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ОБЈАВЉУЈЕ
У ИМЕ И ЗА РАЧУН НАРУЧИОЦА:
Нарoдно позориште»Тоша Јовановић»Зрењани

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова

404-17-4-3/2017-IV-08-05
Предаја до 28.09.2017. до 09,00 часова
Отварање 28.09.2017. у 10,00 часова

ЗРЕЊАНИН август 2017. године
(укупно 66 страна)

Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и одговори на
питања понуђача су саставни део конкурсне документације.
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/15 у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015)

Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца-када један
наручилац овласти другог Наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак
јавне набавке или предузме одређење радње у поступку број 280/27 од 04.08.2017. године и
Одлуке о покретању бр. 280/26 од 04.08.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова

Конкурсна документација садржи:
I
II

III
IV

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), квалитет,
количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл.
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл.75. и 76. ЗЈН
и упутство како се доказује испуњеност тих услова

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1.
Образац понуде
2.
Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни
3.
Образац трошкова припреме понуде
4.
Образац изјаве о независној понуди
5.
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде
6.
Потврда о обиласку локације
7.
Потврда - референтна листа
8.
Потврда - референтна листа
VII МОДЕЛ УГОВОРА
VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
V
VI

IX ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла
X ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за отклањање грешака у гарантном року
XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за повраћај аванса
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1. Подаци о Наручиоцима
Назив наручиоца: Нарoдоно позориште»Тоша Јовановић»Зрењани
Адреса: Трг Слободе 7, Зрењанин
ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240
Интернет страница наручиоца: www.tosajovanovic.org.rs
Назив наручиоца по овлашћењу:Градска управа града Зрењанина
Адреса:Трг Слободе бр.10
ПИБ: 102506213 Матични број: 08002266
Интернет страница наручиоца: www.zrenjanin.rs
Контакт особа: Беновић Едвард, телефон 023/315-0190,023-315-0127;
2. Врста поступка јавне набавке
Наручилац спроводи јавну набавку у отвореном поступку по овлашћењу.
3.Предмет јавне набавке: радови
4. Напомена уколико је у питању јавна набавка обликована по партијама
Јавна набавка није обликована по партијама
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА, КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО, ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Радови-опис радова и количине налази се у оквиру образца структуре цене

Техничка спецификација предметне јавне набавке са основним елементима понуђене
цене садржана је ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни
2. Извршење предмета јавне набавке

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући од дана
увођења у посао.
3. Место извршења радова
Место извршења предметних радова је Нарoдно позориште»Тоша Јовановић »Зрењанин
Трг Слободе 7, Зрењанин
4. Гаранција и квалитет
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.
Понуђач је дужан да радове врши у свему према важећим нормативима и стандардима који
важе за ову врсту посла, као и да употребљава материјал одговарајућег квалитета, а све у
складу са прописаним техничким захтевима наручиоца.
5. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере заштите у
складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број
101/2005, 91/2015).
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Нису предвиђени конкурсном документацијом

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. и 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

а)Обавезни услови
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач.
2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75.
ст. 1. тач. 5) Закона)
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 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 понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона).

б) додатни услови
Наручилац је у конкурсној документацији предвидео додатне услове за учешће у поступку
предметне јавне набавке: у складу са чл.76 став 2. ЗЈН :
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1. Да је у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) понуђач остварио укупне пословне приходе у
вредности минимално 45.000.000,00 динара.
2. Да понуђач није био неликвидан односно да рачун понуђача није био у блокади у протеклих 3
године , од дана објаве позива за подношење понуда на порталу јавних набавки.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
1. Да је понуђач у пероиду 2015, 2016. и у 2017 до дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки извео:
- грађевинске радове на изградњи , реконструкцији , санацији и адаптациоји објеката у минималном
износу од 5.000.000,00 дин (без ПДВ) и електро радове при истој врсти радова на објектима у
минималном износу од 1.000.000,00 дин (без ПДВ).
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КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- Понуђач мора да има запослене раднике, на неодређено или одређено време, или радно
ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду, пре расписивања јавне набавке, и то одређене
квалификационе структуре:
- минимум 10 радника грађевинскe струке
- минимум 5 радника електро струке
- 1 одговорног извођача радова - дипломирног инжењера грађевине са лиценцом 410

или 411 или дипломираног инжењера архитектуре 400
- 1 одговорног извођача радова - дипломирног инжењера електротехнике са лиценцом
450
- 1 одговорног извођача радова - дипломирног инжењера машинства са лиценцом 430
или 432

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач треба да у моменту подношења понуде располаже довољним техничким капацитетом
односно да поседује механизацију и опрему, неопходну за извођење радова и то:

Р.Бр.
1.
2.
3.
4.

Meхaнизaциja
Цевна скела
Доставно возило
Машина за сечење бетона
Вибро плоче

Комада
1500m2
3
3
3
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Докази за испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 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; 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. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН
Није предвиђен конкурсном документацијом
Доказ за услов из члана 75. став 2. ЗЈН
- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (Образац из конкурсне документације);
Докази за испуњеност додатних услова из члана 76 став 2.ЗЈН

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
-Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014, 2015. и 2016. години или
Извештај о бонитету за јавне набавке издат од Агенције за привредне регистре– Регистар
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финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника
НАПОМЕНА: Уколико понуђач нема обавезу да врши ревизију финансијских извештаја, Биланс
стања и Биланс успеха може доставити без мишљења овлашћеног ревизора.
-Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за задати период.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
- Фотокопије уговора за извођење радова, фотокопије потписаних и оверених окончаних
ситуација за извођење радова и потврда дата у конкурсној документацији - оверенe и
потписане од стране овлашћеног лица Инвеститора, прилог
у оквиру конкурсне
документације

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
- За запослене дипломиране инжењере фотокопије уговора о раду заједно са копијом обрасца
''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са
копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му
одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за
текућу годину.
- за раднике збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у
којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има запослене раднике
заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући
образац одјава-пријава)

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
· За механизацију за коју је потребно извршити регистрацију: доставити копију очитане
саобраћајне дозволе, копију полисе осигурања, копију пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г,
копију уговора о лизингу или закупу.
· За механизацију која се не региструје: копија пописних листи са стањем на дан 31.12.2016.г.
и картице основних средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда,
фактура, копија уговора о лизингу или закупу
· За механизацију која је купљена у 2017.г.: фотокопија рачуна о куповини и картице основних
средстава са датумом пресека након објављивања позива за подношење понуда, копија уговора о
лизингу или закупу

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа односно не мора да достави доказ из чл.75 став 1 тач.1) ЗЈН, Извод из АПР–а, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) ЗЈН., али је дужан да
наведе интернет страну на којој је регистар понуђача јавно доступан или да достави доказ да
је уписан у регистар понуђача.
Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у Обрасцу понуде
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни а који су тражени у оквиру
услова.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо оних доказа који се не издају, приложити своју писану изјаву као доказ да испуњава те
услове за учешће у поступку јавне набавке , дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Промене
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ ( члан 80. ЗЈН)

Понуђач може за делимично извршење јавне набавке ангажовати подизвођача једног
или више њих. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75.став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1.
тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача уколико је исти предвиђен
конкурсном докуметацијом.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.
Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки подизвођач, доказује се достављањем
Изјаве (Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за сваког
подизвођача доставља и потписује овлашћено лице подизвођача.
Додатне услове из члана 76. ЗЈН испуњава само понуђач.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ( члан
81. ЗЈН)

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75 став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Услов из чл.75. став 2. ЗЈН који мора да испуни сваки члан заједничке понуде, доказује се
достављањем Изјаве (Изјава је саставни део Конкурсне документације). Наведену Изјаву за
сваког члана заједничке понуде доставља и потписује овлашћено лице сваког понуђача из
групе понуђача.
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V

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Понуђач припрема понуду имајући у виду критеријум за оцењивање понуде.
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума »најнижа понуђена
цена«.
На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном ценом.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац ће избор
најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити прихваћена понуда која је
понудила дужи рок важења понуде.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 1 Понуда
Понуда понуђача бр. ___________ од ________ 2017. године за јавну набавку Адаптација фоајеа и
обављање хидроизолатерских радова ,број ЈН1.3.1/17 –радови, по позиву број 404-17-4-2/2017-

IV-08-05
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Име законског заступника:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у Регистар понуђача

ДА

НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђач
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Име законског заступника:
Телефон/телефакс:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Име законског заступника:
Телефон/телефакс:
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Име законског заступника:
Телефон/телефакс:
Уписан у Регистар понуђача

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Име законског заступника:
Телефон/телефакс:
Уписан у Регистар понуђача

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Име законског заступника
Телефон/телефакс
Уписан у Регистар понуђача

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ јавна набавка - Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова,број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05

Укупно без ПДВ:

ПДВ:

Укупно са ПДВ:

Рок важења понуде

_____ дана
(Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од
дана отварања понуда)

Гарантни период

_______ године од дана завршетка радова
(не може бити краћи од 2 године)

_________________________
(Место и датум)

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ 2
Структуре цене са упутством како да се попуни
ZIDARSKI RADOVI

j.m.

