedinačni elementi ivičnjaka.
Obračun po m¹ postavljenog ivičnjaka.
Završna površinska obrada kamenih ploča od
svetložutog kamena peščara (belovodski ili
odgovarajući) na platoima, promenadi i stazama
štokovanjem uz primenu odgovarajućih mašina. U
okviru pozicije predvideti i zamenu ploča max. 1,5-2
%, koje se usled jakih vibracija oštete. Tamne ploče
na platoima i stazama, poklopne ploče i stepenišna
gazišta se ne obrađuju. Obračun po m2 ukupne
površine štokovanih ploča.

3

4

m¹

27,50

6

7
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 52 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No
1
~
~

Opis pozicije
2
Ploče od svetložutog kamena peščara, dim.
29x29cm.
Ploče od svetložutog kamena peščara, dim.
14x14cm.

J.m.

Količina

3

4

m²

225,00

m²

78,50

8

Nabavka, mašinska obrada i postavljanje novih
elemenata rigole od kamena krečnjaka. Kamen
mora biti jedar bez naprslina, rezan iz blokova i isti
ne sme da se ljuspa. Dimenzije kamenih blokovaelemenata rigole su širina 40cm(10+20+10), dužina
60-90cm i debljina 15cm. Kamene elemente rigole
od tamnožutog kamena peščara (belovodski ili
odgovarajući) postaviti preko cementne košuljice sa
dodatkom fibrinskih vlakana debljine d=3-5cm, i
minimalnim padom rigole od oko 1%, preko
armiranobetonske temeljne ploče. Cenom pozicije
obuhvatiti istovremenu izradu cementne košuljice u
gabaritu rigole. Spojnice-fuge između kamenih ploča
zaliti vodonepropusnim cementnim malterom. Izrada
armirano-betonske temeljne ploče ispod rigole se
posebno obračunava. Obračun po m1 izvedene rigole.

m¹

7,50

9

Oblaganje armirano betonskih postolja postamenata
(jastuka), kamenim pločama formatiranih od
postojećih demontiranih kamenih ploča od kamena
peščara debljine ploča d=3-5 cm, ili od novih ploča
od tamnožutog kamena peščara (belovodski ili
odgovarajući). Visina kamenih ploča u okviru redova
je h=13-15 cm sa horizontalnim i vertikalnim fugama
od 0,5-1,0 cm. Vezni materijal-malter tipa Rofix ili
odgovarajući. Fuge obraditii na isti način kao i
parapetne zidove а kamen nakon obrade fuga
detaljno očistiti. Obračun po m² spoljne površine
kamene obloge.

m²

3,50

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

UKUPNO KAMENOREZAČKI RADOVI
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Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 53 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2

3

4

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 54 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

Napomene uz kamenorezačke radove:
~ Tehnička svojstva za kamen koji se koristi za popločavanje: čvrstoća na pritisak 120-140 Mpa, čvrstoća na savijanje 12-18 Mpa, otpornost na habanje (po Beme-u)
12-14 cm³/50cm², poroznost 5-7% i upijanje vode 1-3%, kamen mora biti postojan na dejstvo mraza i povišene temperature. Uz Ponudu obavezno dostaviti Atest
od ovlašćene laboratorije za ispitivanje kamena.
~ Cenom pojedinačnih pozicija kojima je obuhvaćen kamen, stari i novi, obuhvatiti aseptičku, higrofobnu i antigrafitnu zaštitu, restauriranih i nanovo klesanih
elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvodjača radi njihove kompatibilnosti.
~ Konačne dimenzije svih ploča i blokova od kamena peščara biće utvrdjene i definisane nakon detaljnog i preciznog snimanja postojećeg stanja a u odnosu na
projektom utvrđene 2 početne tačke objekta (PT1 i PT2), kao i dispozicije izvedenih delova promenade, koje su osnovni reperi i u odnosu na koje se vrši
razmeravanje i nivelacija.
X
1

