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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца:
Адреса:
ПИБ:
Матични број:
Шифра делатности:
Број рачуна:
Интернет адреса:

Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове
Улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево
102483248
07137010
8411
840-21640-04
http://www.valjevo.rs

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка добара спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Подзаконским актима и
Одлуком о покретању поступка бр. 404-81/2016-06 од 17.05.2016. године.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке: „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ
Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – Радови на реконструкцији
1.4. ЦИЉ ПОСТУПКА
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- Са Портала Управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- Интернет стране Наручиоца: http://www.valjevo.rs
1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда се подноси у складу са конкурсном документацијом и техничком спецификациом
наручиоца који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште у затвореној коверти.
На предњу страну коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац (ПО1, последња страна
конкурсне документације) који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона, емаил
адреси и имену и презимену овлашћеног лица за контакт.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Рок за подношење понуда је 24.06.2016. до 09,30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у писарницу наручиоца до 24.06.2016.
до 09,30 часова, на адресу Градске управе града Ваљева, писарница, улица Карађорђева бр. 64, 14000
Ваљево.
Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју
понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив понуде“ за
јавну набавку „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо
Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа
накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не
може да допуњује мења или опозове своју понуду.
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1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда биће одржано 24.06.2016. у 10,00 часова, на адреси: Градска управа
града Ваљева, улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево, I спрат, мала сала.
Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.
О поступку отварања понуда комисија наручиоца води записник који потписују председник и
чланови комисије и присутни представници понуђача.
Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку отварања понуда, копија
записника се доставља у року од три дана од дана отварања понуда.
1.8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да комисији наручиоца предају писано пуномоћје, којим ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је осам дана од дана отварања понуда.
1.10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Контакт особа за додатне информације је Александар Ђурић, E-mail: nabavke@valjevo.org.rs,
телефон: 064/875-2777.
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Испуњеност обавезних услова, понуђач доказује потписивањем изјаве у складу
са чланом 77. став 4. истог Закона, док додатне услове доказује достављањем прилога уз понуду.
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе (обавезне и додатне) наведене у овом упутству,
сматраће се непотпуном и као таква биће одбијена као неприхватљива и неће се даље разматрати,
односно оцењивати.
Право на учешће у поступку има понућач ако испуњава ОБАВЕЗНЕ услове и то:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:
 Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра
надлежног Привредног суда;
 Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра;
 Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов.
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
Доказ (не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
1. Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити:
1. извод из казнене евиденције, односно уверење Основног 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 http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenjeke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
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.
2. Уколико је понуђач предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
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 (не може бити старији од два месеца пре отварања понуда):
3. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе
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2. Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода;
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке.
Доказ:
4. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. За предметну јавну набавку није предвиђена лиценца, не доставља се доказ.
5. да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона)
Доказ:
5. Уколико је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице дужан је доставити:
1. Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 2). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност обавезних услова из чл. 75 став 1. тачка 1), 2) и 3) понуђач може доказати ''Изјавом
о испуњености обавезних услова'' – (Образац бр. 1) за учешће у поступку јавне набавке, уз
обавезу понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, уколико то наручилац у писменој
форми захтева, да у року од 3 (три) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави
оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености обавезних услова.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Право на учешће у поступку има понућач ако испуњава ДОДАТНЕ услове и то:
6. Кадровски капацитет - да понуђач располаже са минимум 8 лица запослених на одређено или
неодређено време или по уговору о привременим и повременим пословима, од чега:
- је једно запослено лице инжењер електротехнике са личном лиценцом 450 - Одговорни
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или 453 - Одговорни
извођач радова телекомуникационих мрежа и система, који мора имати пуно радно време.
- је једно запослено лице дипломирани грађевински инжењер са личном лиценцом 410 Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на
објектима високоградње, нискоградње и хидроградње или 411 - Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, који
мора имати пуно радно време.
Доказ: Достављање копија М образаца, копија уговора о раду, пријаве за запослене и Изјава на
меморандуму оверена потписом и печатом овлашћеног лица са списком запослених који ће бити
задужени за извршење уговра, копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да су
наведене лиценце важеће на дан отварања понуда.
7.Технички капацитет - да понуђач располаже са минимум једним камионом до 5 тона носивости
Доказ: фотокопија саобраћајне дозволе, читач саобраћајне дозволе и полиса осигурања
важећа на дан отварања понуда, механизација може бити узети у закуп када је потребно доставити
уговор о закупу, као и доказ даваоца механизације у закуп да је у његовом власништву.
8. Пословни капацитет - да је понуђач у претходне три године, а до момента објављивања
позива остварио пословни приход по основу изведених радова предметне јавне набавке у
минималном износу од 8.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ: списак изведених радова са уговореном вредношћу радова, потписана и оверена
потврда наручиоца - инвеститора о изведеним радовима.
Уколико понуђач није у могућности да прибави потврду наручиоца потребно је да уместо
потврде као доказ достави уговоре који за предмет имају радове предметне јавне набавке, са копијама
окончане ситуације за достављене уговоре са припадајућом рекапитулацијом радова, потписане и
оверене од стране инвеститора, извођача и надзорног органа (прва и последња страна где се види
предмет уговора вредност изведених радова и овера инвеститора и надзорног органа).
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ПРИЛОГА УЗ ПОНУДУ ! ! !
Јавна набавка радова мале вредности
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском
језику. Поступак отварања понуда води се на српском језику.
3.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом, као
и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкункурсне документације, и то:
ПРИЛОГ:

1.
2.
3.
3.

М образац, копија уговора о раду, пријаве за запослене и
Изјава
Копија личне лиценце са потврдом
Фотокопија саобраћајне дозволе, читач саобраћајне дозволе
и полиса осигурања
Уговори са копијама окончане ситуације са припадајућом
рекапитулацијом радова .......................................ОПЦИОНО ...

ПРИЛОГ бр. 1
ПРИЛОГ бр. 2
ПРИЛОГ бр. 3
ПРИЛОГ бр. 4

4.

Банкарска гаранција за озбиљност понуде

ПРИЛОГ бр. 5

5.

Оригинал писмо о намерама банке за добро извршење посла

ПРИЛОГ бр. 6

6.

Оригинал писмо о намерама банке за отклањање грешака у
гарантном року

ПРИЛОГ бр. 7

ОБРАСЦИ:
1. Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. ЗЈН .............

Образац бр. 1

2.

Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 2. ЗЈН .............

Образац бр. 2

3.

Подаци о понуђачу .......................................................................

Образац бр. 3

4.

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде ....................................................................

Образац бр. 4

5.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем.....................

Образац бр. 5

6.

Изјава о ангажовању подизвођача .............................................

Образац бр. 5а

7.

Подаци о подизвођачу .................................................................

Образац бр. 5б

8.

Подаци о понуђачу који је учесник у зајеничкој понуди ............

Образац бр. 6

9.

Изјава чланова групекоји подносе заједничку понуду …...........

Образац бр. 6а

10.

Изјава о независној понуди .........................................................

Образац бр. 7

11.

Трошкови израде понуде .............................................................

Образац бр. 8

12.

Структура цена .............................................................................

Образац бр. 9

13.

Образац понуде ............................................................................

Образац бр. 10

14.

Модел уговора ..............................................................................

Образац бр. 11

15.

Списак изведених радова ..................................................

Образац бр. 12

16.

Потврде о изведеним радовима .......................................

Образац бр. 13
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3.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊА
ОБРАЗАЦА
Понуда мора бити састављена тако да понуђач све захтеване податке упише у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или
попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено
попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном оловком, свако бељење или
подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача.
Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не могу накнадно
уметати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом
и потпише и то:
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране
овлашћеног члана групе понуђача - носиоца посла.
3.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре истека рока
за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде”, “Допуна
понуде” или “Опозив понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ „Извођење радова на реконструкцији постојећег
објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02. (НЕ ОТВАРАТИ).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Измена допуна или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана
од 08,00 до 14,00 часова, на адресу наручиоца.
Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да допуњује мења или опозове
своју понуду.
Уколико се изменапонуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском
износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне
корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
3.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
3.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе његов назив.
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је
да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не
може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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 из члана
75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
3.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) истог закона дужан је да испуни
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понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је непоходна испуњеност
тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
2.9. РОК ПЛАЋАЊА
Исплата уговорене цене наручилац ће извршити у року од 15 дана од дана достављања
оверене окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова
потписане од стране стручног надзора.
2.10. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Рок завршетка радова је 30 календарских дана, од дана увођења извођача у посао од стране
стручног надзора.
2.11. ГАРАНТНИ РОК
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
2.12. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима са и без пореза на додату вредност и иста је фиксна до
извршења уговора.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има
предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке.
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама
члана 92. Закона о јавним набавкама.
2.13. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
1) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: банкарску гаранцију са
назначеним износом од 100.000,00 динара са роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда,
која мора бити неопозива, без правана приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у
корист наручиоца. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију задобро извршење посла
у складу са захтевима из конкурсне документције;
- Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у
изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са
важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.
Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
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2) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7
дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од
10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла, као и
3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје
радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 5% укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 5 дана дужи од гарантног рока.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма
о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30
дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист наручиоца. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује
да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција
за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист
наручиоца. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања квара који би могао умањити могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.
По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.
Осигурање радова
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему
од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави
наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења
радова.
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави,
пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
3.14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
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.
3.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуде, на е-mail: nabavke@valjevo.org.rs
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева од стране понуђача,
понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор у писаном облику
и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.
Јавна набавка радова мале вредности
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је
то неопходно као доказ да је извршено достављање.
3.16. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
Рок важности понуде je 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
3.17. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач сноси одговорност за накнаду за коришћење патената, као и за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица.
3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а
место начињене грешке парафира и овери печатом.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
3.19. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће позвати
понуђаче чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом и најповољнију понуду изабрати жребом.
Поступак избора најповољније понуде путем жреба ће се обавити на следећи начин:
1. Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном ценом да
присуствују поступку жребања;
2. Поступак жребања водиће председник Комисије и биће обављен упросторијама наручиоца;
3. Комисија ће водити записник о поступку жребања;
4. Комисија ће припремити посуду и куглице у којима ће бити папирићи саназивима понуђача чије
су понуде са истом најнижом понуђеном ценом;
5. Жребање ће бити обављено тако што ће председник комисије извршити извлачење једне
куглице, извадити папирић из исте и прочитати назив понуђача којем ће Наручилац доделити
уговор.
3.20. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку о додели уговора је осам дана од дана јавног
отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року од
тридана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем
одбијен.
3.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са понуђачем којем је додељен уговор биће закључен у року од осам дана, од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће закључити уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.
3.22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити
захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са одредбама члан 148. – 153. Закона о
јавним набавкама које уређују поступак заштите права понуђача.