Količina

m2

286,00

m2

60,00

m2

417,48

m3

14,20

m2

417,48

m2

6,00

DEMONTA\E, RUŠENJA I OBIJANJA
1

2

3

4

1

2

Ručno rušenje podova od betona debljine d
10 cm. Utovar šuta u kolica, odvozdo
horizontalno na 20 i istovar izvrtanem kolica. U
cen uracunati sve transporte i odvoz suta na
deponiju koju odredi naručilac radova. Obračun
po m2
Delimično obijanje krečnog maltera sa
unutrašnjih zidova. Nadzorni organ i izvođač
pismenim putem odrediće površine sa kojih se
obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti
spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka
očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom.
Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti
na gradsku deponiju. Obračun po m².
Obijanje maltera sa zidova. Obiti malter, šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju. Obracun po m2.
Ručno rušenje zidova od opeke. Utovar šuta
u kolica, odvozdo horizontalno na 20 i istovar
izvrtanem kolica. U cen uracunati sve
transporte i odvoz suta na deponiju koju odredi
naručilac radova. Obračun po m3
UKUPNO DEMONTA\E, RUŠENJA I
OBIJANJA:
MALTRISANJA
Mašinsko malterisanje zidova sa gletovanjem
gipsnim malterom Rigips Rimat 150 G. Podlogu
očistiti i nakvasiti. Pre malterisanja postaviti
vođice na rastojanju od 1,8 m. Malter naneti
mašinski, 120 minuta nakon malterisanja
površinu obraditi ravnjačom, a zatim gletelicom.
Finalna površina je ujedno gletovana. Debljina
sloja oko 15-20 mm. U cenu ulazi i pomoćna
skela. Obracun po m2.
Malterisanje stubova gipsnim malterom.
Podlogu pokvasiti i naneti redak malter. Na
podlogu naneti sloj produžnog gips maltera
razmere 1:2:6 debljine 2-2,5 cm i ravno izvući
letvama. Preko izvedenog sloja naneti sloj
čistog gipsa debljine 1-3 mm, gletovati ravno i
glatko, bez vidljivih tragova gletelice. Ivice
obraditi po detaljima i uputstvu projektanta.
Obracun po m2.
UKUPNO MALTERISANJA:
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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1

2

3

2

TESARSKI RADOVI

j.m.

Količina

Skidanje obloge sa medjuspratne ili tavanske
konstrukcije. Utovar i transport šuta do 20 m horizontalno.
U cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju
koju odredi naručilac radova. Obračun po m2
Skidanje letava za plafon.razmak između leteva 50 cm.
letve cine podkonstrukciju za spusteni plfon. U cen
uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju
odredi naručilac radova. Obracun po m2
Demontaža prozora i vrata, bez obzira na velicinu. U
cen uracunati sve transporte i odvoz suta na deponiju koju
odredi naručilac radova. Obracun po komadu.
UKUPNO TESARSKI RADOVI:

m2

261,00

m2

261,00

kom

25,00

ARMIRACKI RADOVI

j.m.

Količina

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA ARMIRAČKE RADOVE
Izvođač radova je pored opisa pojeđinačnih stavki radova
cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Armirački
radovi biće urađeni u svemu prema statidkom proradunu,
armatumim nacrtima. Сепе sadrže sve radne operacije i
utroške materijala i pomodni alat i skele koje propisuju
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu Visokogradnja GN 400", kao i ostale troškove i zaradu
preduzeda. Armaturu uraditi od svih kvaliteta delika
predviđenih u statidkom proradunu, a u svemu prema
važedem "Pravilniku o tehnidkim normativima za beton i
armirani beton" (PBAB 87) i važećim standardima za
betonsko gvožđe. Armaturu očistiti od rđe i prljavštine,
ispraviti, isedi, saviti i ugraditi po detaljima (armatumim
nacrtima) i statidkom proradunu. Jedinidna cena sadrži i
postavljanje podmetacalRrdelika, plastike, ili betona za
postizanje predviđenih zaštitnih slojeva i pravilnog položaja
armature u konstrukciji. Sva podeona gvožđa i uzengije de
biti dvrsto vezani za glavnu armaturu tako da ne može dodi
do promene položaja armature za vreme betoniranja
konstrukcije.
Prijem postavljene armature sa aspekta broja i prećnika
ugrađenih šipki vršiče ovlašćeni nadzorni organ,
konstatovati stanje i dati dozvolu za betoniranje kroz
građevinski dnevnik. Za atestiranje i kvalitet ugrađene
armature odgovaraće izvođač radova. OBRAĆUN
IZVEDENIH RADOVA: Stvarno ugrađena količina armature
svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost
i prečnike šipki armature. Obračun radova izvršiti prema
tabličnim težinama armature i dužinama armaturnih nacrta.
POSEBNA NAPOMENA: Predmerom i predračunom
radova obuhvaćena je procenjena količina armature,
obzirom da armaturni nacrti nisu bili uradeni, niti je
postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade.
Investitor i izvođač radova treba da uvaže i prihvate ovu
činjenicu u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u
toku izvodenja radova.
Nabavka, čišćenje, sečenje i ručna montaža armaturne
mreže, a u svemu prema detaljima i statičkom proračunu.

kg

460,00

Јedin
ična
cena
bez
pdv

Ukupna
cena bez
pdv

Јedin
ična
cena
bez
pdv

Ukupna
cena bez
pdv
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D^ra količina armature je aproksimativna do izrade detalja
armature. Omreža Obračun po kg, a cenom su obuhvaćeni
i distanced koji fiksiraju udaljenost armature od
opiate.PODNA PODLOGA. Obracun po kg.
UKUPNO ARMIRACKI RADOVI:
BETONSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE
RADOVE Izvođač radova je pored opisa
pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i
sledeće zajedničke uslove: Betonski radovi će biti
izvedeni u svemu po projektu, statičkom
proračunu i važećim pravilnicima, cene sadrže
sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni
alat i skele, koje propisuju "Normativi i standardi
rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 400",
kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. Beton
će biti spravljen, transportovan, ugrađen,
rtegovan i ispitivan na probnim uzorcima po
odredbama koje propisuje važeći "Pravilnik o
tehničkim normativima za beton i armirani beton"
(PBAB 87 -"Službeni list SFRJ" br. 11/87). Beton
će biti spravljen od agregata i cementa atestiranih
po važećim jugoslovenskim standardima i čiste
vode. Betoniranje će se izvršiti betonom
kategorije B II.
Cena sadrži izradu, montažu, demontažu i
čišćenje opiate za betoniranje betonskih
konstrukcija sa potrebnim podupiračima i
pomoćnim radnim skelama Opiate moraju biti
urađene prema projektovanim dimenzijama,
postavljene po projektovanim osama I na
projektovanim kotama sa sigurnim vezama i
podupiračima koji obezbeđuju sigurnost opiate i
podupirača protiv deformisanja i rušenja.
Ovlaščeni nadzorni organ izvršiće prijem opiate
sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i
prijem armature sa aspekta broja i prečnika
ugrađenih šipki. Za sigurnost opiate na
deformisanje i rušenje odgovaraće izvođač
radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad
ovlašćeni
nadzorni
organ
konstatuje
u
građevinskom dnevniku sa sa svog aspekta nema
primedbi. Pod pojmom "betoniranje u glatkoj
oplati" podrazumeva se da se mora dobiti
potpuno ravna i glatka površina betona preko koje
se direktno mogu izvoditi molersko-farbarski
radovi (gletovanje i bojenje). Ukoliko se dobiju
neravne površine betona izvođač je dužan da ih o
svom trošku izravna i pripremi za izvodenje
molersko-farbarskih radova. Potpuno neravne
površine betona izvođač će omalterisati o svom
trošku. Pod pojmom "betoniranje u običnoj oplati"
podraztimeva se da je oplata izrađena od
čamovih dasaka i da površine betona ne moraju
biti glatke, jer se preko nje ugraduju drugi
materijali i slojevi (termoizolacije. obloge ili slično)
ili se predvida malterisanje tih površina.
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: Obračun
količina stvamo izvedenih radova izvršiće se

j.m.

Količina

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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prema odredbama koje propisuju "Normativi i
standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja
GN 400.