2

KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI
RADOVI
Izrada i ugradnja-postavljanje nove ornamentalne
plastike-konzola sa kapitelima izradjene od novog
kamena peščara žutobraon boje (belovodski ili
odgovarajući) u svemu prema postojećem modelu
demontirane ornamentalne plastike-konzole sa
kapitelima. Ugradnju vršiti istovremeno sa zidanjem
parapetnih zidova sa adekvatnim ankerovanjem po
potrebi. Dimenzije konzole su: širina 15cm, dubina
10-20cm i visina 28cm a dimenzije kapitela: širina
15-21cm, dubina 17-20cm i debljina 4cm.Osovinski
razmak konzola na 110-115cm. Postavljanje novih
dekorativnih konzola sa kapitelima izvršiti
korišćenjem kvalitetnog veziva i sa izradom novih
ankera od nerdjajućeg materijala otvore ankerovanja,
sastave plastike i podloge retuširati i fino
obraditi.Obračun po komadu izradjene i ugradjene
nove konzole sa kapitelom.
Pažljiva demontaža ornamentalne plastike
(postamenata i vaza) i odlaganje isti na određeno
mesto na gradilištu. Prilikom demontaže i odlaganja
voditi računa da ne dođe do oštećenja demontiranih
elemenata. Kompletna restauracija i konsolidacija
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kom

32,00

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1

2
ornamentalne plastike-vaza i postamenata od kamena
peščara. Restauraciju plastike izvesti pažljivo, očistiti
od svih naslaga. Izvršiti finu obradu površina, a
potom uraditi konsolidaciju i antigrafitnu zaštitu
atestiranim premazima za kamen. Mesto ankerovanja
vaze i postamenata obraditi i pripremiti za montažu
na licu mesta. Pažljivo postavljanje ornamentalnih
elemenata - postamenata i vaza od kamena peščara,
korišćenjem kvalitetnog veziva i novih ankera od
nerdjajućeg materijala.
-Stub-postament se sastoji od 4 spojena bloka
dimenzije 34/34/75-80 cm, konačnog spoljnog
gabarita 68/68/75-80 cm.
-Vaza je visine h=105 cm a prečnik osnove je d=3840 cm i ista je profilisana i sastoji se od tri ili četiri
spojena segmenta po vertikali.
Obračun po komadu postamenta i komadu vaze.

3

4

~

postament 68/68/75-80cm

kom

6,00

~

vaza Æ 38 cm, h~105cm

kom

6,00

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 55 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

UKUPNO KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

~
~

~

~

Napomena uz konzervatorsko restauratorske radove:
Svi konzervatorsko restauratorski radovi moraju biti uradjeni od strane stručnih konzervatora za ovu vrstu radova, a uz nadzor nadležnog Zavoda za zaštitu
spomenika kulture.
Projektom je predvidjeno da se svi elementi kamene plastike, od kamena peščara, pažljivo i temeljno operu, da se izvrši uklanjanje biofilma, da se razarajuće i
neestetske naslage mikroflore koje su inficirale spoljne površine kamena ne bi prenele na unutrašnje nezagadjene površine. Cenom obuhvatiti aseptičku, higrofobnu
i antigrafitnu zaštitu, restauriranih i nanovo klesanih elemenata od kamena. Materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvodjača radi njihove
kompatibilnosti.
Prilikom restauracije koristiti kompatibilno vezivo sa puniocem od istog kamena, klesanje nedostajućih delova mora se izvesti prema postojećem uzorku. Montaža
restauriranih, kao i nanovo klesanih delova kamene plastike vrši se posle završenih gradjevinskih radova, korišćenjem kvalitetnog veziva i ankera od nerdjajućeg
materijala.
Konsolidaciju strukture kamena izvesti na način kojim se ojačavaju unutrašnje isprane veze strukture kamena.
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Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 56 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

No

Opis pozicije

J.m.

Količina

1
~

2

3

4

Za higrofobnu i antigrafitnu zaštitu se koristi odgovarajuće paropropusno sredstvo.