Јавна набавка радова мале вредности
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3.23. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
задоделу уговора из члана 107. Законом о јавним набавкама.
Наручилац може даобустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису моглипредвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односо наредних шест месеци.
3.24. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступакјавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или, модела уколико их је наручилац тражио,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 1

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. Закона о јавним
набавкама
Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:
У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 1. ЗЈН („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица
у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02, према конкурсној документацији за прикупљање
понуда и то:





да смо регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
да пре објављивања позива, понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и да доказ о испуњености услова није
старији од два месеца пре отварања понуда;
да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији и да доказ о
испуњености услова није старији од два месеца пре отварања понуда;

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/2016-02 код
Наручиоца – Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове,
улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 2

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним
набавкама
Назив и седиште фирме:
Адреса и седиште:
Матични број:
ПИБ:
Датум:
У својству овлашћеног лица, дајем
ИЗЈАВУ
Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове из чл.
75. став 2. ЗЈН (,,Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и позива за прикупљање понуда за избор
најповољнијег понуђача за „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица
у депо Градских управа II фаза“ ЈН бр. 10/2016-02, према конкурсној документацији за прикупљање
понуда и то:


да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 10/2016-02 код
Наручиоца – Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове,
улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може користити.
У случају потребе, а на захтев Наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа /потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Мобилни
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за
јавну набавку - „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо
Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02, саставио и потписао

_______________________________________________________________________
(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потпиусивање понуде)

у име и за рачун понуђача __________________________________________________

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку
„Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II
фаза“, ЈН бр. 10/2016-02, изјављујемо да не наступамо са подизвођачем.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 5а

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке - „Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ
Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02, ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Назив подизвођача

Позиција које извршава

Место и датум
__________________________

Учешће подизвођача

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са
подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 5б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун подизвођача
Пословна банка
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 6

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача
Седиште понуђача
Одговорна особа / потписник уговора/
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун понуђача
Пословна банка
Матични број понуђача
Порески број понуђача

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 6а

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку - „Извођење радова на
реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/201602.
Овлашћујемо члана групе - носиоца посла _____________________________________ да у име и за
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА) ЧЛАНА
ГРУПЕ

РАДОВЕ КОЈЕ ЋЕ
ИЗВРШИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:

Овлашћени члан:
_______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
______________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_____________________________
м.п.
Потпис одговорног лица:
Члан групе:
_____________________________
м.п.

Датум: ______________________
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 7

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у
поступку јавне набавке добрамале вредности „Извођење радова на реконструкцији постојећег
објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/2016-02 подносимо независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум
__________________________

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико
понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

Јавна набавка радова мале вредности
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Образац бр. 8

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
„Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II
фаза“, ЈН бр. 10/2016-02.
Рб.

Врста трошка

Износ
(у динарима)

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 9

СТРУКТУРА ЦЕНА
„Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II
фаза“, ЈН бр. 10/2016-02.

I PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINKO-ZANATSKIH RADOVA
DEPO GRADSKE UPRAVE
0,0 OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
0,1 Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno,
precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom
predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu,
detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim Tehničkim propisima, JUS-u i uputstvima
nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.
0,2 Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog između
Investitora i Izvođača radova.
0,3 Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni
ponuđenim cenama Izvođača.
0,4 Ugovorene cene su prodajne cene Izvođača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa
uobičajenim rasturom, (ukoliko za pojedine pozacije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i
untrašnji transport, skelu i oplatu za izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu
predviđene ovim predračunom), vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, kopanje i
zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, režiju
Izvođača, zaradu Izvođača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje
prodajne cene građevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje
predviđaju norme u građevinarstvu kao i uslove predviđene u prethodna dva stava.
0,5 Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u građevinarstvu, što je
obavezno i za Investitora i za Izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude
drugačije naznačeno.
0,6 Isto tako obavezni su za Izvođača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada
ili u opštem opisu ne predviđa drugačije.
0,7 Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvođača da sve takve radove u pojedinim
pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis
rada nije u toj poziciji drugačije naveden.
0,8 Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i
kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, standardima i opisima u
pozicijama predračuna radova.
0,9 Za svaki materijal koji se ugrađuje, Izvođač mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U
spornim slučajevima u pogledu kvaliteta, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su
nalazi merodavni i za Investitora i za Izvođača.
0,10 Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i
propisanom kvalitetu, Izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta,a Investitor će obustaviti rad
ukoliko Izvođač pokuša da ga upotrebi.
0,11 Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika
Investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenje za sve radove koji nisu dovoljno definisani
projektnim elaboratom.
Јавна набавка радова мале вредности

Страна 24 од 58

ЈН: бр. 10/2016-02

Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

Objekat i celo gradilište Izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova pre
0,12 predaje objekata, sve rupe, WC jame i rupe od skela Izvođač je dužan da zatrpa, nabije i poravna i to sve
solidno da se kasnije ne javljaju sleganja.
0,13 Za tehnički pregled i primopredaju, Izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta,
viškova materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata.
0,14 Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa i staze, kao i podovi u svim prostsrijama moraju biti potpuno čisti,
kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine.
0,15 Kolovoz i trotoari, ošteććeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno
stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer
moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama.
0,16 U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, Izvođač je dužan
da za iste dobije odobrenje od predstavnika Investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u građevinski
dnevnik. Cena za ovakve radove određuje se na osnovu cenovnika svih materijala i radne snage, koji je
Izvođač dužan da priloži uz ponudu.
0,17 Pored svih privremenih objekata koji su Izvođaču potrebni za izvođenje radova, Izvođač je dužan da
obezbedi prostoriju za kancalariju nadzornog organa. Ovu prostoriju Izvođač za vreme gradnje objekta
održava uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao I neophodnog kancelarijskog
inventara.
0,18 Ukoliko je Izvođaču potrebno da zauzme radiorganizacije gradilišta i usklađivanje materijala, pored
parcele još i susedna zemljišta I trotoare, Izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadležnih
organa, odnosno sopstvenika. Potrebni izdaci za ovo korišćenje padaju na teret Izvođača i ne mogu se
zaračunavati Investitoru.
0,19 Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema "Pravilniku o zaštiti na
radu u građevinarstvu", Službeni list br.42/68.
0,20 Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik Izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa,
svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik Investitora svakodnevno pregledati i
overavati svojim potpisom na svakoj strani.
0,21 Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi Investitora, postojeća tehnička
i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije.
0,22 Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno po
detaljima projektanta.
0,23 Izvođač je dužan da na gradilištu postavi za sve vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog
stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza Izvođača.
0,24 Za sve radove u predračunu gde je potrebna oplata i skela, Izvođač je dužan da iste dobavi i solidno
izradi, što se zasebno ne plaća već je ukalkulisano u ponuđenu cenu odgovarajućeg rada.
0,25 Sve potrebne otvore i žljebove u zidovima i tavanicama za sprovođenje instalacija i raznih uređaja dužan
je Izvođač izraditi tačno prema detaljima i discpozicionim planovima, a posle polaganja cevi i žljebove
zazidati i zamalterisati. Ovo se ne plaća posebno već je obuhvaćeno cenom pojedinačnih pozicija.
0,26 Sve obaveze u ovim opštim opisima Izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa
Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije.

1.0.
1.1.

A. GRAĐEVINSKI RADOVI
RADOVI NA PRIPREMI I RUŠENJU
MERA
Izrada i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode
građevinski radovi, sa osnovnim podacima o objektu,
izvođaču, investitoru i projektantu. Tabla je dimenzija
120 x 140 cm." Obračun po komadu table.
kom

Јавна набавка радова мале вредности
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1.2.

1.3.

1.7.

1.17.

1.29.

Izrada i postavljanje tabli i drugih oznaka sa
upozorenjem, a po tehničkim propisima. Tabla je
dimenzija 80 x 60 cm.
Obračun po komadu table.

kom

1,00

m1

35,00

m2

367,59

m1

5,00

m3

2,00

Montaža i demontaža zaštitne ograde oko gradilišta od
PVC mreže visine 2m. Na svakih 2m postaviti stubove
za zatezanje visine 2m. Postaviti kapiju za prolaz i na
ogradu postaviti table sa upozorenjem za prolaznike.
Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova.
Obračun po m1 ograde.
Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova.
Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih
staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih
unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po
m2 poda.
-prizemlje
Demontaža ograde na stepeništu konstrukcije od
metalnih šipki na svakom 4 gazištu, sa ispunom od
horizontalno postavljenih drvenih daski na dve visine.
Nakon skidanja materijal spakovati na kamion I odvesti
na gradsku deponiju. Obračun po m1 ograde.
Probijanje otvora u zidu od cigle za prozor.Obračun po
m3.
-prizemlje
RADOVI NA PRIPREMI I RUŠENJU UKUPNO:

III BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Sve betonske rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom uz punu primenu sаveremene
mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrsti rаdovа.
Kvаlitet betonа morа odgovаrаti postаvljenim zаhtevimа iz tehničke dokumentаcije kаo i vаžećih propisа, koji
regulišu ovu vrstu rаdovа. Sаmo beton koji zаdovoljаvа propisаne uslove može biti ugrаđen. Uzorаk zа
dokаzivаnje kvаlitetа betonа uzimаti nа grаdilištu- pаrаlelno sа ugrаdnjom betonа. Izvođаč morа obezbediti
uslove dа se beton propisno ugrаđuje odnosno ne sme slobodno pаdаti sа veće visine od 2,00m. Betonsku mаsu
isključivo ugrаđivаti pervibrаtorom u slojevimа ne većim od 50cm.
Po uklаnjаnju oplаte, beton se morа negovаti, polivаti vodom u zаvisnosti od spoljne temperаture, а nаjmаnje
tri dаnа. Zа vreme viših ili nižih temperаturа od propisаnih, obаvezno preduzeti mere zаštite betonа. Mere
zаštite morаju trаjаti dok god postoji potrebа zа istim. Mere zаštite nаročito se odnose nа sprаvljаnje,
trаnsport, ugrаđivаnje i negovаnje betonа. Ovаko preduzete mere zаštite ne utiču nа već ugovorenu cenu
rаdovа.
Beton dok se nаlаzi u oplаti, zа vreme vezivаnjа morа biti zаštićen od bilo kаkvog potresа.
Betonirаne površine morаju biti rаvne, bez "gnezdа" i segregаcije, zаhtevаnog oblikа. Ukoliko ipаk dođe do
mаnjih oštećenjа izbetonirаnih površinа betonа, isti se morаju odmаh zаštititi cementnim mаlterom rаzmere
1:3 sprаvljаnog od prosejаnog šljunkа.
Kod betonirаnjа čije površine ostаju vidne, ili se sаmo boje (ne mаlterišu se), površine morаju biti glаtke, beton
morа biti sprаvljаn istom vrstom cementа. Prekidi betonirаnjа u jednom elementu nisu dozvoljeni.
Oplаtа morа biti čistа, potpuno stаbilnа, zаhtevаnih dimenzijа, istа morа biti geometrijskog oblikа, horizontаlnа,
vertikаlnа, kosа, kružnа ili kаko se već zаhtevа tehničkom dokumentаcijom. Oplаtа morа biti rаzuprtа i
poduprtа u svemu premа nаmeni, а u sklаdu sа postojećim propisimа.
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Oplаtа zа ostаvljаnje otvorа morа odgovаrаti tehničkoj dokumentаciji, kаo i dа omogući nesmetаnu ugrаdnju
betonа. Rаdnа skelа, zа postаvljаnje oplаte i betonirаnje morа obezbediti neometаn i bezbedаn rаd rаdnikа,
odnosno morа biti u sklаdu sа vаžećim propisimа.
Obrаčun se vrši po jedinici mere, nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа, (nаbаvku mаterijаlа, spoljni i unutrаšnji
trаnsport, ugrаđivаnje, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose, neophodnu rаdnu skelu, potrebnu
oplаtu i ostаle operаcije) koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje rаdovа. Obračun ne uključuje armaturu,
koja je deo posebne pozicije.
Potrebna klasa betona za nadvratnike I nadprozornike C16/20 (MB 20), temeljna ploča I stubova C25/30 (MB
30).
3.2. Nabavka materijala i betoniranje stopa za dimnjake 70/70cm
od armiranog betona MB 30. Stopa se betonira kao proširenje
ploče visine h =30 cm do kote – 0.45 cm. Obračun po m3.
m3
0,20
Nabavka materijala i ugradnja betona MB 30 za horizontalne i
3.3. verikalne armirano-betonske elemente malog preseka u
potrebnoj daščanoj oplati. U cenu je uračunata nabavka i
postavljanje potrebne oplate. Vezu horizontalnih serklaža I
greda 30/45 cm I greda 30/30 cm sa postojećim zidom izvesti
u svemu prema projektu konstrukcije. Obračun po m3.
vertikalni serklaži ostalo prizemlje
m3
0,40
Nadvratnici i nadpozornici 0,2*debljina zida*širina otvora +
0,4
m3
1,00
UKUPNO:
m3
1,40
Nabavka materijala I betoniranje vertikalnog serklaža MB 20
3.8.
sa obe strane probijenog otvora za nova vrata I prozore.
Serklaži su u debljini zida, dok im druga dimenzija zavisi od
situacije na licu mesta, tj od izgleda vertikalne ivice nakon
probijanja otvora. Vezivanje serklaža za zid obaviti
ostavljanjem armature na svakih 50 cm.
prizemlje
m3
0,30
BETONSKI RADOVI UKUPNO:
IV ARMIRAČKI RADOVI
Sve armiračke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu primenu savremenog alata i
mehanizacije namenjene ovoj vrasi radova. Svi upotrebljeni materijali, betonski ćelik, vezni materijal i sl. moraju
biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Betonski čelik mora biti mašinski spravljan, obradjen i ne
sme da poseduje veće tragove korozije, niti bilo kakve tragove drugih materijala. Izvedeni radovi moraju biti
kvalitetni, sto posto povezani, da betonski čelik zauzima pravilan oblik, da je propisano udaljen od oplate i
podloge, kako bi se dobio propisani zaštitni sloj. U tu svrhu obavezno koristiti odobrene odstojnike-podmetače.
Izgled i raspred betonskog čelika mora u svemu odgovarati uslovima tehničke dokumentacije. Obračun se vrši
po jedinici mere teoretske težine, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu
kompletne pozicije radova, (nabavku osnovnog i veznog materijala, podmetače, spoljni i unutrašnji transport,
ugrađivanje-povezivanje, svi horizontalni i vertikalni prenosi do mesta ugradnje, neophodnu radnu skelu i
ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova. Ovaj opis je sastavni deo svake
pojedinačno opisane pozicije radova i isti ne isključuje primenu važećih propisa i normativa u građevinarstvu iz
ove oblasti.
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4,1

Nabavka, transport, sečenje, savijanje i ugradnja armature GA
240/360, RA 400/500 i MA 500/560. Količine armature date iz
detalja armiranja. Cenom obuhvatiti i distancere koji fiksiraju
udaljenost
armature
od
oplate.
Obračun po kilogramu.
RA 400/500
UKUPNO:
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:

kg

220,00
220,00

V ZIDARSKI RADOVI
Sve zidаrske rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom.
Svi upotrebljeni mаterijаli, elementi i vezivnа sredstvа morаju biti propisаnog kvаlitetа.
Izvedeni rаdovi morаju biti rаvni, dа imаju zаdаte geometrijske oblike, odnosno dа u svemu odgovаrаju
uslovimа tehničke dokumentаcije.
Površine koje se obrаđuju, morаju biti očišćene od bilo kаkvih strаnih primesа. Obrаđene površine morаju biti:
rаvne, čiste i prаvilnih uglovа i ivicа. Mаterijаle zа obrаdu, isključivo nаnositi nа propisаno pripremljenu
podlogu. Obrаčun se vrši po jedinici mere, nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jediničnа cenа obuhvаtа izrаdu
kompletne pozicije rаdovа, (nаbаvku mаterijаlа, spoljni i unutrаšnji trаnsport, ugrаđivаnje, mere zаštite, sve
horizontаlne i vertikаlne prenose, neophodnu rаdnu skelu, potrebnu oplаtu i ostаle operаcije koje su
neophodne zа kvаlitetno izvođenje rаdovа.
5,1 Nabavka materijala i zidanje pregradnih zidova u giter bloku
25/12/19 cm u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina
zida je d=12 cm. U visini nadvratne grede I na vrhu zida po
celoj dužini zida izbetonirati serklažnu gredu 12/20cm,
armiranu ±2RΦ12 koja ulazi u cenu pozicije. Zid vezati
armaturom za postojeće u svemu prema statičkom
proračunu. U cenu ulaze I potrebni vertikalni serklaži koje je
potrebno izvesti u postojećim zidovima kako bi se novi zid
povezao sa postojećom konstrukcijom. Obračun po m2.
prizemlje
m2
8,00
5.3. Obziđivanje dimnjaka opekom d= 12 cm od poslednje ploče
konstrukcije do vrha u produžnom malteru razmere 1:2:6. sa
betoniranjem armirano betonskih prstenova, po propisu.
Obračun po m² razvijene površine.
m2
4,42
5,5 Nabavka i montaža dimnjačkog kanala slično tipo "Schiedel"
UNI plus, prečnika 20 cm, koji se ugrađuju sa svim fazonskim
elementima. Dimnjak se sastoji od sledećih elemenata:
- Plašt dimnjaka od lakog betona spoljnih dimenzija 36/36cm,
sa kanalima za provetravanje izolacije i otvorima za armaturu.
- Unutrašnja cev od tehničke keramike sa posudom za
kondenz, revizionim otvorom i priključcima za peć.
- Izolacija - kamena vuna celom visinom dimnjačkg kanal U
cenu je uračunata izrada dimnjačke betonske kape I konzolne
ploče za oslanjanje dimnjaka.
Obračun po m¹.
m1
8,00
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5.6. Nabavka materijala i malterisanje unutrašnjih zidova
produžnim malterom razmere 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj
debljine d=1,5 cm raditi od grubog, nesejanog maltera, a
drugi sloj od prosejanog maltera debljine d=0,5 cm. Pre
malterisanja površine očistiti od prašine, oprati i prskati
cementnim mlekom sa dodatkom prosejanog peska. Obračun
po m² omalterisane površine, sa svim potrebnim
predradnjama, materijalom i radnom skelom.
prizemlje
5.7. Nabavka materijala i malterisanje plafona produžnim
malterom razmere 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj debljine d=1,5
cm raditi od grubog, nesejanog maltera, a drugi sloj od
prosejanog maltera debljine d=0,5 cm. Pre malterisanja
površine očistiti od prašine, oprati i prskati cementnim
mlekom sa dodatkom prosejanog peska. Obračun po m²
omalterisane površine, sa svim potrebnim predradnjama,
materijalom i radnom skelom.
plafoni prizemlja
podgledi stepenište
5.8. Nabavka materijala i malterisanje dimnjaka produžnim
malterom razmere 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj debljine d=1,5
cm raditi od grubog, nesejanog maltera, a drugi sloj od
prosejanog maltera debljine d=0,5 cm. Pre malterisanja
površine očistiti od prašine, oprati i prskati cementnim
mlekom sa dodatkom prosejanog peska. Obračun po m²
omalterisane površine, sa svim potrebnim predradnjama,
materijalom i radnom skelom.
5.10. Nabavka materijala i izrada cementne košuljice u padu
razmere 1:3, koja se lije kao podloga za podove, min d=4cm.
Košuljicu izvoditi sa dodatkom polipropilenskih vlakana,
fibrina, koja poboljšavaju mehaničke osobine. Doziranje
vlakana prema specifikaciji proizvođača. Gornju površinu fino
isperdašiti i pripremiti za izradu podova. Obračun po m².
ulazni podest
5.11. Nabavka materijala i izrada cementne košuljice razmere 1:3,
koja se lije kaopodloga za postavljanje podova, d=4cm.
Košuljicu izvoditi sa dodatkom polipropilenskih vlakana,
fibrina, koja poboljšavaju mehaničke osobine. Doziranje
vlakana prema specifikaciji proizvođača. Gornju površinu fino
isperdašiti i pripremiti za izradu podova. Obračun po m².
prizemlje