Betoniranje
podloge
za
hidroizolaciju
i
termoizolaciju poda. Debljina podloge d=8 cm,
beton MB 20. Armiranje vršiti mrežom Q 188, koja
je posebno obračunata. Obračun po m3.
Betoniranje armirano betonske podne ploče d=
10cm armiranim betonom MB 30. Armiranje
uraditi ugradnjom čeličnih iglica tipa DRAMIX RC
80/60BN ili odgovoarjuće u količini 20kg/m3.
Nabavku čeličnih iglica obuhvatiti cenom. Ploča
se betonira preko podne termoizolacije i cevi
za podno grejanje. Predhodno pripremljena
podloga i izolacija posebno se obračunavaju.
Dilatacione spojnice uraditi prema strujnim
3
krugovima podnog grejanja. Obračun po m .
UKUPNO BETONSKI RADOVI:

m3

25,60

m3

32,00
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IZOLATERSKI RADOVI

Izolacaja temelja i temeljnih zidova od
kapilarne
vode.
- Na kompaktni beton, minimalne marke C
12/15, koji je čvrst, bez segregiranih mesta, bez
rasponki
i
slojeva
slabe
nosivosti.
- Na zidove od opeke i betonskih blokova zidane
cementnim malterom minimalne debljine 10
mm.
(Vodonepropusna
masa
na
zidovima od glinene opeke, ispod nivoa terena,
nanosi se sa strane priliva vode odnosno na
strani
pozitivnog
pritiska).
- Na najmanje 10 mm debeo cementni malter,
izveden kao zaglađen ili zariban malter sa
kvalitetnom
vezom
na
podlogu.
Podloga mora biti čista, čvrsta, nosiva, stabilna,
dovoljno ravna, bez masnih fleka i bez
nevezanih delova koji bi mogli smanjiti
prionljivost. Kod izuzetno glatkih površina
preporučujemo
prethodno
hrapavljenje
peskarenjem, brušenjem ili struganjem sa
četkom.
Pukotine,
oštećenja,
žičanom
segregacijska gnezda i druge nepravilnosti na
površini, prethodno saniramo brzovezujućim
gitom HIDROSTOP KIT. Aktivne prodore vode
malterom
zaustavimo
brzovezujućim
HIDROZAT. Spojeve horizontalnih i vertikalnih
površina zalučimo u holkere brzovezujućim
gitom
HIDROSTOP
KIT.
Podlogu,
pre
nanošenja mase HIDROSTOP 94, navlažimo
čistom vodom, a stajaću vodu odstranimo sa
poda.
HYDROMENT SUŠILNI OMET mešamo u 80 l
mešalici
za
malter.
1. Približno pola sata pre malterisanja površinu
intenzivno
navlažimo
s
vodom.
2. S obzirom na dugogodišnje iskustvo
preporučuje se, da se špric preskoči, te da se
direktno na navlaženi zid nanese prvi sloj
maltera u debljini cca. 1 cm, ali bez
zaglađivanja. U slučaju da se špric ipak nanosi,
moramo
ga
praviti
isključivo
sa
HYDROMENT
isušivim
malterom.
Eventualne šupljine u zidu se zazidaju sa
komadićima cigle ili kamena, a kao
vezivo se upotrebljava HYDROMENT isušivi
malter.
3. Sledeći dan se prvi sloj maltera ponovo
intenzivno navlaži, nakon čega se ponovo
omalteriše HYDROMENT isušivim malterom do
ukupne debljine maltera najmanje 2 cm. Ako je
potrebna veća debljina maltera, ugrađujemo ga
u slojevima po 1 cm do željene debljine.
Debljinu nanosa izravnavamo sa prethodno
pripremljenim vođicama od drveta ili fašnama
napravljenim
od
HYDROMENT
isušivog
maltera. Zadnji sloj HYDROMENT isušivog

j.m.

Količina

156,00

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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maltera se daskom za izravnavanje odseče od
dole prema gore. Izbegavamo preterano
zaglađivanje. Vođice odstranimo, a prazne
žljebove zapunimo sa HYDROMENT isušivim
malterom pre nego se nanešeni sloj
HYDROMENT isušivog
maltera
stvrdne.
4. S obzirom na zahteve za izgledom površine
može
da
se:
a) zadnji sloj HYDROMENT isušivog maltera
nakon stvrdnjavanja (2-3 sata) oblikuje drvenom
ili plastičnom glet-hoblom do srednje glatke
strukture;
b) sa mistrijom oblikuje određena struktura s
izgledom
starijih
zidova,
c) za potpuno glatku površinu se nanese cca. 2
mm HYDROMENT finog maltera, koji se s
povremenim
laganim
vlaženjem
zagladi
klasično, kao fini malter. Završni sloj
HYDROMENT finog maltera se nanosi nakon
jedan do dva dana na dobro navlaženu podlogu
(pogledaj tehnički list za HYDROMENT FINI
OMET).
5. Između nanošenja pojedinih slojeva
HYDROMENTA su mogući prekidi zbog čega
moramo pri nastavljanju radova dobro navlažiti
prethodne
slojeve
maltera.
7. Nakon tri sedmice HYDROMENT SUŠILNI
OMET možemo obojiti fasadnom bojom. Veoma
je važno da fasadna boja koju koristimo ima bar
istu odnosno i veću paropropusnost nego
HYDROMENT isušivi malter (Sd < 0,16 m).
Zahtevanu paropropustljivost poseduju silikatne
ili silikonske mineralne boje, gašeni kreč i sl.
HYDROMENT fini malter ugrađujemo 1-2 dana
po ugradnji HYDROMENT isušivog maltera.
Malter zagladimo klasično, kao fini malter.
Debljina maltera treba da bude cca. 2 mm.
Pri izradi fasadnih površina izbegavamo
direktnu izloženost suncu, kiši, jakom vetru ili
magli.
HYDROMENT FINI OMET moramo negovati
kao i ostale fasadne površine, štiteći ih od
ekstremnih vremenskih uslova (najpogodnije
klasičnim
zaštitnim
zavesama).
Cenom zaracunati nabavku materijala, sve
transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska
materijala i ciscenje suta na gradilistu po
zavrsenim
radovima.
Obracun po m2.
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Obnova maltera ostecenog vlagom, malterom
KEMASAN
550.
Podrucje
primene
Za obnovu maltera, koji su oštećeni kapilarnom
vlagom i kao preventivna zaštita na
novogradnjama,
na
vlagom
i
solima
opterećenim terenima. Unutrašnji i poljašnji
malter, podrumski malter, malter za pruske
svodove u podrumima. Za sve vrste zidova
(opečne, kamene, betonske). Zbog fine
granulacije (do 1 mm) odgovara i za izradu finog
sanacionog maltera. Nije pogodan za sanaciju
prodora
vode.
KEMASAN 550 sanacioni malter se veže za
svaku noseću podlogu (beton, zid od cigle,
kamena
ili
betonskih
blokova,...).
Priprema
podloge
Stari malter, premaze i ostale nanose moramo u
potpunosti odstraniti. Malter iz fuga, koji je u
pravilu pun soli, izgrebemo do dubine 1 cm.
Ostatke maltera do čistog odstranimo pomoću
žičane četke. Prašinu odstranimo izduvavanjem.
Otpadni malter moramo ukloniti sa objekta, da
time onemogućimo prelaženje u vodi toplivih soli
putem
kapilarnih
sila
nazad
u
zid.
Podlogu navlažimo do zasićenja. KEMASAN
550
ne
prijanja
na
suvu
podlogu.
Ugradjivanje
Približno pola sata pre malterisanja površinu
intenzivno navlažimo s vodom. Neposredno na
navlažen
zid
nanesemo
KEMASAN
550 u obliku šprica, kojim ispunimo fuge,
oštećenja i pukotine. Špric izvedemo delimično
pokrivno.
Nakon najmanje 12 sati sušenja površinu opet
intenzivno navlažimo i omalterišemo sa
maksimalno 2 cm debelim slojem maltera u
jednom nanosu. Maksimalne debljine nanosa ne
smemo prekoračiti. Za obezbeđivanje delovanja
sanacionog
maltera
KEMASAN 550, debljina maltera mora biti
najmanje 2 cm. Ako su potrebni dodatni slojevi
maltera, malter ugrađujemo u slojevima
po 1 cm do željene debljine. Završni zaribani
sloj nanesemo nakon jednog do dva dana na
dobro navlaženu podlogu i zagladimo s filcem,
tj. ''zaribamo'' drvenom ili plastičnom glethoblom. Nakon tri sedmice sanacioni malter
KEMASAN 550 možemo obojiti fasadnom
bojom. Pri tome je veoma važno da fasadna
boja ima istu, ili veću, paropropusnost kao
KEMASAN 550. Zahtevanu paropropusnost
dostižu silikatne ili silikonske mineralne boje,
gašeni
kreč
i
sl.
Upzorenje
U malter ni u kom slučaju ne smemo dodavati
kreč ili druge hemijske dodatke. Malter mešamo
do pogodne konzistencije za malterisanje.
Pored toga, malter ne smemo mešati predugo,
jer se u njemu stvori previše vazdušnih pora
koje prouzrokuju pad čvrstoće. Iz istog razloga
nije dozvoljeno naknadno remešavanje maltera
nakon što smo ga jednom već zamešali.