~

Svi materijali za zaštitu moraju biti istog sistema i od istog proizvodjača kako bi se obezbedila njihova kompatibilnost.

~

Restaurirani delovi na mestima oštećenja treba da odgovaraju po boji, fakturi i strukturi originalnog dela kamena, punioc mora biti od istog materijala kao
originalni kamen, odgovarajuće vezivo bez upotrebe cementa i neophodnih aditiva koji će poboljšati karakteristike veštačkog kamena.

XI

OBRADA TERENA
Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje plodne čiste
zemlje. Zemlju oblikovati po projektu sa davanjem
nadvišenja od 20% kako bi posle sleganja, zemlja
zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje i
valjanje drvenim valjkom. Obračun po m³ nasute
zemlje.
Izrada travnjaka na mestima označenim u projektu.
Preko fino isplaniranog terena izvršiti setvu travne
smese: festuca rubra 40%, festuca ovina 30%, poa
pratensis 20% i trifolium repens 10%. Setvu travnog
semena izvršiti ravno iz dva unakrsna pravca i to po
mirnom vremenu, bez padavina i vetra. Po završenoj
setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim ježom, a
potom uvaljati drvenim valjkom i izvršiti intenzivno
polivanje do punog nicanja trave. Polivanje nastaviti
svakodnevno do predaje radova. Obračun po m²
zatravljene površine.

1

2

m³

5,00

m²

30,00
UKUPNO OBRADA TERENA

XII
1

RAZNI RADOVI
Završno čišćenje svih površina parternog uredjenja
(staza, platoa, rigola, travnjaka..) od zaostalog sitnog
šuta. Sav šut i nepotrebni materijal odvesti na
deponiju do 25 km. Obračun paušalno.
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pš

1,00

J.m.

Količina

2
Izvođenje nepredviđenih pozicija radova manjeg
obima koji nisu obuhvaćeni ugovorenim pozicijama
radova za gradjevinske, gradjevinsko-zanatske i
instalaterske radove. Obračun cene rada prema
potrebnom vremenskom angažovanju pomoćnih,
KV, VKV radnika i Inženjera.

3

4

pomoćni radnik

nč

55,00

KV radnik

nč

35,00

VKV radnik

nč

20,00

Inženjer

nč

15,00

No
1
2

Opis pozicije

Jedinična cena
bez PDV-a
5

Jedinična cena
sa PDV-om
6

Ukupno bez
PDV-a (4x5)
7

Страна 57 oд 68
Ukupno sa PDV-om
(4x6)
8

UKUPNO RAZNI RADOVI
Opšta napomena:
~ Pre izvodjenja radova, sve mere obavezno proveriti i uzeti na licu mesta.
~ Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u potpunosti prema propisima i važećim standardima za tu vrstu radova. Sav upotrebljen
materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta
~ Konačne dimenzije dela promenade-staze kao i svih elemenata završne obrade - kamenih ploča, stepenišnih ploča, blokova i ivičnjaka od kamena peščara i
krečnjaka biće utvrdjene i definisane nakon detaljnog i preciznog geodetskog snimanja postojećeg stanja a u odnosu na projektom utvrđene 2 početne tačke (PT1 i
PT2), koje su osnovni reperi i u odnosu na koje se vrši razmeravanje i nivelacija.
~ Izvođač radova je u obavezi da pre početka radova izvrši geodetsko snimanje postojećeg stanja na osnovu koga će se u odnosu na projektom utvrđene 2 početne
tačke (PT1 i PT2), izvršiti razmeravanje i odrediti sve dimenzije dela promenade-staze i stepeništa kao i sve visinske kote, kao i da nakon završetka radova takođe
izvrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i primerak preda naručiocu.
~ Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom, a eventualno nisu napomenuti u tehničkom opisu ili bilo kom
drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenje radova za ovu vrstu objekta.
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Страна 58 oд 68
REKAPITULACIJA
UKUPNO
BEZ PDV-a
I