m2

130,00

m2
m2

332,64
8,23

m2

6,70

m2

1,50

m2

54,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
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VII IZOLATERSKI RADOVI
Sve izolаterske rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu sаvremenog аlаtа
i mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrsti rаdovа. Svi upotrebljeni mаterijаli, vezivnа i zаštitnа sredstvа morаju biti
propisаnog kvаlitetа-odnosno dа poseduju аteste. Rаdovi se morаju izvesti kvаlitetno u svemu premа vаžećim
propisimа, stаndаrdimа i tehničkoj dokumentаciji. Podlogа morа biti čvrstа, glаtkа, suvа i potpuno rаvnа.
Vezivne mаse ne smeju štetno dа utiču nа podlogu, niti nа mаterijаle sа kojimа su u neposrednom dodiru.
Izvedene površine morаju zаuzimаti prаvilne geometrijske položаje. Sve instаlаcije i svi predhodni rаdovi morаju
se izvesti i ispitаti pre izrаde izolаcije. Prekid-nаstаvci izolаcijа dozvoljаvаju se sаmo u izuzetnim slučаjevimа,
kаdа zа to postoje objektivni rаzlozi. Kod temperаturа viših ili nižih od propisаnih, ukoliko se rаdovi izvode,
preduzeti mere zаštite upotrebljenog osnovnog i veznog mаterijаlа. Mere zаštite ne utiču nа već ugovorenu
cenu rаdovа.Zа vreme izvođenjа rаdovа, odnosno do predаje objektа, izvođаč je dužаn dа preduzme sve
potrebne mere, kаko ne bi doslo do oštećenjа ovih rаdovа. A аko ipаk i dođe do oštećenjа izvođаč će o svom
trošku, uz sаglаsnost nаdzornog orgаnа, rаdove dovesti u projektovаno stаnje. Prilikom izvođenjа svojih rаdovа,
izvođаč je dužаn dа ostаle vrste rаdovа sаčuvа od oštećenjа. Obrаčun se vrši po jedinici mere, nаznаčene kod
svаke pozicije rаdovа. Jediničnа cenа obuhvаtа izrаdu kompletne pozicije rаdovа, (nаbаvku osnovnog, veznog i
mаterijаlа zа zаštitu, spoljni i unutrаšnji trаnsport, izrаdu, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose,
neophodnu rаdnu skelu čišćenje i ostаle аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje ovih rаdovа. Ovаj
opis je sаstаvni deo svаke pojedinаčno opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаžećih propisа u
grаđevinаrstvu iz ove oblаsti.
7,2 Nabavka i postavljanje hidroizolacije za sanaciju postojećih
zidova objekta koji su zahvaćeni vlagom. Zidove penetrirati
hidroizolacijom sličnom tipu ISOMAT AQUAMAT PENETRAT.
Podlogu treba detaljno očistiti od svih trošnih delova,
masnoće I prašine. Premazivanje se vrši kontinualno u dva
sloja prema uputstvima proizvođača do prosečne visine od 60
cm I znad ploče. Na licu mesta sa nadzorom utvrditi tačnu
visinu do koje je vlaga prodrla. Obračun po m2.
prizemlje
m2
55,00
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
B. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
VIII-X GRAĐEVINSKA STOLARIJA
Sve rаdove nа grаđevinskoj stolаriji izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu
sаvremenog аlаtа i mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrst rаdovа. Svi upotrebljeni mаterijаli spojnа i vezivnа
sredstvа (zаštitnа sredstvа) morаju biti propisаnog kvаlitetа - odnosno dа poseduju аteste. Prozore montirаti
tаko dа sа spoljne strаne budu u istoj rаvni kаo i prethodni prozori. Ugrаdnju vršiti аnkerovаnjem nа
mаksimаlnom rаstojаnju od 70 cm. Nаkon ugrаdnje, izvršiti zаptivаnje prostorа između rаmа i zidа
odgovаrаjućim sredstvimа zа zаptivаnje (poliuretаnskа penа ili sl.) i postаviti odgovаrаjuće pokrivne lаjsne. Kod
spojevа rаznorodnih mаterijаlа, izvršiti potrebnu zаštitu zаptivаnje-dihtovаnje, izvesti spoljnа i unutrаšnjа
opšivаnjа, postаviti odgovаrаjući projektovаni okov zа otvаrаnje i zаtvаrаnje, kаo i mogućnost zаključаvаnjа.
Obrаčun se vrši po jedinici mere nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jediničnа cenа obuhvаtа izrаdu i
ugrаdnju kompletne pozicije rаdovа sа kompletnim zаstаkljivаnjem (nаbаvku osnovnog, veznog i zаštitnog
mаterijаlа, spoljni i unutrаšnji trаnsport, ugrаđivаnje, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose,
neophodnu rаdnu skelu, svа zаptivаnjа, dihtovаnjа, spoljnа i unutrаšnjа opšivаnjа, sve okove, zаštitа i finаlno
bojenje-lаkirаnje kаo i ostаle аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje rаdovа). Ovаj opis je sаstаvni
deo svаke pojedinаčno opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаzećih propisа u grаđevinаrstvu iz
ove oblаsti. Pre izrаde bilo koje pozicije grаđevinske stolаrije mere obаvezno prekontrolisаti nа licu mestа.
Atesti koje izvođаč trebа dа dostаvi zа svu fаsаdnu stolаriju su:
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- Atest zа prozor
- Atest zа propustljivost vаzduhа premа SRPS EN 1026 i trebа dа zаdovolji uslove kvаlitetа iz stаndаrdа SRPS EN
12207, minimаlno klаsа II.
- Atest zа otpornost premа delovаnju vode premа SRPS EN 1027 i trebа dа zаdovolji uslove kvаlitetа iz
stаndаrdа SRPS EN 12208, minimаlno klаsа II.
- Atest zа zvučnu zаštitu (SRPS U.J6.201, klаsа II)
- Atest o koeficijentu prolаzа toplote (premа SRPS U.J5.060 i dа zаdovolji uslove kvаlitetа iz SRPS U.J5.600)
- Atest zа stаklo (SRPS B.E1.011)
- Atest zа okove.
Izvođаč je u obаvezi dа investitoru ili nаdzornom orgаnu dostаvi izveštаj o merenjimа nа licu mestа pre izrаde
stolаrije.
VIII STOLARSKI RADOVI
8,1 Nabavka materijala, izrada i postavljanje unutrašnjih vrata
gde je krilo vrata je izrađeno od dve šper ploče 4mm sa
ispunom od kartonskog saća i ramom od čamove građe. Krilo
je ravno, sa oštrim ivicama. Dovratnici i pevajz lajsne, koje se
spajaju na "ger", se izrađuju od medijapana sa ravnim ivicama
u boji prema izboru projektanta. Krilo, dovratnici i lajsne se
lakiraju poliuretaskim mat lakom u 2 sloja u beloj boji. Po
obimu krila se postavlja gumeni dihtung u beloj boji. Vrata su
opremljena pragom od hrastove građe i klase, sa potrebnim
zaštitnim premazima i završnim bajcom u beloj boji.
Otvaranje oko krajnje vertikalne ose.
Okov vrata je od elkosiranog aluminijuma, tri brodske šarke,
usadna brava sa 3 ključa slično tipu "agb" standard,
aluminijumska kvaka. Samo kod vrata A' treba predvideti
bravu sa cilindrom I tri ključa. Obračun po komadu.
A 91/205 cm prizemlje kom
1,00
A' 91/205 cm prizemlje kom
1,00
C 81/205 cm prizemlje kom
1,00
D 71/205 cm prizemlje kom
1,00
8,2 Nabavka materijala, izrada i postavljanje unutrašnjih vrata
gde krilo vrata je izrađeno od dve šper ploče 4mm sa ispunom
od kartonskog saća i ramom od čamove građe. Krilo je ravno,
sa oštrim ivicama, zastakljeno pampleks staklom 3.1.3.
Dovratnici i pevajz lajsne, koje se spajaju na "ger", se izrađuju
od medijapana sa ravnim ivicama u boji prema izboru
projektanta. Krilo, dovratnici i lajsne se lakiraju poliuretaskim
mat lakom u 2 sloja, bele boje. Po obimu krila se postavlja
gumeni dihtung u beloj boji. Predvideti gumene graničnike u
podu sa obe strane krila.
Oba krila se otvaraju oko krajnje vertikalne ose, drugo krilo je
pomoćno. Okov je od elkosiranog aluminijuma, tri brodske
šarke, brava sa cilindrom i 3 ključa, aluminijumska kvaka.
Vrata F su sa usadnom bravom sa tri ključa. Obračun po
komadu.
B 148/260 cm prizemlje kom
1,00
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
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IX PVC STOLARIJA
9.1. Nabavka materijala, izrada i postavljanje petokomornih pvc
profila bele boje. Profile izraditi sa metalnim ojačanjima
zaštićenim od korozije i sa propisanim dihtunzima za ram i
staklo. Ispod donjeg profila rama prozora ugrađuje se
standardni pvc profil dimenzija 50x40.6mm. Zastakljivanje
dvostrukim staklom 4+12+3+1+3. Sa spoljašnje strane
sigurnosno pampleks staklo, a sa unutrašnje obično ravno
staklo. Sa unutrašnje strane postavlja se parapetna pvc daska
debljine 2cm. Solbanci su deo posebne pozicije limarskih
radova. Obračun po komadu.
dvokrilni prozor 2 135/196cm prizemlje
dvokrilni prozor 3 139/200cm prizemlje
dvokrilni prozor 4 140/210cm prizemlje
dvokrilni fiksni prozor 2' 135/196cm prizemlje
dvokrilni prozor 4' 140/210cm prizemlje
Dvokrilni fiksni prozor 4'' 140/210cm prizemlje

kom
kom
kom
kom
kom
kom

7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00

PVC STOLARIJA UKUPNO:
X BRAVARSKI RADOVI
Sve bravarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu
savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrst radova. Svi upotrebljeni materijali spojna i
vezivna sredstva (zaštitna sredstva) moraju biti propisanog kvaliteta - odnosno da poseduju ateste. Pre
početka izrade pozicija, izvodjac je duzan da uradi radioničke detalje i iste podnese projektantu na
overu. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj
dokumentaciji i overenim radioničkim detaljima. Bravariju raditi od profilisanog metala, ravnih i
profilisanih limova uz kombinaciju sa ostalim materijalima, kako to nalaze tehnička dokumentacija i
overeni radionički detalji. Kod spojeva raznorodnih materijala, izvrsiti potrebnu zastitu zaptivanjedihtovanje, izvesti spoljna i unutrasnja opšivanja, postaviti odgovarajući projektovani okov za otvaranje i
zatvaranje, kao i mogućnost zaključavanja. Za svo vreme izvodjenja, odnosno predaje objekta, izvodjač
je duzan da preduzme sve potrebne mere kako nebi doslo do oštećenja ovih radova. A ako ipak dodje
do oštećenja izvodjač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, rdove dovesti u projektovano
stanje. Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata
izradu i ugradnju kompletne pozicije radova sa kompletnim zastakljivanjem (nabavku osnovnog, veznog
i zastitnog materijala, spoljni i unutrasnji transport, ugradjivanje, mere zaštite, sve horizontalne i
vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, sva zaptivanja, dihtovanja, spoljna i unutrašnja opšivanja,
sve okove, zaštita i finalno bojenje-lakiranje kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno
izvodjenje radova) Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i isti neisključuje
primenu vazecih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti. NAPOMENA:
Sve mere obavezno prekontrolisati na licu mesta.
10.3.