m2

120,00
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Pre malterisanja podlogu izdašno navlažimo s
vodom. Takode izdašno navlažimo svaki
pojedinačni sloj maltera pre nastavljanja
malterisanja.
Temperatura vazduha i podloge u toku
nanošenja maltera i vezanja ne sme pasti ispod
0ºC. Zaštititi sveže ugrađeni materijal od
smrzavanja, kiše i ostalih vremenskih uticaja.
Materijal ne upotrebljavati pri temperaturama
(podloga, vazduh, materijal) nižim od +5ºC.
Da sprečimo prebrzo isušivanje maltera tokom
vezanja, moramo izbegavati direktnu sunčevu
žegu i jak vetar. Fasadnu površinu zaštitimo
zaštitnim zavesama ili prskamo s vodom. Pored
toga moramo onemogućiti da malter u toku
vezanja
ispira
kiša.
Sanacioni
malter
KEMASAN
550
nije
hidroizolacija i ne smemo ga upotrebljavati tamo
gde je prisutna voda pod pritiskom ili gde ima
prodora
vode.
U podrumima, gde postoji visok nivo vlage u
vazduhu,
za
optimalno
unkcionisanje
HYDROMENT isušivog maltera potrebno je
obezbediti
dovoljno
provetravanje.
Vremena, navedena u tehničkom listu, su
izmerena pri +23ºC i 50% rel. vlažnosti
vazduha. Više temperature te vrednosti u
određenoj meri snižavaju, a niže povećavaju.
Cenom zaracunati nabavku materijala, sve
transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska
materijala i ciscenje suta na gradilistu po
zavrsenim
radovima.
Obracun po m2

Polaganje
hidroizolacionih
traka
tipa
"kondor 4" sa varenjem preklopa brenerom.
izolaciju na krajevima podići vertikalno na
zidove najmanje 10 cm. Preklopi moraju biti
najmanje 10 cm. Cenom zaračunati nabavku
materijala, sve transporte i prenose, rastur i
uklanjanje viška materijala i čišćenje šuta na
gradilištu po završenim radovima. Podovo
prizemlja. Obračun po m2.
Polaganje
termoizolacinoh
ploča
od
stiropora debljine d=5cm, preko betonske
podloge.
Cenom
zaračunati
nabavku
materijala, sve transporte i prenose, rastur i
uklanjanje viška materijala i čišćenje šuta na
gradilištu po završenim radovima. Podovi
prizemlja. Obračun po m2.
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI

JEDNOKRILNI PROZORI

320,00

m2

320,00
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Izrada i postavljanje jednostrukih hrastovih
prozora, dimenzija 60x60 cm, zastakljenih
termo staklom i finalno obrađenih. Prozore
izraditi od prvoklasne i suve hrastovine, po
šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od
mesinga po izboru projektanta. Između krila
i štoka postaviti zaptivač od sintetičke
gume. Sa donje strane štoka postaviti
aluminijumsku okapnicu za oticanje vode.
Krila prozora zastakliti termo izolacionim
Flot staklom d=4+12+4 mm, postavljenim
preko podmetača od nerđajućeg materijala
i kitovati odgovarajućim kitom. Prozore
obrusiti finom šmirglom i bojiti lazurnom
bojom tri puta sa dodatkom laka.
Dimenzija 60x90 cm. POZ. 3
UKUPNO
DRVENI PROZORI
Izrada i postavljanje zastakljenih dvostrukih
prozora. Prozore izraditi od prvoklasne i
suve jele i smrče, po šemi stolarije i
detaljima. U prozorima ugraditi skakavice za
fiksiranje otvorenih krila. Krila prozora
zastakliti ravnim providnim Flot staklom
debljine 4 mm i zaptiti odgovarajućim
kitom. Prozore pre ugradnje zaštititi
bezbojnim premazom za impregnaciju.
Obračun po komadu.
Dimenzija 120x240 cm. POZ. 2
UKUPNO
FURNIRANA VRATA
Izrada i postavljanje jednokrilnih furniranih
vrata. Dovratnik izraditi od prvoklasne i
suve hrastovine, a ramovsku konstrukciju
krila sa saćem obostrano obložiti
furniranom šper pločom debljine 4 mm, po
šemi stolarije i detaljima. Dovratnik izvesti u
širini zida i opšiti lajsnama. Postaviti okov
od mesinga, bravu ukopavajuću sa dva
ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru
projektanta. Vrata zaštititi bezbojnim
premazom za impregnaciju. Na podu
postaviti gumeni odbojnik.
Dimenzija 70x210 cm. POZ. 8'
Dimenzija 90x210 cm. POZ. 6
Dimenzija 100x210 cm. POZ. 7
UKUPNO FURNIRANA VRATA:
ALUMINIJUMSKA VRATA

Kom

6,00

Kom

3,00

Kom
Kom
Kom

2,00
3,00
1,00
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Izrada i postavljanje aluminijumskih
zastakljenih dvokrilnih vrata. Vrata izraditi
od
eloksiranog
aluminijuma
sa
višekomornim sistemom profila, sa termo
prekidom, ispunom i sistemom zaptivanja
EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima.
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma,
bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri
šarke po krilu, po izboru projektanta. Krila
vrata ispunjena panelom.
Dimenzija 160x210 cm,vrata izmenju foajea
I sale. POZ. 11
Dimenzija 250x250 cm, vlazna vrata u foaje.
POZ. 14
UKUPNO ALUMINIJUMSKA VRATA:
PVC VRATA
Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC vrata.
Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog
PVC-a sa višekomornim sistemom profila i
ojačanog čeličnim nerđajućim profilima,
ispunom i sistemom zaptivanja EPDM
gumom, po šemi stolarije i detaljima. Okov,
brava sa dva ključa, tri šarke i boja vrata, po
izboru projektanta.
Dimenzija 70x210 cm. Vrata u mokrim
cvorovima. POZ. 8
Dimenzija 90x210 cm. Vrata u mokrom
cvoru. POZ. 6
Dimenzija 100x210 cm. Vrata u mokrom
cvoru. POZ. 7
UKUPNO PVC VRATA:
UKUPNO GRADJEVINSKA STOLARIJA:

Kom

1,00

Kom

1,00

Kom

3,00

Kom

1,00

Kom

1,00

STOLARSKI RADOVI
DEMONTAZE
Pažljiva demontaža ugrađenog plakara, veličine do 5,0 m².
Demontirane plakare utovariti i odvesti na deponiju koju
odredi investitor. Obračun po:
Do 2 m².

Kom

15,00

Pažljiva demontaža prozora, površine do 2,00 m².
Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti
na deponiju koju odredi investitor." Obračun po komadu.
Od 2-5 m².

Kom

2,00

Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom, površine do
2,00 m². Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i
odvesti na deponiju koju odredi investitor.
a. Do 2 m².

Kom

2,00

Pažljiva demontaža ulaznih vrata zajedno sa štokom.
Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na
deponiju koju odredi investitor. Obračun po komadu.
Ulazna vrata.

Kom

2,00
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OPREMA
Izrada i postavljanje polica od medijapan ploča. Police
izraditi od medijapan ploča, po detaljima i projektu. Police
završno obraditi poliuretanskim bojama, sa svim
predradnjama, po izboru projektanta." Obračun po m².
OSTALI STOLARSKI RADOVI

m²

48,00

Postojeću bravu na vratima zameniti novom, po uzoru na
postojeću. Bravu isporučiti sa dva ključa. Obračun po
komadu.
UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Kom

3,00

GIPSARSKI RADOVI

j.m.

Količina

Lepljenje ploča na zid ili suvo malterisanje
podrazumeva oblaganje zidova Rigips RB
pločama debljine 12,5 mm uz korišćenje Rifix
lepka za ploče. Rifix se nanosi parcijalno u
"pogačama" na rastojanju od 25 cm po ivicama i
sredini ploče. Zidovi vlažnih prostorija oblažu se
Rigips RBI vlagootpornim pločama. Zid, kao
podloga, mora biti suv i čist. Zid treba tretirati
Rikombi-Grundom ako je od jako upijajućeg
materijala. Zid treba premazati RikombiKontaktom ako je od glatkog betona. Ako je zid
pokriven starim malterom, potrebno ga je obiti.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu
spojeva. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom
ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Poboljšanje izolacione moći :1-2dB, Otpor pri
prlasku toplte:1/ʎ=0.17 (m2K/W), maksimalna
visina 3 m, masa> 15kg/m2. Obracun po m2.
Rigips metalni dovratnici (štokovi) rade se
od 1,5 mm lima sa trostrukom zaštitom od
korozije i lakirani su na 200°C. Univerzalno su
napravljeni za leva i desna vrata. Dihtung traka
služi za zaptivanje plota (vrata).
Rigips vlagootporni spušteni plafon izvodi se
sa crnom specijalnom vlagootpornom CD/UD
potkonstrukcijom i Rigips vlagootpornim RBI
pločama debljine 12,5 mm, koje se
pričvršćuju Rigips mašinskim vijcima.
Potkonstrukcija se sastoji od vlagootpornih CD
profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva
pravca (roštilj konstrukcija) i vlagootpornog UD
profila 27/28/27 mm. Kačenje profila za plafon
može biti izvedeno preko vlagootpornih držača
(distancera), vlagootporne vešaljke sa federom
ili vlagootpornog nonijus držača. Na
vlagootporne UD profile lepi se traka za zvučnu
izolaciju. Razmak CD profila na koje se kače
ploče je 50 cm, a razmak između nosećih CD
profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD
profila koriste se vlagootporne krstaste spojnice.
CD profili se nastavljaju pomoću vlagootporne
profilne spojnice. Za zaštitu od požara
upotrebljavaju se kombinovane Rigips RFI
vatrootporne-vlagootporne ploče. Spojevi ploča
se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju
pomoću Rigips Vario Impregniert vlagootporne

m2

20,16

kom.

3,00

m2

25,14

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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mase za ispunu spojeva.