PRIPREMNI RADOVI

II

ZEMLJANI RADOVI

III

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

IV

ARMIRAČKI RADOVI

V

ZIDARSKI RADOVI

VII

UKUPNO
SA PDV-om

KANALIZACIONA MREŽA

VIII IZOLATERSKI RADOVI
IX

KAMENOREZAČKI RADOVI

X

KONZERVATORSKO RESTAURATORSKI RADOVI

XI

OBRADA TERENA

XII

RAZNI RADOVI
UKUPNO SVI RADOVI - bez PDV-a

Потпис овлашћеног лица
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

Период трајања гаранције

Гаранција

на

изведене

радове

и

уграђени

материјал

______________________________месеци/година.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

Потпис овлашћеног лица

је

Страна 60 oд 68

VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ
102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100, коју заступа Дејан
Јонић, директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

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

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

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019), спровео отворени поступак јавне
набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова на наставку реконструкције стаза
у комплексу виле Златни брег у Смедереву;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број
(биће преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на наставку реконструкције стаза у
комплексу виле Златни брег у Смедереву;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
Управа за заједничке послове републичких органа
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на наставку реконструкције стаза у
комплексу виле Златни брег у Смедереву и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова је урачуната набавка, транспорт, утовар – истовар
материјала и опреме, уградња на објекту, уз употребу свих помоћних материјала,
машина, скела, платформи, дизалица, средстава за заштиту на раду и алата, као и
прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење
градилишта, као и сви директни и индиректни трошкове. Ценом су обухваћене и све
неопходне мере и материјал за заштиту површина и елемената реконструисане
променаде и платоа, редовно чишћење површина као и завршно чишћење платоа и стаза
и површина комплекса након завршетка радова.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа
Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано
средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да
садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Извођач радова који у понуди достави изјаву на свом меморандуму и тиме
докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства
финансијског обезбеђења која се односе на авансно плаћање.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у
року од 30 дана, од дана испостављања привремених односно окончане ситуације
оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
ВИШАК РАДОВА
Члан 4.
Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за
извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о
грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова
и писано обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за
вишком радова.
Управа за заједничке послове републичких органа
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По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим
да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди
постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује
вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора као средство
финансијског обезбеђења Наручиоцу предао:
Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10%
од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног
за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету
(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006; 31/2011
и 139/2014 - др. закон) и и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења
Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и
82/2017);
- Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у року који
траје 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних
обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере
(овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење
остаје на снази.
Члан 6.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора
достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у
висини од 50% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први
позив, без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
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Члан 7.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора као
средство финансијског обезбеђења Наручиоцу преда оригинал банкарску гаранцију за
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Члан 8.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 9.
Извођач радова је у понуди доставио важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и
Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности („Службени
гласник РС“ број 40/2015).
Извођач радова је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све
време важења уговора.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 10.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у
року од 60 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 11.
Место извођења радова је на објекту у вили Златни брег у Смедереву.
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.
Пре почетка извођења радова, Извођач радова је дужан да све мере
провери на лицу места и техничке детаље усагласи са надзорним органом.
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За време извођења радова, Извођач радова је у обавези да зону рада
одржава уредном, као и да изврши детаљно чишћење зоне рада, по завршетку радова.
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 права на увећање цене по наведеном режиму рада.
ГАРАНЦИЈА
Члан 12.
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал (биће преузето из
понуде).
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.

КВАЛИТЕТ
Члан 13.
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и
правилима струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће
прописе и стандарде.
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
три 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 Драгослав
Митић, телефон: 064/8167-499.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Члан 15.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова, примењује све
потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон).
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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.
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 да 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

Дејан Јонић, директор
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VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
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IX

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у
отвореном поступку јавне набавке број 29/2020, чији је предмет извођење радова на
наставку реконструкције стаза у комплексу виле Златни брег у Смедереву, 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:___________________

им/сјс
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Потпис овлашћеног лица