Nabavka materijala, izrada I ugradnja lake aluminijumske
pregrade od eloksiranih profila, sa ispunom od
aluminijumskih panela. Pregrada se sastoji od fiksnog dela I
vrata. Vrata su opremljena sa odgovarajućim šarkama,
bravom sa cilindrom sa tri ključa, plastificiranom čeličnom
kvakom sa jedne strane I gumbom sa druge strane- ka wc-u.
U svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po komadu.
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V 146x210cm prizemlje

kom

1,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:

XI PODOPOLAGAČKI RADOVI
Svi podopolagački radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu primenu
savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, spojna i
vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Radovi se moraju izvesti
kvalitetno u svemu prema važećim propisima, standardima i tehničkoj dokumentaciji. Podloga mora biti
čvrsta, ravna i potpuno ravna. Mase ne smeju štetno uticati na podlogu niti na materijale koji se
postavljaju Izvedene površine moraju zauzimati pravilne geometrijske polozaje. Tokom rada, gde se to
zahteva ugraditi dilatacione trake. Pre izrade podova sve instalacije, koje su na delu poda, moraju biti
položene i ispitane. Odstupanja u boji i tonu su nedopustiva. Kod temperatura viših ili nižih od
propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mere zaštite uptrebljenog osnovnog i veznog materijala.
Mere zaštite moraju trajati do god postoje potrebe za istim. Mere zaštite ne utiču na već ugovorenu
cenu radova. Za svo vreme izvodjenja radova, odnosno do predaje objekta, izvodjač je dužan da
preduzme sve potrebne mere, kako ne bi doslo do oštećenja ovih radova. Ako do toga ipak dodje
Izvodjač će o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.
Prilikom izvodjenja svojih radova, izvodjač je dužan da ostale vrste radova sačuva od oštećenja. Obračun
se vrsi po jedinici mere, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinačna cena obuhvata kompletnu
izradu pozicije radova, (nabavku osnovnog veznog i materijala za zastitu, spoljni i unutrasnji transport,
izradu, glačanje-šlajfovanje mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu,
ugradnju dilatacionih traka, ugradnju sokl lajsni, čišćenje i ostale aktivnosti koje su neophodne za
kvalitetno izvodjenje ovih radova. Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije radova i
isti ne isključuje primenu važećih propisa u gradjevinarstvu iz ove oblasti.
11,1 Nabavka materijala i postavljanje podne obloge od laminata
debljine 8 mm C 32, po izboru projektanta. Laminatna podna
obloga postavlja se preko poliesterskog filca. Laminat mora da
bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke
gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu oblogu uneti,
raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi
prostorije. Preko pripremljene podloge postaviti filc. Pored
zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Podnu
oblogu pažljivo postaviti i sastaviti, sa potpuno zatvorenim
spojnicama. U cenu ulazi i postavljanje gotovih dekorativnih
hrastovih lajsni, na spoju poda i zida, koje su prethodno
lakirane i obrušene. Sučeljavanja gerovati. Pored zidova
postaviti lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid.
Obračun po m².
UKUPNO
m2
19,94
PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:

XII KERAMIČARSKI RADOVI
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Sve kerаmičаrske rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu sаvremenog
аlаtа i mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrsti rаdovа. Svi upotrebljeni mаterijаli, spojnа i vezivnа sredstvа, zаštitnа
sredstvа morаju biti propisаnog kvаlitetа, odnosno dа poseduju аteste. Rаdovi se morаju izvesti kvаlitetno u
svemu premа vаžećim propisimа, stаndаrdimа i tehničkoj dokumentаciji. Klаsа, nаmenа i kvаlitet pločicа
određen je tehničkom dokumentаcijom. Boju i nаčin polаgаnjа određuje projektаnt. Svа instаlаcijа kojа nije
vidnа imа se položiti i ispitаti pre polаgаnjа pločicа. Zа postаvljаnje pločicа nа lepku, podlogа morа biti, čistа,
čvrstа, rаvnа, sа prаvilnim i oštrim ivicаmа. Urаđene površine morаju zаuzimаti prаvilne geometrijske položаje.
Tokom rаdа, gde se to zаhtevа, ugrаditi dilаtаcione trаke. Kod temperаturа nižih ili viših od propisаnih, ukoliko
se rаdovi izvode, preduzeti mere zаštite upotrebljenog osnovnog i veznog mаterijаlа. Mere zаštite morаju trаjаti
do god postoji potrebа zа istim. Mere zаštite ne utiču nа već ugovorenu cenu rаdovа. Zа svo vreme izvođenjа,
odnosno do predаje objektа, izvođаč je dužаn dа preduzme sve potrebne mere kаko ne bi došlo do oštećenjа
ovih rаdovа. A аko ipаk dođe do oštećenjа, izvođаč će o svom trošku, uz sаglаsnost nаdzornog orgаnа, rаdove
dovesti u projektovаno stаnje. Prilikom izvođenjа svojih rаdovа izvođаč je dužаn dа ostаle vrste rаdovа sаčuvа
od oštećenjа. Obrаčun se vrši po jedinici mere nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jediničnа cenа obuhvаtа
izrаdu kompletne pozicije rаdovа (nаbаvkа osnovnog, veznog i mаterijаlа zа zаštitu, spoljni i unutrаšnji
trаnsport, izrаdu, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose, neophodnu rаdnu skelu, ugrаdnju
dilаtаcionih trаkа, čišćenje i ostаle аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje ovih rаdovа). Ovаj opis
je sаstаvni deo svаke pojedinаčno opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаzećih propisа u
grаđevinаrstvu iz ove oblаsti.
12,1 Nabavka materijala I postаvljаnje zidnih kerаmičkih pločicа nа
lepаk u toaletima I čajnoj kuhinji u prizemlju. Podloga mora
da bude ravna, glatka, čvrsta i čista. Pločice I klаse, lepiti
lepkom u slogu fugа nа fugu. Po potrebi ivice pločicа ručno
dobrusiti. Obložene površine morаju biti rаvne i vertikаlne.
Ugаone spojeve izvesti gerovаnjem. Postаvljene pločice
fugovаti u tonu po izboru аutorа. U cenu ulаzi sаv potrebаn
rаd i mаterijаl, sve nepotrebno oštećene pločice će se preko
zаpisnikа nаdzornog orgаnа nаplаtiti od izvođаčа rаdovа.
Pločice postavljati celom visinom zida osim u kuhinji, gde se
postavljaju do visine od 150 cm. Obrаčun po m2 postаvljenih
pločicа.
kuhinja, h=1,50
m2
12,00
toaleti h=2,84
m2
21,36
UKUPNO
m2
33,36
12,2 Nabavka materijala i postаvljаnje podnih kerаmičkih pločicа,
nа lepаk u kuhinji I toaletima u prizemlju objekta. Pločice I
klаse, postavljati u slogu po izboru аutorа. Podlogu prethodno
pripremiti i polаgаnje izvesti rаvno. Postаvljene pločice
fugovаti u tonu po izboru аutorа. U cenu ulаzi sаv potrebаn
rаd i mаterijаl, sve nepotrebno oštećene pločice će se preko
zаpisnikа nаdzornog orgаnа nаplаtiti od izvođаčа rаdovа.
Obrаčun po m2 postаvljenih pločicа.
kuhinja
m2
4,82
toalet
m2
3,75
UKUPNO
m2
8,57
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Nabavka materijala i postаvljаnje podne granitne keramike nа
12,3 lepаk u hodniku objekta. Keramika je I klаse, postavljati u
slogu po izboru аutorа. Podlogu prethodno pripremiti i
polаgаnje izvesti rаvno. Postаvljenu keramiku fugovаti u tonu
po izboru аutorа. Izvesti soklo u visini od 10cm koje ulazi u
cenu. U cenu ulаzi sаv potrebаn rаd i mаterijаl, sva
nepotrebno oštećena keramika će se preko zаpisnikа
nаdzornog orgаnа nаplаtiti od izvođаčа rаdovа. Obrаčun po
m2 postаvljenih pločicа
m2

23,66

KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:

XIII RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
Sve suvomontаžne rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu sаvremenog
аlаtа nаmenjenog ovoj vrsti rаdovа. Svi uptrebljeni mаterijаli, spojnа i vezivnа sredstvа, zаštitnа sredstvа
morаju biti propisаnog kvаlitetа odnosno dа poseduju аteste. Rаdovi se morаju izvesti kvаlitetno u svemu
premа propisimа, stаndаrdimа, tehničkoj dokumentаciji i overenim izvođаčkim detаljimа. Nаčin i prаvаc
postаvljаnjа spuštenog plаfonа rаditi u svemu premа opisu i detаljimа iz projektа, а uz obаveznu sаglаsnost
projektаntа. Uzorke plаfonа i lаjsni obаvezno dostаviti nа sаglаsnost projektаntu. Zа svo vreme izvođenjа,
odnosno do predаje objektа, izvođаč je dužаn dа preduzme sve potrebne mere kаko nebi došlo do oštećenjа
ovih rаdovа. A аko ipаk i dođe do oštećenjа izvođаč će o svom trošku, uz sаglаsnost nаdzornog orgаnа, rаdove
dovesti u projektovаno stаnje.Obrаčun se vrši po jedinici mere, nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jedinаčnа
cenа rаdovа obuhvаtа izrаdu i ugrаdnju kompletne pozicije rаdovа, (nаbаvku osnovnog, veznog i zаštitnog
mаterijаlа, spoljni i unutrаšnji trаnsport, ugrаđivаnje, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose,
neophodnu rаdnu skelu kаo i ostаle аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje rаdovа. Obrаčun se
vrsi po jedinici mere, nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jedinаčnа cenа obuhvаtа kompletnu izrаdu pozicije
rаdovа, (nаbаvku osnovnog veznog i mаterijаlа zа zаštitu, spoljni i unutrаšnji trаnsport, izrаdu, glаčаnješlаjfovаnje mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose, neophodnu rаdnu skelu, ugrаdnju dilаtаcionih
trаkа, ugrаdnju sokl lаjsni, čišċenje i ostаle аktivnosti neophodne zа kvаlitetno izvođenje ovih rаdovа. Ovаj opis
je sаstаvni deo svаke pojedinаcno opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаžeċih propisа u
grаđevinаrstvu iz ove oblаsti.
13.1. Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča za zatvaranje stepeništa, slično sistemu
"Rigips". Konstrukcija zida UW i CW profili 50mm, obostrana
obloga zida su jednostruke gips-kartonske ploče d=12.5mm,
sa ispunom spojnica i mrežicom u svemu prema uputstvu
proizvođača. Ukupna debljina zida iznosi d = 7.5 cm. Sаstаve
obrаditi odgovаrаjućom mаsom zа ispunu i bаndаž trаkom,
po uputstvu prizvođаčа. U cenu ulаzi i rаdnа skelа. Obračun
po m2.
prizemlje
m2
7,05
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13.2.

Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od
vlagootpornih gips-kartonskih ploča, slično sistemu "Rigips" u
toaletima. Konstrukcija plafona UD i CD profili, razmak profila
prema uputsvu proizvođača. Vešanje plafona na LMT
tavanicu. Obloga plafona su jednostruke gips-kartonske ploče
debljine d=12.5mm, sa ispunom spojnica i mrežicom u svemu
prema uputstvu proizvođača. Spušten plafon postaviti na H=
284 cm od kote poda. Obračun po m2.
prizemlje

13.4. Nabavka materijala i jednostrano oblaganje kanalizacionih
cevi vlagootpornim gips-kartonskim pločama slično
tipu“Rigips”. Konstrukcija obloge UW i CW profili 50mm, a
obloga jednostruke vlagootporne gips-kartonske ploče d=
12.5 mm. Prostor između kanalizacionih cevi I konstrukcije
ispuniti mineralnom vunom d = 5cm. Obračun po m2 obloge.

m2

3,75

m2

1,12

RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO:

XIV MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Svi molerskofаrbаrski rаdovi imаju se izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu
sаvremenih аlаtа i mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrsti rаdovа. Svi upotrebljeni mаterijаli, spojnа, vezivnа i
zаštitnа sredstvа morаju biti propisаnog kvаlitetа, odnosno dа poseduju аteste. Rаdovi se morаju izvesti
kvаlitetno u svemu premа vаžećim propisimа, stаndаrdimа i tehničkoj dokumentаciji. Podlogа morа biti
postojаnа, čistа, suvа i potpuno rаvnа. Pre nаnosenjа zаvršnog slojа podlogu pripremiti u svemu premа vаžećim
propisimа i uputstvimа proizvođаčа mаterijаlа. Pokrivni premаzi morаju potpuno dа pokriju podlogu. Kod
površinа gde se podlogа posebno ne pripremа izvršiti gitovаnje mаnjih nerаvninа. Upotrebljeni mаterijаli
morаju dobro dа prijаnjаju, dа su premа svojoj nаmeni otporni, dа nisu štetni po zdrаvlje, dа ne deluju
аgresivno nа mаterijаle sа kojimа su u dodiru, dа obrаđene površine imаju oštre dodirne ivice. Odstupаnjа u
boji i tonu su nedopustivа. Kod temperаturа nižih ili viših od propisаnih, ukoliko se rаdovi izvode preduzeti mere
zа zаštitu upotrebljenog mаterijаlа. Mere zаštite morаju trаjаti do god postoji potrebа zа istim. Mere zаštite ne
utiču nа već ugovorenu cenu rаdovа. Zа sve vreme izvođenjа odnosno do predаje objektа, izvođаč je dužаn dа
preduzme sve potrebne mere kаko ne bi došlo do oštećenjа ovih rаdovа. Ako ipаk i dođe do oštećenjа ovih
rаdovа izvođаč će o svom trošku uz sаglаsnost nаdzornog orgаnа rаdovi izvesti u projektovаno stаnje. Prilikom
izvođenjа svojih rаdovа, izvođаč je dužаn dа ostаle vrste rаdovа čuvа i sаčuvа od oštećenjа. Obrаčun se vrši po
jedinici mere nаznаčene kod svаke pozicije rаdovа. Jedinаčnа cenа obuhvаtа kompletnu izrаdu pozicije rаdovа
(nаbаvku osnovnog, veznog i mаterijаlа zа zаštitu, mаterijаlа zа gletovаnje i zа impregnаciju, spoljni i
unutrаšnji trаnsport, izrаdu, glаčаnje-šlаjfovаnje, mere zаštite sve horizontаlne i vertikаlne prenose, neophodnu
rаdnu skelu čišćenje i ostаle аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje ovih rаdovа). Ovаj opis je
sаstаvni deo svаke pojedinаčno opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаžečih propisа u
grаđevinаrstvu iz ove oblаsti.
14,1 Nabavka materijala i gletovаnje fino mаlterisаnih zidova u
kancelariji I gips-kartonskih zidova disperzivnim kitom.
Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutrаlizovаnje. Pregledаti i
kitovаti mаnjа oštećenjа i pukotine. Impregnirаti i prevući
disperzivni kit tri putа. Obrаčun po m2 gletovаne površine
zidovа.
malterisani zidovi u prizemlju (kancelarija)
m2
54,96
Gips-kartonski zidovi prizemlje
m2
12,76
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14,2 Nabavka materijala i gletovаnje malterisanih I gips-kartonskih
plafona disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti
neutrаlizovаnje. Pregledаti i kitovаti mаnjа oštećenjа i
pukotine. Impregnirаti i prevući disperzivni kit tri putа.
Obrаčun po m2 gletovаne površine plafona.
malterisani plafon u prizemlju (kancelarija)
Gips-kartonski plafon prizemlje
14,3 Nabavka materijala i bojenje gletovanih I malterisanih zidova
poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Obračun po
m2 obojene površine.
malterisani zidovi u prizemlju
gletovani zidovi u prizemlju
14,4 Nabavka materijala i bojenje gletovanih plafona
poludisperzivnim bojama po izboru projektanta. Obračun po
m2 obojene površine.
malterisani plafoni u prizemlju
gletovani plafoni u prizemlju
gletovani plafoni na spratu
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI UKUPNO:

m2
m2

19,94
3,75

m2
m2

403,32
67,72

m2
m2
m2

308,95
23,69
0,00

XVI LIMARSKI RADOVI
Sve limаrske rаdove izvesti sа odgovаrаjućom stručnom rаdnom snаgom, uz punu primenu sаvremenog аlаtа i
mehаnizаcije nаmenjene ovoj vrsti rаdovа. Svi upotrebljeni mаterijаli, spojnа i vezivnа sredstvа, zаštitnа
sredstvа, morаju biti propisаnog kvаlitetа odnosno dа poseduju аteste. Limаrske rаdove izvesti u svemu premа
tehničkoj dokumentаciji i overenim detаljimа uz obаveznu primenu sаvremenih metodа zа spаjаnje-nаstаvljаnje
limа. Termoizolаcijа u sendviču limа morа imаti odgovаrаjući distаncer-distаncer koji odgovаrа nаmeni
sendvičа. Lim morа biti zаštićen (pocinkovаni, plаsticifirаn, bojen) onаkаv kаkаv se zаhtevа tehničkom
dokumentаcijom. Izvedeni rаdovi morаju svojom dužinom i površinom dа zаdržаvаju, kod istih pozicijа, prаvilаn
geometrijski oblik. Svi izvedeni limаrski rаdovi morаju u potpunosti dа služe projektovаnoj nаmeni. Nа mestimа
gde je lim u direktnom dodiru sа drugim mаterijаlimа (betom, opekа i sl.) isti se morа zаštititi: premаzimа,
krovnom hаrtijom i sl. Nosаči limа koji su neposredno u dodiru sа limom morаju biti od istorodnog mаterijаlа.
Zа svo vreme izvođenjа, odnosno do predаje objektа izvođаč je dužаn dа preduzme sve potrebne mere, kаko ne
bi došlo do oštećenjа ovih rаdovа, a аko ipаk dođe do oštećenjа izvođаč će o svom trošku, uz sаglаsnost
nаdzornog orgаnа, rаdove dovesti u projektovаno stаnje. Obrаčun se vrši po jedinici mere, nаznаčene kod svаke
pozicije rаdovа. Jedinаčnа cenа obuhvаtа izrаdu kompletne pozicije rаdovа (nаbаvku osnovnog i vezivnog
mаterijаlа, spoljni i unutrаšnji trаnsport, izrаdu i montаžu, mere zаštite, sve horizontаlne i vertikаlne prenose,
potrebnu rаdnu skelu, trаženu zаštitu nа spoju sа drugim mаterijаlimа, termoispune kod sendvičа i ostаle
аktivnosti koje su neophodne zа kvаlitetno izvođenje rаdovа). Ovаj opis je sаstаvni deo svаke pojedinаčno
opisаne pozicije rаdovа i isti ne isključuje primenu vаžećih propisа u grаđevinаrstvu iz ove oblаsti.
16,7 Nabavka materijala, izrada I opšivanje solbanka,
plastificiranim pocinkovanim limom d=0,60mm razvijene
širine 33 cm. Cena sadrži sve potrebne pripremne radove I
materijal, fiksiranje za podprozorski profil šrafom, lepljenje
poliuretanskim lepkom I izradu okapnice. Solbank izvesti u
padu od prozora sa okapnicom 2 cm od fasadne ravni u
svemu prema detaljima iz arhitektonskog projekta. Obračun
po m'.
Јавна набавка радова мале вредности
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prizemlje
sprat

m1
m1

19,20
6,30

LIMARSKI RADOVI UKUPNO:

ZBIRNA REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
A.
I
III
IV
V
VII

GRAĐEVINSKI RADOVI
PRIPREMNI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XVI

GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
PVC STOLARIJA
BRAVARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
RADOVI SA GIPS-KARTONSKIM PLOČAMA
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI:

B.

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
DEPO:

I

Поз. Опис
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ







Јед.мере

Кол.

Јед.цена

Ук.цена

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука свог материјала наведеног у позицијама и
свог ситног неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, уграђивање како је то
наведено у појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у
исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним радовима и конструкцијама.
Сав употребљени материјал мора бити првокласног квалитета и одговарати стандардима. Сви
радови морају бити изведени са стручном радном снагом, а у потпуности према Техничким
прописима важећим за предметне врсте радова.
У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у позицијама и цена монтажног
неспецифицираног материјала, као и цена радне снаге (без ПДВ-а). Цена укључује и израду све
евентуално потребне радионичке документације, испитивање и пуштање у рад свих елемената
инсталација наведених у позицијама.
Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме или инсталационог материјала нису
обавезни. Извођач може уградити и другу опрему, односно материјал, али под условом да тај има
исте електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведени, а што претходно потврђује
и оверава стручно лице-надзорни орган.

Јавна набавка радова мале вредности
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3.

ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

3.1.

Испорука и постављање инсталационог
материјала у ПВЦ кутијама у зиду од опеке, или
гипсаном зиду и повезивање. Све прекидаче
поставити на висини 1.2 м од пода, а
прикључнице на 0.3 м од пода или према
подацима датим у графичкој документацији. За
технолошке прикључнице монтажну висину
усагласити према условима из технолошког
пројекта и захтева прозвођача опреме која се
уграђује.
- Прекидачи:
обични једнополни, 10 A, 250 V
обични ОГ, 10 A, 250 V

ком
ком

4
0

наизменични, 10 A, 250 V

ком

6

ком
ком
ком

9
1
5

ком

0

ком

1

-Прикључнице:
''šuko II'' са заштитним контактом, 16A, 250 V
''šuko III'', са заштитним контактом, 16A, 400 V
''šuko II'' са заштитним контактом са поклопцем,
16A, 250 V
Индустријска 'šuko III'', са заштитним контактом,
16A, 400 V
модуларна прикључница комплет двострука 7М3енергетске
УКУПНO 3.
4.

СВЕТИЉКЕ
Овај део предмера и предрачуна обухвата:
испоруку, монтажу и повезивање ниже описаних
светиљки укључујући:
-испоруку и постављање куке за вешање или
одговарајућих типлова за причвршћавање
светиљке на таваници или зиду
-испорука, монтажа и повезивање помоћу
стезаљки на већ изведену инсталацију светиљке
како је то описано у појединим позицијама
-постављање у светиљке, сијалице, односно флуо
цеви и стартера
-прање, брисање и намештање на светиљке
стаклене или пластичне кугле, звона или
поклопца, који су саставни део светиљке
-испитивање и стављање под напон
-замену свих сијалица, флуо цеви и стартера који
не буду исправни у тренутку техничког пријема
инсталације
Јавна набавка радова мале вредности
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-флуоресцентне светиљке морају да буду
компензоване на фактор снаге cos fi > 0,95
Испорука и монтажа на месту означеном на
цртежима на плафон или зид светиљке комплет
са прибором за монтажу, грлом, предспојним
справама и сијалицама одговарајуће снаге.
Плаћа се испоручено и припремљено за исправан
рад. Светиљке су по избору пројектанта
ентеријера, и могу се уградити само уз његову
писмену сагласност, а следећих карактеристика:
4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4.6.