Spušteni plafon otporan na požar F90
odozdo, za betonske konstrukcije, sa
metalnom CU/UD podkonstrukcijom i
vatrootpornim RF pločama debljine 15 mm.
Protivpožarni spušteni plafon F90 (90 minuta
vatrootpornost), predviđen za betonske
međuspratne konstrukcije, izvodi se sa
CD/UD potkonstrukcijom i Rigips
vatrootpornim RF pločama debljine 15 mm,
koje se pričvršćuju Rigips mašinskim
vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila
27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva pravca
(roštilj konstrukcija) i UD profila 27/28/27 mm
koji se postavljaju po obodu. Kačenje profila za
plafon vrši se pomoću nonijus vešaljke.
Minimalna visina vešaljke je 8 cm. Razmak CD
profila na koje se šrafe ploče je 40 cm, a razmak
između nosećih CD profila je 85 cm. Na UD
profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. Za
unakrsno povezivanje CD profila koriste se
krstaste spojnice. CD profili se nastavljaju
pomoću profilne spojnice. Ako se plafoni rade u
mokrim čvorovima upotrebljavaju se
kombinovane Rigips RFI vatrootpornevlagootporne ploče. Spojevi ploča se
ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju
pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. PP
zaštita F90, masa 17 kg/m2. Obračun po m2.
UKUPNO GIPSARSKI RADOVI:

m2

KERAMICARSKI RADOVI

ZAJEDNIČKI I OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE
RADOVE: Izvođač radova je pored opisa
pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i
sledeće zajedničke uslove: Keramičarski radovi će
biti urađeni u svemu prema projektu i važećim
standardima. Cene sadrže sve radne operacije,
utroške materijala i pomoćni alat i skele koje
propisuju "Normativi i standardi u gradevinarstvu Visokogradnja GN 501", kao i ostale troškove i
zaradu preduzeća.

261,22

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna
cena bez
pdv
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1

2

3

Cene sadrže sve prethodne radove za izvodenje
keramičarskih rsdova (sortiranje materijala, čišćenje i
pripremu pcdloge, probna slaganja na suvo i sl.)
predviđene projektom i propisane pomenutim
normativom atestiranih prema važećim standardima.
Cene sadrže probna slaganja na suvo, brižljivo
bušenje i urezivanje pločica oko prodora cevi raznih
instalacija.
OBRAČUN IZVRŠENIH RADOVA: Obračun izvršenih
radova izvršiće se prema uslcmma koje propisuju
"Normativi i standardi rada u građevinarstvu VisoKogradnja GN 501".
Cene sadrže ugradnju prvoklasnih materijala
Poplocavanje podova keramickim plocicama
33X33 cm, fuga na fugu. Plocice se lepe.
Podlogu predhodno pripremiti uklanjanjem tragova
ulja, prasine i slicnog. Udubljenja do 1 cm izravnati
popunjavanjem lepkom za keramiku Ceresit CM 9.
Ako je podloga od betona, gipsanih ploca ili bilo koja
druga porozna potrebno je predhodno podlogu
premazati prajmerom.Lepak pripremiti mesanjem u
cistoj vodi bez grudvica. Nakon 5 minuta lepak jos
jednom promesati. Sa tako pripremljenim lepkom
posle 15 do 20 minuta lepak nanositi nazubljenom
gletericom. Plocice postaviti tako da fuge budu
jednake i moubiti od 2 do 15 mm. Fugovanje vrsiti 24
casa nakon lepljenja plocica. Visak lepka ukloniti
vodom ili nozem. Radove izvoditi na temperaturi od 5
do 30 stepeni celzijusa. Pre pocetka fugovanja
podlugu dobro ocistiti. Podloga mora biti cvrsta, a pre
nanosenja mase za fugovanje podlogu treba
navlaziti. Masu za fugovanje Ceresit CE 33 dodati u
cistu vodu i mesati do nestanka grudvica. Za mesanje
5 kg CE 33 potrebno je 1.65 l vode. Prilokom
nanosenja smesa treba da ima ujednacenu boju i
onsistenciju. Sveze fugovane povrsine ocistiti vlaznim
sundjerom, a suvi film odstranite mekom krpom.
U slucaju dodira lepka i mase za fugovanje sa kozom
isperite se vodom, a u slucaju kontakta sa ocima
potrezite pomoc lekara u najblizoj zdravstvenoj
ustanovi.Cenom zaracunati nabavku materijala, sve
transporte i prenose, rastur i uklanjanje viska
materijala i ciscenje suta na gradilistu po zavrsenim
radovima.
OBRACUN PO M2
Nabavka i oblaganje podova mokrih cvorova
protivkliznim keramičkim pločicama I klase
(domaće proizvodnje) dimenzija i boje po izboru
autora projekta. Oblaganje vršiti na sloju lepka.
Obračun po m2.
Nabavka i oblaganje zidova keramičkim
pločicama I klase (domaće proizvodnje) dimenzija
i boje po izboru autora projekta. Oblaganje vršiti na
sloju lepka. Obračun po m2.
UKUPNO KERAMICARSKI RADOVI:

m2

261,22

m2

25,20

m2

132,15

27
MOLERSKI RADOVI

j.m.

Količina

Nabavka i transport potrebnog materijala, priprema
podloge, gletovanje i bojenje zi- dova i plafona dva puta
poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta.
Obrcun se vrsi po stvarnim povrsinama plafona, kosih plafona i
bocnih ivica greda i podvlaka. kod zidova otvori do 3 m2 se ne
odbijaju, a kod otvora preko 3 m2 odbija se razlika preko 3 m2.
spaletne se ne obracunavaju posebno. ako je podnozje od kjeg
se meri visina izradjeno od dru- gog materijala kod obracuna
povrsine dodaje se 20% povrsine podnozja. za vece visine
povecava se utrosak radnog vremena i isti treba da je
ukalkulisan u cenu, i to:
za visine 4-6 m .................................+10%
za visine 6-8 m .................................+15%
za visine preko 8 m ........................+20%
za povrsine do 200 m2 na celom objektu ...+18%
fabricke hale bez uklanjanja masina .............+25%
popravke povrsine do 1.00 m2 ..........................+15%
prostorije manje od 3 m2....................................+60%
gletovanje na grubom pesku ...........................+50%
Cenom zaracunati nabavku materijala, sve transporte i prenose,
rastur i uklanjanje viska materijala i ciscenje suta na gradilistu po
zavrsenim radovima.
Obracun po m2.
UKUPNO MOLERSKI RADOVI:

m2

678,70

Јedini
čna
cena
bez
pdv

Ukupn
a cena
bez
pdv

REKAPITULACIJA
ZIDARSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
GIPSARSKI RADOVI - RIGIPS
KERAMIČARSKI RADOVI
MOLERSKI RADOVI
UKUPNO GRADJEVINSKO ZANTSKI RADOVI:
\
VODOVOD

1

2

DEMONTAŽE I RUŠENJA
Pažljiva demontaža baterije za vodu.
Demontirati bateriju i odvesti na deponiju
udaljenu do 15 km, po izboru investitora."
Obračun po komadu.
Pažljiva demontaža WC šolje, vodokotlića i cevi.
Demontirati WC šolju, vodokotlić i cev i odvesti
na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru
investitora." Obračun po komadu.

j.m.

Količina

Kom

6,00

Kom

6,00

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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3

4

Pažljiva demontaža vodokotlića i cevi.
Demontirati vodokotlić i cevi i odvesti na
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru
investitora." Obračun po komadu.
Pažljiva demontaža bojlera. Demontirati bojler i
odvesti na deponiju udaljenu do 15 km, po
izboru investitora." Obračun po komadu.
Protočnog bojlera.

Kom

6,00

Kom

3,00

Demontaža vodovodne mreže, od pocinkovanih
cevi. Demontirati vodovodnu mrežu, utovariti i
odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju
udaljenu do 15 km, po izboru investitora.
Objekat površine do 100 m²." Obračun po
paušalno.
Pažljiva demontaža ventila. Demontirati ventil i
odvesti na deponiju udaljenu do 15km, po izboru
investitora." Obračun po komadu.
a. Prečnika 3/8".

Pau

1,00

Kom

6,00

b. Prečnika 1/2".

Kom

6,00

7

Demontaža hidrantske mreže. Demontirati
hidrantsku mrežu, utovariti i odvesti neupotrebljiv
materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po
izboru investitora. Objekat površine do 100 m².
UKUPNO DEMONTŽE I RUŠENJA:

Pau

1,00

1

Nabavka i montaža PVC vodovodnih cevi,
prečnika 16 mm, zajedno sa fitingom i
materijalom za spajanje. Prilikom montaže
vodovodne mreže voditi računa da rozete ventila
i baterija budu potpuno ravne sa završnom
površinom zida. Štemovanja za ugradnju i prolaz
cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na
gradsku deponiju. Po potrebi, a po detaljima
izvesti termo i akustičnu izolaciju cevi. Završenu
vodovodnu mrežu ispitati na pritisak i sačiniti
zapisnik. U cenu ulaze i izolacija i ispitivanje
mreže." Obračun po m.
Prečnika 16 mm.

m

18,00

Prečnika 20 mm.

m

20,00

Prečnika 25 mm.

m

18,00

Nabavka i montaža hidrantske mreže, od
vodovodnih pocinkovanih cevi, prečnika 2"
zajedno sa fitingom, materijalom za spajanje,
firnisom i kudeljom. Štemovanja za ugradnju i
prolaz cevi izvršiti pažljivo, šut izneti i odvesti na
gradsku deponiju. Po potrebi mrežu fiksirati
odgovarajućim obujmicama, da se spreči
vibriranje mreže. Po završenoj montaži
hidrantske mreže istu ispitati na pritisak i sačiniti
zapisnik. U cenu ulazi i ispitivanje mreže."
Obračun po m.
UKUPNO UNUTRAŠNJA MREŽA:

m

36,00

5

6

UNUTRAŠNJAM REŽA

2

VENTILI
1

Nabavka i montaža ravnog propusnog ventila,
prečnika 1/2", sa zaštitnom hromiranom kapom i
rozetom. Prilikom montaže ventila voditi računa
da rozete ventila budu potpuno ravne sa
završnom površinom zida. Ventil mora da ima
atest. Obračun po komadu.
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2

3

Prečnika 1/2".

Kom

6,00

Prečnika 3/4".

Kom

2,00

Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila,
prečnika 1/2“x1/2“, sa ručkom. Prilikom montaže
ventila voditi računa da točkić ventila bude na
pravilnom odstojanju od finalne površine zida i
da bude omogućen pristup ventilu, povezivanje i
postavljanje rozete. Ventil mora da ima atest.
Prečnika 1/2“x1/2“.

Kom

3,00

Prečnika 1/2“x3/8".

Kom

4,00

Nabavka i montaža ventila za hidrant, prečnika
1/2", sa točkićem i holcnderom. Ventil mora da
ima atest.
Prečnika 2".

Kom

6,00

Kom

6,00

Ispitivanje vodovodne mreže na probni pritisak,
veći za 3 bara od radnog, odnosno minimalno 10
bara, objekta površine do 100 m². Po završetku
montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta
zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu
pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti
vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti
pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak
opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo
staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje
vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i
ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban
zapisnik.
Do 300m².

Pau

1,00

Dezinfekcija i ispiranje postavljene vodovodne
mreže, objekta površine do 100 m², prema
tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u
eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne
službe za ispravnost vode." Obračun paušalno.
Do300m².

Pau

1,00

UKUPNO VENTILI:
PP APARATI
1

Nabavka i postavljanje protivpožarnog aparata,
TIP S-1, za suvo gašenje požara vrste A, B i C."
TipS-9.
UKUPNO PP APARATI:
ISPITIVANJA

1

2

UKUPNO ISPITIVANJA:
UKUPNO VODOVOD:
KANALIZACIJA

UNUTRAŠNJA MREŽA
1

Nabavka i montaža gvozdeno livenih
kanalizacionih cevi, prečnika 50 mm zajedno sa
fasonskim komadima i materijalom za spajanje.
Postaviti samo ispravne cevi i fasonske
komade, koji imaju ateste. Revizione komade
pravilno dihtovati sa poklopcima i gumenim
dihtunzima. Postavljenu kanalizacionu mrežu
ispitati na pritisak i sačiniti zapisnik, što ulazi u
cenu. Cevi fiksirati i izvršiti krpljenja otvora i

j.m.

Količina

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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šliceva. Vidljive delove obojiti dva puta uljanom
bojom.

Prečnika 70 mm.

m

16,00

Prečnika 100 mm.

m

10,00

Kom

2,00

Pauš

1,00

UKUPNO UNUTRAŠNJA MREŽA:
SIFON
2

Nabavka i montaža PVC sifona sa rešetkom,
prečnika 50 mm. Obračun po komadu.
Prečnika 50 mm.
UKUPNO SIFON:
ISPITIVANJA

3

Ispitivanje kanalizacione mreže, objekata
površine do 100m². U dogovoru sa
projektantom izvršiti ispitivanje celokupne
mreže ili deo po deo. Otvore zadihtovati, osim
visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod
zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri
časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure
obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti.
Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz
obavezno prisustvo nadzornog organa i
ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban
zapisnik.
Do 300 m².
UKUPNO ISPITIVANJA:
UKUPNO KANALIZACIJA:
SANITARNI URADJAJI

j.m.

Količina

Nabavka i montaža komplet umivaonika, od
keramike, dimenzija 60x40 cm, domaće
proizvodnje I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti
odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima
a preko podmetača od gume. Umivaonik
povezati sa odvodom hromiranim sifonorn
prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem.
Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored
umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i
peškira. Umivaonik i opremu naručiti po izboru
projektanta."
Obračun po komadu umivaonika.
Dimenzija 60x40 cm, stojeći, sa baterijom.

Kom

3,00

Nabavka i montaža ugaonog propusnog ventila
za stojeće baterije, prečnika 1/2"x3/8", sa
ručkom. Prilikom montaže ventila voditi računa
da točkić ventila bude na pravilnom odstojanju
od finalne površine zida i da bude omogućen
pristup ventilu, povezivanje stojeće slavine i
postavljanje rozete. Ventil mora da ima atest."
Prečnika 1/2“x3/8".

Kom

12,00

UMIVAONICI

UKUPNO UMIVAONICI:
ŠOLJE

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna cena
bez pdv
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Nabavka i montaža komplet WC šolje, tipa
Simplon, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC
šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa
"genzlom" i odgovarajućim kitom da bude
dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača
pričvrstiti mesinganim šrafovima. Emajlirani
vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa
vodovodnom mrežom povezati preko
hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom
sa cevi i gumenom manžetnom. Postaviti
poklopac za šolju od medijapana ili punog
drveta. Šolju i opremu naručiti po izboru
projektanta. Obračun po komadu.
Simplon.

Kom

3,00

UKUPNO ŠOLJE:
PRIBOR
1

Nabavka i postavljanje ogledala, dimenzija
40x60 cm, po izboru projektanta. Ogledalo
postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i
mesinganih zavrtnjeva. Obračun po komadu.
Dimenzija 40x60 cm.

Kom

3,00

2

Nabavka i postavljanje hromiranog fiksnog
držača peškira, po izboru projektanta.
Pokretan.

Kom

3,00

3

Nabavka i postavljanje hromiranog držača sa
staklenom čašom, po izboru projektanta.
Obračun po komadu.
Sa čašom.

Kom

3,00

Kom

2,00

UKUPNO PRIBOR:
BOJLERI
1

Nabavka i montaža protočnog bojlera,
zapremine 5 litara. Električni bojler postaviti i
povezati sa električnom energijom.
Zapremine 10 litara.
UKUPNO BOJLERI:
UKUPNO SANITARNI UREDJAJI:
REKAPITULACIJA
VODOVOD
KANALIZACIJA
SANITARNI UREDJAJI
UKUPNO:

R.BR
.

TEHNIČKI OPIS

PREMER I PREDRAČUN
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. RAZVODNI ORMANI
1

Orman RT-F

J.M.

KOL
.

Јedinična cena
bez pdv

Ukupna cena
bez pdv
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Nazidni modularni razvodni orman, tipski
testiran prema
DIN EN 60439-1/3 (VDE 0660 deo
500/504), za smeštaj distributivne opreme,
klase zaštite 1, nazivne struje do 250A i
nazivnog napona do 690V/40-60Hz.
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP54.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran
Dimenzije: orman
ŠxVxD=600x400x200mm
U orman / na vrata se smešta sledeća
oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Grebenasti prekidač 1p/16A/0-1/AC21/
mont.na vrata ormana za paljenje
osvetljenja
Kompakt prekidac MC 63A
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA
U ormanu predvideti min 20% rezerve.
Komplet sa sabirnicama, provodnicima za
šemiranje, klemama i sitnopotrošnim
materijalom
Komplet materijal i rad RT-F

kom
kom

3
7

kom

1

kom
kom
kom

10
24
4

komplet

1

m

10

UKUPNO - RAZVODNI ORMANI
2. GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD

1

Isporuka i polaganje u novopostavljene
horizontalne i verikalne kablovske nosače
kablova za glavni elektro razvod za potrebe
termotehničkih potrošača . Plaća se radna
snaga po metru položenog kabla.
GRO - RT-F
N2XH-J 5x10mm2
UKUPNO - GLAVNI KABLOVSKI
RAZVOD
3. OSVETLJENJE
Isporuka, montaža i povezivanje sledećih
svetiljki i svetlosnih izvora