- Светиљка означена са P
Испоручити и монтирати комплет опремљену
инкадесцентну декоративну светиљку са
опалним, квадратним или округлим, белим
стаклом, сијалицом до 100 W, грлом E-27 и
прибором за монтажу на плафон, у заштити IP20
на цртежу означена са “P”.
- Светиљка означена са ZA
Испоручити и монтирати комплет опремљену
инкадесцентну водонепропусну светиљку са
косом арматуром, опалним белим стаклом,
сијалицом до 100 W, дихтујућом гумом, грлом E27 и прибором за монтажу на зид у купатилима,
WC-има и терасама, у заштити IP44 на цртежу
означена са ,,ZA''.
- Светиљка означена са F
Испоручити и монтирати комплет флуо-светиљку
са сјајним растером за монтажу на плафон у
заштити IP40. У цену је урачуната и испорука и
постављање комплетне светиљке у дуо-споју, са
четири флуо-сијалице од 18W, стартерима и
потребним прибором за монтажу на цртежу
означена са “F”.
- Светиљка означена са PA
Испоручити и монтирати комплет опремљену
инкадесцентну водонепропусну светиљку са
правом арматуром, опалним белим стаклом,
сијалицом до 100W, дихтујућом гумом, грлом E27 и прибором за монтажу на плафон у
степеништу, холу, ветробрану и трему, у заштити
IP44, на цртежу означена са ,,PA''.
Испорука материјала и монтажа зидних и
плафонских флуо-светиљки противпаничног
осветљења, са једном флуо-сијалицом од 8 W, са
кућиштем, заштитним стаклом, са прибором за
монтажу и преко светиљки постављеним

Јавна набавка радова мале вредности
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натписом “IZLAZ” или знак стрелице са
сопственим извором напајања (NiCD батерије за
6-часовни рад).
Испорука и монтажа аксијалног вентилатора за
промер цеви фи 110 за монтажу у WC-има,250V

ком

1

УКУПНО 4.
ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ПРОЈЕКТАНТИМА ЈОШ
ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. НАКОН ОБАВЉЕНОГ УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА
БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП СВЕТИЉКЕ.
7.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

7.2.

ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Уградна утичница 2 x RJ-45 категорије 6.
Испорука, уградња и повезивање.

ком

1

РТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Уградна R - TV утичница завршна.
Испорука, уградња и повезивање.

ком

1

паушално

1

паушално

1

7.5.

УКУПНО 7.
8.

РАЗНИ РАДОВИ

8.8.

Преглед и испитивање свих електричних
инсталација јаке и слабе струје, давање атеста и
гарантних листова и пуштање у рад.
Мерење отпора уземљења, давање атеста и
пуштање у рад.
УКУПНО 8.

8.9.

II Р Е K A П И T У Л A Ц И J A радова на електричним инсталацијама
3. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
4. СВЕТИЉКЕ
7. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
8. РАЗНИ РАДОВИ
СВЕ УКУПНО III
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IV - PREDRAČUN RADOVA VODOVODA I KANALIZACIJE
A.
1.

2.

GRAĐEVINSKI RADOVI
Iskop kanala:
Iskop kanala u zemlji III kategorije za postavljanje instalacije
vodovoda i kanalizacije dubine do 2.0 m.
mašinski iskop
m3
65,00
ručni iskop
m3
10,00
Radovi na asfaltu:
Izvršiti mašinsko dvostrano sečenje asfaltnih kolovoza,
platoa i trotoara, razbijanje, utovar i transport materijala na
predviđenu deponiju. Posle postavljanja instalacija i
zatrpavanja ugraditi posteljicu za put od sloja tucanika
debljine d = 20 cm sa potrebnim nabijanjem po SRPS. Na
kraju izvršiti asfaltiranje kolovoza i to BNS 22C ili BNS 32C od
bitu-agregata u sloju debljine d=12 cm.
m2
6,00

3.

5.

6.

7.

8.

x

Pesak:
Nabavka i ugradnja peska u kanal oko cevi u sloju od 10 cm.
m3

4.

x
x

20,00

x

Zatrpavanje kanala:
Zatrpavanje kanala zemljom iz iskopa u slojevima po 30 cm
sa nabijanjem.
m3
55,00

x

Odvoz viška zemlje:
Odvoz viška zemlje na deponiju sa utovarom u vozilo,
istovarom i grubim planiranjem.
m3
10,00

x

Izrada tampon sloja:
Nabavka, prevoz, razastiranje, planiranje i nabijanje šljunka
prirodne granulacije u sloju od 10cm u stabilnom stanju
ispod ploče šahta.
m3
0,50

x

Betoniranje donje ploče šahtova:
Izvršiti betoniranje donje ploče šahtova u svemu prema
projektu. Ploča je od AB MB30 debljine 20 cm. U cenu ulazi
potrebna oplata a armatura se posebno obračunava.
m3
0,90

x

Zidanje zidova šahtova:
Јавна набавка радова мале вредности
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9.

10.

11.

12.

13.

Izvršiti zidanje zidova šahtova betonskim blokovima u
cementnom malteru. Na uglovima formirati vertikalne
serklaže u svemu prema projektu Zid je debljine 20 cm.
m3
1,70

x

Betoniranje gornje ploče
šahtova:
Izvršiti betoniranje gornje ploče šahtova u oplati u svemu
prema projektu. Ploča je armirano - betonska debljine 20 cm
sa serklažom. U cenu ulazi potrebna oplata a armatura se
posebno obračunava.
m3
0,90

x

Armatura:
Nabavka, sečenje, savijanje i ugradnja armature u svemu
prema specifikaciji i planovima montaže.
MAG 50/56 i GA 24/36
kg
132,00

x

ЈН: бр. 10/2016-02

LG poklopci vodomerskog šahta:
Nabavka i ugradnja LG poklopaca sa ramom za opterećenje
400 KN na vodomerski šaht.
kom
1,00

x

Revizioni kanalizacioni šaht:
Nabavka i izrada revizionih šahtova od betona, svetlog
otvora 60/60 cm. Šaht postaviti na betonsku ploču d = 15 cm
obrađenu u vidu kinete. Sve spojeve obraditi da budu
vododrživi. U cenu ulazi komplet izrada šahta sa penjalicama
na rastojanju od 30 cm.
m1
1,50

x

LG poklopci kanalizacionog
šahta:
Nabavka i ugradnja LG poklopaca sa ramom, kvadratnih
60/60 cm, za opterećenje 400 KN na kanalizacioni šaht.
kom
1,00
SVEGA A.

B.

VODOVOD

2.

Izrada priključka vodovoda:
Obuhvaćeno u II - PREDRAČUN RADOVA HIDRANTSKE MREŽE

3.

PE cevi:
Nabavka i ugradnja PE cevi za vodovod sa svim potrebnim
spojnim materijalom i fitingom.
Јавна набавка радова мале вредности
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Ø 25 mm (3/4")
4.

5.

7.

8.

m1

45,00

x

Ø 20 mm (1/2")

x

10,00

Termoizolacija cevi:
Nabavka i ugradnja termizolacije cevi provodnosti L = 0.040
W/(mK) armaflex - tubolit ili slične istih karakteristika sa
svim potrebnim spojnim materijalom.
22 x 4 (1/2")
m1
5,00

x

28 x 4 (3/4")

x

m1

2,00

Propusni ventili:
Nabavka i ugradnja propusnih ventila sa hromiranom kapom
i rozetnom i svim potrebnim spojnim materijalom.
DN 25 mm
kom
1,00
DN 20 mm
kom
3,00
DN 15 mm
kom
1,00

x

Ispitivanje vodovodne mreže:
Hidrauličko ispitivanje vodovodne mreže na način dat u
projektu i izrada izveštaja.
m1
57,00

10.

x
x
x

EK ventili:
Nabavka i ugradnja EK ventila sa svim potrebnm spojnim
materijalom.
DN 15 mm
kom
2,00

9.

x

PP cevi:
Nabavka i ugradnja PP cevi za vodovod klase SDR11 sa svim
potrebnim spojnim materijalom i fitingom. Cenom su
obuhvaćeni svi radovi koji opterećuju ovu poziciju
uključujući probijanje otvora na međuspratnoj konstrukciji i
zatvaranje nakon montaže cevi, štemanje zidova i krpljenje
nakon montaže cevi.
Ø 25 mm (3/4")
m1
2,00
m1

ЈН: бр. 10/2016-02

x

Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže:
Uraditi dezinfekciju urađene vodovodne mreže u svemu
prema tehničkim propisima i nakon toga izvrššti ispiranje
cevovoda i ispitivanje kvaliteta u ovlašćenoj laboratoriji.
obračun paušalno
SVEGA B.

C.

KANALIZACIJA

1.

Veza kanalizacije:
Јавна набавка радова мале вредности
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Izvršiti vezu kanalizacije na postojeći kanalizacioni šaht.
Cenom su obuhvaćeni svi radovi na probijanju šahta i posle
ugradnje cevi obrada otvora tako da bude vododrživ.
Obračun paušalno.
2.

3.

4.

5.

6.

PVC cevi:
Nabavka i ugradnja PVC cevi za kanalizaciju sa svim
potrebnim spojnim materijalom i fazonskim komadima.
Spajanje cevi se vrši gumenim prstenovima. Na dnu vertikala
obavezno postaviti revizioni komad. Cenom su obuhvaćeni
svi radovi koji opterećuju ovu poziciju uključujući probijanje
otvora na međuspratnoj konstrukciji i zatvaranje nakon
montaže cevi, štemanje zidova i krpljenje nakon montaže
cevi.
cevi u zemlji
Ø 160 mm
m1
40,00

x

vertikale u kanalu
Ø 110 mm

m1

3,00

x

Ø 75 mm

m1

0,00

x

razvod kanalizacije
Ø 110 mm

m1

5,00

x

Ø 50 mm

m1

2,50

x

Slivnik:
Nabavka i ugradnja slivnika sa "suvim" sifonom (zatvaračem
neprijatnih mirisa), sa hromiranom rešetkom klase K3 i sa
bočnim priključkom za umivaonik.
Ø 50 mm
kom
1,00

x

Ventilacija:
Nabavka i ugradnja PVC ventilacione kape sa opšivkom na
prodoru krovne ravni.
Ø 150 mm
kom
1,00

x

Žaluzina:
Nabavka i ugradnja bakarne žaluzine 150 x 150 mm na
prodoru vertikale na fasadu objekta.
kom
1,00

x

Ispitivanje kanalizacione mreže:
Izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na način dat u
projektu i izrada izveštaja.
m1
50,50

x

SVEGA C.
Јавна набавка радова мале вредности
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D.

SANITARNI UREĐAJI

1.

WC šolja:
Nabavka i ugradnja WC šolje od fajansa sa daskom i
niskomontažnog bešumnog vodokotlića sa ispirnom cevi i sa
svim potrebnim spojnim materijalom i povezivanjem na
vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
kom
1,00

x

Umivaonik:
Nabavka i ugradnja umivaonika od fajansa sa postoljem,
sifonom i svim potrebnim materijalom za ugradnju.
vel 500x400
kom
1,00

x

2.