33
1

Ugradna, pokretna, dimabilna, spot
svetiljka širokosnopne optike za akcentno
osvetljenje, izrađena u LED tehnologiji sa
jednim svetlosnim izvorom, predviđena za
montažu u spušteni monolitni ili Armstrong
plafon. Ugao isijavanja 32 stepena.
Svetiljka se može dimovati do 10%. Spoljni
prečnik 95mm, prečnik isecanja 80mm,
dok je dubina svetiljke maksimalno 58mm.
Kućište svetiljke je od aluminijuma. Optika i
protektor od polikarbonata. Stepen
mehaničke zaštite je IP44, otpornost na
udar je IK02, strujna klasa II. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
bojom svetlosti 3000K, elektronskim
dimabilnim predspojnim uređajima i
indeksom reprodukcije boje Ra85.
Efikasnost svetiljke min 65lm/W, ukupan
inicijalni fluks sistema je 650lm. Ukupna
maksimalna snaga sistema je 10W.
Svetiljka ima šestopolni push-in konektor
za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki.
Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je
vreme dok padne na 80% 30.000 sati.
Maksimalno jedan i po posto drajvera će
biti neispravno posle 5.000 sati.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od 0 do
+35 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu
od 0,5 kg. Svetiljka treba da je usklađena
sa evropskim direktivama koji važe za
proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba
da dostavi gore pomenute proizvođačke
sertifikate.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine
Recessed Spot RS141B LED6-32-/830
PSR PI6 ALU

kom

125

34
2

Ugradna svetiljka tipa daunlajter
širokosnopne optike za osvetljenje mokrih
čvorova, izrađena u LED tehnologiji sa
jednim svetlosnim izvorom, predviđena za
montažu u spušteni monolitni ili Armstrong
plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni
prečnik 166mm, prečnik isecanja 150mm,
dok je dubina svetiljke 103mm. Kućište
svetiljke je od polikarbonata obojeno u belu
boju, reflektor svetiljke od polikarbonata.
Optika od aluminijuma. Protektor od
polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je
IP44, otpornost na udar je IK02, strujna
klasa I. Svetiljka se isporučuje u kompletu
sa LED modulima sa bojom svetlosti
3000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje
Ra80. Efikasnost svetiljke min 100lm/W,
ukupan inicijalni fluks sistema je 1100lm.
Ukupna maksimalna snaga sistema je 11W.
Svetiljka ima šestopolni push-in konektor
za lakšu montažu, bez otvaranja svetiljki.
Ujednačenost boje, SDCM (043, 0.40)
manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks
padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000
sati, dok je vreme dok padne na 80%
30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto
drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati.
Predviđena za česta uključivanja.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10
do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima
masu od 0,4 kg. Svetiljka treba da je
usklađena sa evropskim direktivama koji
važe za proizvode, da ima CE znak.
Ponuđač treba da dostavi proizvođačke
sertifikate. Svetiljka ekvivalentna tipu
Philips CoreLine Downlight

kom

13

35
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Ugradna svetiljka tipa daunlajter
širokosnopne optike za opšte osvetljenje,
izrađena u LED tehnologiji sa jednim
svetlosnim izvorom, predviđena za
montažu u spušteni monolitni ili Armstrong
plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni
prečnik 166mm, prečnik isecanja 150mm,
dok je dubina svetiljke 103mm. Kućište
svetiljke je od polikarbonata obojeno u
boju aluminjuma, reflektor svetiljke od
polikarbonata. Optika od aluminijuma.
Protektor od polikarbonata. Stepen
mehaničke zaštite je IP20, otpornost na
udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
bojom svetlosti 3000K, elektronskim
predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke
min 100lm/W, ukupan inicijalni fluks
sistema je 1100lm. Ukupna maksimalna
snaga sistema je 11W. Svetiljka ima
šestopolni push-in konektor za lakšu
montažu, bez otvaranja svetiljki.
Ujednačenost boje, SDCM (043, 0.40)
manji od 5. Vreme za koji svetlosni fluks
padne na 90% inicijalnog fluksa je 15.000
sati, dok je vreme dok padne na 80%
30.000 sati. Maksimalno jedan i po posto
drajvera će biti neispravno posle 5.000 sati.
Predviđena za česta uključivanja.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od -10
do +40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima
masu od 0,4 kg. Svetiljka treba da je
usklađena sa evropskim direktivama koji
važe za proizvode, da ima CE
znak.Ponuđač treba da dostavi
proizvođačke sertifikate.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine
Downlight

kom

8

36
4

5

Ugradna svetiljka tipa daunlajter
širokosnopne optike za opšte osvetljenje,
izrađena u LED tehnologiji sa jednim
svetlosnim izvorom, predviđena za
montažu u spušteni monolitni ili Armstrong
plafon. Ugao isijavanja 120 stepeni. Spoljni
prečnik 216mm, prečnik isecanja 200mm,
dok je dubina svetiljke 113mm. Kućište
svetiljke je od polikarbonata obojeno u
boju aluminjuma, reflektor svetiljke od
polikarbonata. Optika od aluminijuma.
Protektor od polikarbonata. Stepen
mehaničke zaštite je IP20, otpornost na
udar je IK02, strujna klasa I. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED modulima sa
bojom svetlosti 3000K, elektronskim
predspojnim uređajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80. Efikasnost svetiljke
min 95lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema
je 2100lm. Ukupna maksimalna snaga
sistema je 22W. Svetiljka ima šestopolni
push-in konektor za lakšu montažu, bez
otvaranja svetiljki. Ujednačenost boje,
SDCM (0.38, 0.37) manji od 5. Vreme za
koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je
vreme dok padne na 80% 30.000 sati.
Maksimalno jedan i po posto drajvera će
biti neispravno posle 5.000 sati. Predviđena
za česta uključivanja. Temperaturni opseg
rada svetiljki je od -10 do +40 stepeni
celzijusa. Svetiljka ima masu od 0,7 kg.
Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za
proizvode, da ima CE znak. Ponuđač treba
da dostavi proizvođačke sertifikate.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips CoreLine
Downlight
Zidna svetiljka sa dva izvora svetlosti za
montažu u unutrašnjim prostorijma,
predviđena za osvetljenje slika. Svetiljka je
izrađena od metala i obojena u mat hrom
boju. Stepen mehaničke zaštite je IP20,
dok je strujna klasa II. Svetiljka se
isporučuje u kompletu sa LED sijalicama na
grlo G9 tipa CorePro LEDcapsuleMV 2.525W 827 G9 tople boje svetlosti 2700K i
indeksom reprodukcije boje Ra80.
Dimenzije svetiljke su 70 x 300 x 200mm.
Masa svetiljke 0,27 kg. Svetiljka
ekvivalentna tipu Philips Langston wall
lamp nickel 2x28W 230V.

kom

2

kom

21

37
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7

Ugradna podna liniska svetiljka izrađena u
LED tehnologiji za montažu u pod,
predviđena za dekorativno osvetljenje
unutrašnjih i spoljašnjih prostorija. Napon
napajanja svetiljke je 24V. Svetiljka je
izrađena od aluminijuma. Stepen
mehaničke zaštite je IP67, a otpornost na
udar je IK08, dok je strujna klasa III.
Svetiljka se isporučuje u kompletu sa LED
modulima sa toplom bojom svetlosti i
indeksom reprodukcije boje Ra80. Snaga
svetiljke je maksimalno 15W po jednom
metru. Maksimalna opterećenje na svetiljci
je 20kN. Temperaturni opseg rada svetiljki
je od -20 do +35 stepeni celzijusa. U
kompletu su uračunati i potrebni drajveri za
ispravan rad sistema. Svetiljke se
isporucuju po želji Investitora bez
mogucnosti spajanja. Svetiljka treba da je
usklađena sa evropskim direktivama koji
važe za proizvode, da ima CE znak.
Svetiljka ekvivalentna tipu KLUS HR-LINE
LED.
OLYMPIA ELECTRONICS GR-310/12L180 LED 5W 3h

kom

90

kom

8

kom

1

kom
kom

1
5

kom
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Instalacioni prekidači
8

9

10
11

Isporuka, montaža i povezivanje
modularnog seta renomiranog proizvođača
Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih
elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 1 - jednopolni prekidač 2M, 10A
Komplet materijal i rad:
Isporuka, montaža i povezivanje
modularnog seta renomiranog proizvođača
Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih
elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 2 - jednopolni prekidač 1M , 10A
Komplet materijal i rad:
senzori za paljenje svetla u toaletima
Instalacija unutrašnjeg osvetljenja
Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka
N2XH 3x1,5mm2 delom po PNK regalima,
a delom kroz krute i rebraste cevi za
električnu instalaciju unutrašnjeg
osvetljenja. Prosečna dužina kabla je 10m
po mestu svetiljke
UKUPNO - OSVETLJENJE
4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I
IZVODA

38
1

2

3

Isporuka, montaža i povezivanje
modularnog seta renomiranog proizvođača
Legrand i sl. koji se sastoji od sledećih
elemenata:
kom 1 - Dozna 4M
kom 1 - Nosač 4M
kom 1 - maska bela 4M
kom 2 - šuko II , 16A, bela
Komplet materijal i rad:
Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka
N2XH 3x2,5mm2 u zidu ispod maltera a
delom kroz krute i rebraste cevi za
električnu instalaciju priključnica i
monofaznih Izvoda.
Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka
N2XH 5x2,5mm2 u zidu ispod maltera a
delom kroz krute i rebraste cevi za
električnu instalaciju trofaznih priključnica

kom
m

15
800

m

40

pauš

1

kom

1

m

60

kom

4

UKUPNO - INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
I IZVODA
4a. INSTALACIONI PRIBOR
1