4.

Protočni bojler:
Nabavka i ugradnja protočnog bojlera zapremine 10 lit sa
kombinovanom baterijom za toplu i hladnu vodu za sudoper.
ugradnja iznad sudopera
kom
1,00
x

5.

Poniklovana slavina za
umivaonik:
Nabavka i ugradnja poniklovane zidne slavine za umivaonik
za hladnu i toplu vodu sa svim potrebnim spojnim i
zaptivnim materijalom.
kom
1,00

6.

ЈН: бр. 10/2016-02

x

Galanterija:
Nabavka i ugradnja sanitarne galanterije:
držač za peškir
držač za sapun
držač toalet papira
SVEGA D.

kom
kom
kom

1,00
1,00
1,00

x
x
x

REKAPITULACIJA
A.
B.
C.
D.

ZEMLJANI RADOVI
VODOVOD
KANALIZACIJA
SANITARNI UREĐAJI
UKUPNO

II - PREDRAČUN RADOVA HIDRANTSKE MREŽE
A.

ZEMLJANI RADOVI
Јавна набавка радова мале вредности
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1.

Mašinski iskop:
Izvršiti iskop rova za polaganje vodovodnih cevi, za šaht
vodomera i priključak na javni vodovod. Dubina iskopa i
širina kanala je po kotama iz projekta.
zemlja III kategorije
m3
8,00

x

=

Ručni iskop:
Izvršiti ručni iskop rova za polaganje vodovodnih cevi.
Dubina iskopa i širina kanala je po kotama iz projekta. Svi
radovi na iskopu moraju se izvoditi po važećim tehničkim
propisima.
m3
2,00

x

=

Pesak:
Izvršiti nabavku, transport i ubacivanje srednjezrnog
peska u rov. Prvo se ubacuje sloj od 10 cm a po
završenom montiranju cevi ubaciti i nabiti pesak oko i
iznad cevi u sloju od 10 cm.
m3
3,00

x

=

Zatrpavanje:
Izvršiti zatrpavanje rova u slojevima od 30 cm sa
nabijanjem do potpune zbijenosti. U materijalu ne sme
biti kamenja.
zemljom iz iskopa
m3
5,00

x

=

10,00

x

=

C.

MONTERSKI RADOVI

1.

PE cevi:
Nabavka, transport i montaža polietilenskih cevi za
vodovod. Spajanje cevi vršiti varenjem.
Ø 110 x 6
m1
10,00

x

=

2.

3.

4.

6.

Uređenje trase:
Nakon završetka radova trasu vratiti u prvobitno stanje.
m1
SVEGA A.

2.

LG fazonski komadi:
Nabavka, transport i ugraђivanje LG fazonskih komada
po standardu SRPS C.J.022 i ISO/P.13. U cenu ulazi sav
potreban spojni i zaptivni materijal.
Јавна набавка радова мале вредности
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kg

65,00

x

=

D.

OSTALI RADOVI

1.

Ispitivanje mreže:
Izvršiti hidrauličko ispitivanje mreže na način dat u
projektu. Ispitivanje se vrši radi uvida u kvalitet izvršenih
radova. Cenom ispitivanja je obuhvaćena i cena vode za
ispitivanje.
m1
10,00

x

=

x

=

SVEGA C.

2.

Ispiranje:
Izvršiti ispiranje urađene mreže u svemu prema
tehničkim propisima.
m1

10,00

SVEGA D.

A.
C.
D.

ZEMLJANI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
UKUPNO

ZBIRNA REKAPITULACIJA
I

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI RADOVI

II

ELEKTRO RADOVI

IV

VODOVOD I KANALIZACIJA
UKUPNO:
PDV 20%:
UKUPNO SA PDVom:

Јавна набавка радова мале вредности

Страна 48 од 58

ЈН: бр. 10/2016-02

Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове

Образац бр. 10
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу позива за подношење понуда за јавну набавку „Извођење радова на
реконструкцији постојећег објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза“, ЈН бр. 10/201602, подносим:
П О Н У Д У бр. __________ / 2016
1. Понуду подносимо (заокружити):
а) самостално
б) са подизвођачем
в) заједничку понуду
2. Услови понуде:
а ) Вредност понуде: _________________________ динара без ПДВ-а,
словима: ______________________________________________ ,
б) Рок плаћања: у року од 15 дана од дана достављања оверене окончане ситуације;
в) Рок завршетка радова: Рок завршетка радова је 30 календарских дана,
д) Рок важности понуде: 30 дана од дана јавног отварања понуда

Место и датум
__________________________

Јавна набавка радова мале вредности

Понуђач
М.П.

______________________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 11
Попуњен, парафиран и од стране понуђача оверен модел уговора на свакој страни, и на крају
потписан и оверен , чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА
Уговорне стране:
1. Градска управа за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
послове, Ваљево, улица Карађорђева 64, кога заступа начелница Јелица Стојановић (у
даљем тексту: наручилац), порески идентификациони број 102483248; матични број
07137010; текући рачун број 840-21640-04 Управа за трезор, и
2.

_________________________________________

__________________________
___________________________

бр.
(у

_____
даљем

,

из
,

тексту:

___________________
кога

испоручилац

заступа

улица

директор

добара),

порески

идентификациони број __________________ ; матични број _____________ ; текући рачун
_________________ код ______________ банке.
3. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):
1)

_____________________________________________________

,

из

__________________ , ул.__________________________________ бр. ________ , кога
заступа директор __________________________________________ , матични број
________________ , ПИБ__________________ ,
Предмет Уговора
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности (редни бр. набавке 10/2016-02);
Члан 2
Предмет уговора је извођење радова на изградњи електричних инсталација противпаничне
расвете и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача радова број ____________ од ________ 2016.
године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет
овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:
_______________________ динара без ПДВ-а, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене
понуде Извођача радова број ___________ од _________2016. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.
Услови и начин плаћања
Члан 4
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеној
окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних
цена из усвојене понуде бр. ________од _________ 2016.године и потписаним од стране стручног
надзора, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема оверене ситуације од стране наручиоца.
Јавна набавка радова мале вредности
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Исплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, наручилац ће
вршити директно Извођачу радова.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, наручилац ће исплатити
неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге,
одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном
надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће
извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова
Члан 5
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 30 (тридесет) календарских
дана рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено када је Наручилац радова предао Извођачу радова неопходну
документацију и када је Наручилац радова обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни
надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има
право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће
убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
Члан 6
Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је
због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.
Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова,
сматрају се нарочито:
1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за
годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2) мере предвиђене актима надлежних органа;
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком
документациком;
4) закашњење увођења Извођача радова у посао;
5) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је
могао знати да се морују извести.
Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 8 дана
од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак
радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не
сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати
приликом одређивања новог рока за завршетак радова.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у
року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени
споразум и закључе анекс уговора.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна
Члан 7
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за
сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне
уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача
радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Јавна набавка радова мале вредности
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Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву
штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и
заједно са њом.
Обавезе Извођача радова
Члан 8
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима,
документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова као и да:
o да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача
радова;
o да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични
план извођења радова;
o да се строго придржава мера заштите на раду;
o да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је
спреман за њихову примопредају;
o да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно
главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама
квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;
o да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала
и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
o да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;
o да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
o да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова
на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;
o да омогући вршење стручног надзора на објекту;
o да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног
материјала;
o да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши
поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у
погледу уговорених рокова извођења радова;
o да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
o да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
o да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;
o да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и
опреме.
Обавезе Наручиоца радова
Члан 9
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку
документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
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Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 10
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа
и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.
Финансијско обезбеђење
Члан 11
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам)
дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10%
(десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за
завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће
бити продужен и рок за завршетак радова. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).
Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без
ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Осигурање
Члан 12
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика
до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања,
оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком
важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором,
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или
њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радов износи 2 (две) године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда
Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева
накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала
неодговарајућег квалитета.
Извођење уговорених радова
Члан 14
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване
лабораторије за тај тип материјала.
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Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач
радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача
радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује
планирање и изградња.
Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при
извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.
Непредвиђени радови
Члан 15
Непредвиђене радове Извођач радова може извести и без претходне сагласности Наручиоца
ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Непредвиђени радови су они чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности
објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом
земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима.
Извођач радова је дужан без одлагања извести наручиоца о овим појавама и предузетим
мерема.
Извођач радова има право на правичну накнаду од стране инвеститора, за непредвиђене
радове који су морали бити обављени, у складу са законом којим се уређују облигациони односи.
Примопредаја изведених радова
Члан 16
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а
дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник
Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа
пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и
извештајима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања
и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач
радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова примити на
коришћење изведене радове.
Коначни обрачун
Члан 17
Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни
обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора
и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник
Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о
примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.
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Раскид Уговора
Члан 18
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни
са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не
одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача
радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника
утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и
ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову
реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет
овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и
њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Примена важећих прописа
Члан 19
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 20
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
- понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2016. године
Члан 21
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.
Број примерака уговора
Члан 22
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу
Члан 23
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу
даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
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Образац бр. 12
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Наручилац

Период извођења
радова

Датум:
_______________

Јавна набавка радова мале вредности

Вредност изведених
радова (са ПДВ-ом)

М.П.

Врста радова

________________________
/ потпис овлашћеног лица/
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Образац бр. 13

_____________________________________
Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
_______________________________
Телефон
На основу члана 77. став 2. Закона о јавним набавкама издајемо
ПОТВРДУ
да је извођач радова/понуђач __________________________________________________
[назив и седиште понуђача]
за потребе наручиоца ________________________________________________________
квалитетно и уговореном року извршио радове ___________________________________
____________________________________________________________________________
[навести врсту радова]

у вредности од ________________________________ динара без ПДВ-а,
а на основу уговора број ____________________________ од _________________.
Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру за „Извођење радова на реконструкцији постојећег
објекта МЗ Грабовица у депо Градских управа II фаза“ и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујемо печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:
Контакт особа наручиоца: ______________________________,

Место и датум
________________

Јавна набавка радова мале вредности

Референтни наручилац
М.П.

____________________
/потпис овлашћеног лица /
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Образац бр. ПО 1

ПРИМАЛАЦ:
ГРАД ВАЉЕВО
Карађорђева 64
14000 Ваљево

ПОНУЂАЧ
назив
...................................
адреса
.................................
број телефона
...................
број телефакса
...................
е-mail адреса
......................
име и презиме
овлашћеног
лица за контакт
..................

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

„Извођење радова на реконструкцији постојећег објекта МЗ
Грабовица у депо Градских управа II фаза“,
ЈН бр. 10/2016-02.
- НЕ ОТВАРАТИ ! датум и сат подношења:
(попуњава писарница)

Јавна набавка радова мале вредности
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