1

2

3

1

Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (tiplovi, vezice,
kablovske oznake isl)
UKUPNO - INSTALACIONI PRIBOR
5. INSTALACIJA IZJEDNAČENJA
POTENCIJALA
Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje
potencijala GSIP Kutija za izjednačavanje
potencijala je snabdevena višepolnim
stezaljkama za priključak zaštitnih vodova.
Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu
(cevi vodovoda i kanalizacije) sa
upotrebom provodnika P/F 1x16mm2
položenim delom na regalima delom po
zidu i delom u zidu do GSIP-a.
Isporuka i montaža sabirnica PS49 u
mokrim čvorovima komplet sa provodnikom
P1x4mm2 prosečne dužine 15m i
provodnikom P1x6mm2 prosečne dužine
10m od PS49 do RO-F
UKUPNO - IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA
6. ZAVRŠNI RADOVI
Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne
instalacije i izdavanje atesta
UKUPNO - ZAVRŠNI RADOVI
REKAPITULACIJA
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

1

RAZVODNI ORMANI

2

GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD

3

UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE

4

INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I IZVODA

5

IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

,,

pauš

1
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ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO - EE INSTALACIJE
PREDMER I PREDRAČUN
TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA
Sve opisane radove izvesti stručno i kvalitetno sa
opremom i materijalima garantovanog kvaliteta o
čemu se prilažu odgovarajuće garancije. Ponuđena
cena se odnosi na predviđenu i opisanu opremu.
Zamena ekvivalentnom opremom može se izvršiti
uz saglasnost naručioca uz tehničko i ekonomsko
obrazloženje kojim se verifikuje kvalitet i cena
zamenjene opreme odnosno materijala kao i rok za
izvođenje radova. Sve opisane pozicije obuhvataju
nabavku, transport, ugradnju pomoću standardnog
pribora za predviđeni način ugradnje, povezivanje i
ispitivanje sa probnim radom i kontrolnim
merenjima kojima se dokazuje kvalitet izvedenh
radova i ugrađene opreme.
poz

I.
I.1.

I.2.
I.3.

I.4.
I.5.

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
Isporuka, transport, ugradnja u pojedinačne
instalacione dozne dole navedenih
telekomunikacionih priključnica tipa RJ45 cat 6
SFTP. Plaća se za kompletno završenu poziciju sa
povezivanjem, ispitivanjem i kontrolnim merenje i
to:
-priključnica RJ45 cat 6a STP, bela 1M
- dozna 3M, komplet sa nosećim ramom 3M i
okvirom 3M
Isporuka, transport i ugradnja instalacionih
"halogen free" cevi prečnika 25mm. za TK vodove
Isporuka, transport i ugradnja instalacionih
ojačanih betonskih cevi prečnika 36mm. za TK
vodove
Isporuka, transport, ugradnja i povezivanje
instalacionog voda tipa F/FTP cat 6a HF
Ugradni orman BD dimenzija 9U, 600X600, 19 inC.
Orman treba da bude propisno uzemljen na najbliži
sabirnik za izjednačavanje potencijala. U orman se
montira sledeća oprema:
- Napojna šina sa 5 utičnica i prekidačem, 230Vac
50Hz
- DIN šina 1m
- Adapter za ugradnju modula na DIN šinu
-Modul Cat.6 STP, TOOLLESS, sastavljanje bez
alata, za ugradnju u patch panel i u modularne
setove sličan tipu SCHRACK HSEMRJ6GWS;

I.6.

I.7.
II.

Isporuka, transport, ugradnja elemenata za vezu
postojećeg priključka do reka BD
- privodna pvc cev prečnika 36mm
- Kabl 2 x SFTP cat 6a od ITO do RECK-a kroz
cev
Merenje linkova
SVEGA I. TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
INSTALACIJA VIDEO NADZORA

j.mere

kom

kom
kom

9,00
3,00

m'

150,00

m'

30,00

m'

300,00

kom

1,00

kom

1,00

kom
kom
kom

2,00
20,00
20,00

m'
m'

100,00
15,00

kom

20,00

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna
cena bez
pdv

40
II.1.

II.2.

II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
I.
II.

No

1

2

3

Isporuka, transport, ugradnja pomoću standardnog
pribora za predviđeni način ugradnje, povezivanje i
ispitivanje sa podešavanjem i probnim radom dole
specificirane osnovne opreme za video nadzot
proizvod HIKVISION ili ekvivalentne i to:
-IP Dome kamera DS-2CD2120F Unutrašnja
-SD kartica 16GB
Isporuka, transport, polaganje pretežno na već
postavljenim regalima slabe struje i delimično u
instalacionim "halogen free" cevima instalacionog
voda tipa SFTP cat 6.

kom
kom
m'

5,00
5,00
150,00

POE SWITCH 8P
NVR 8 CH SA HDD 1TB
MONITOR 22
STP CAT 6A
Isporuka, transport i ugradnja instalacionih
"halogen free" cevi prečnika 16mm. za TK vodove
Puštanje sistema u rad. Obuka korisnika
SVEGA POZ. III. VIDEO NADZOR
TELEKOMINIKACIONE INSTALACIJE
VIDEO NADZOR
SVEGA TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

kom
kom
kom
m'
m'

1,00
1,00
1,00
305,00
150,00

kom

1,00

Opis
PREDMER - SISTEM DOJAVE
POŽARA
Isporuka, montaža i povezivanje
adresibilne centrale za dojavu
požara KENTEC Syncro (UK) - 2
adresna linija (petlja), 16 zona LED
indikacija, 3 programabilna relea,5
programabilnih ulaza, LCD displej,
memorija 1000 dešavanja,do 127
adresnih elemenata po petlji, softver
za srpskom jeziku.Rezervno
baterijsko napajanje VRLA Ultralcell
2x12V/7Ah.Baterije u skladu sa SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN
60896-22:2010, SRPS
N.S6.061:1989. Centrala atestirana
prema SRPS EN 54-2:2008.
Isporuka i montaža automatskog
analogno–adresibilnog optičkog
detektora dima tipa ALN-EN, sa
podnožjem tipa YBN-R/3, sa
mogučnošću individualnog
podešavanje praga osetljivosti %/m,
autokompenzacijom zaprljenosti,
"flat response" tehnologijom,
atestiran SRPS EN 54-7:2008
(proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća
se komplet materijal i radna snaga.
Isporuka i montaža adresIbilnog
ručnog javljača požara, tipa
HCP-E/SCI, sa kučištem za nazidnu
montažu i sa izolatorom kratkog
spoja, atestiran SRPS EN 5411:2008, SRPS EN 54-17:20

Jed.
Mere.

Količina

kom

1

kom

10

kom

1

Јedinična cena
bez pdv

Ukupna cena bez
pdv
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(proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća
se komplet materijal i radna snaga.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Isporuka i montaža konvencionalne
elektronske sirene BANSHEE 24V,
112dB/1m. (proizvođač HOCHIKI
Japan). Plaća se komplet materijal i
radna snaga, SRPS EN 54-2:2008,
SRPS EN 54-14. (proizvođač
HOCHIKI Japan).
Isporuka i polaganje kabla tipa JHST-H 2x2x0,8mm za povezivanje
javljača sa centralom za dojavu
požara na petlji. Kabli se polaže
kroz HF rebraste cevi u zidu pod
malterom. Plaća se komplet
materijal i rad.
Isporuka i polaganje kabla tipa JHST-H FE180 E30 2x2x0,8mm za
povezivanje alarmnih sirena sa
centralom za dojavu požara na petlji.
Kabli se polaže na OG obujmicama
ili kroz HF rebraste cevi u zidu pod
malterom. Plaća se komplet
materijal i rad.
Nabavka i postavljanje
vatrootpornih obujmica E90 koje se
postavljaju na svakih 30cm prečnika
7-8mm tipa OBO Beterman lil
drugog proizviđača istih ili boljih
karakteristika Plaća se komplet
materijal i rad.
Isporuka i polaganje kabla tipa
NHXHX FE 180 E90 3x1,5mm2 za
vezu centrale dojave požara sa ROF - izvršna funkcija isključenja. Kabli
se polaže na OG obujmicama E90 ili
u zidu pod malterom. Plaća se
komplet materijal i rad.
Nabavka i postavljanje
vatrootpornih obujmica E90 koje se
postavljaju na svakih 30cm prečnika
8-12mm tipa OBO Beterman lil
drugog proizviđača istih ili boljih
karakteristika Plaća se komplet
materijal i rad.
Isporuka i polaganje kabla tipa
N2XH 3x1.5mm2 za napajanje pp
centrale centrale sa razvodnom
tablom u prizemju. Kabli se polaže
na OG obujmicama E90 ili u zidu
pod malterom. Plaća se komplet
materijal i rad.
Nabavka i montaža rebrastih
beshalogenih cevi prečnika 29 mm
za polaganje kablova dojave požara.
Cevi se polažu sa izradom žljebova
u zidu pod malterom
Završno ispitivanje sistema,
izdavanje atesta, puštanje u

kom

1

m

250

m

50

kom

150

m

50

kom

170

m

50

m

150

pauš

1
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ispravan rad, obuka, i predaja
korisniku.
UKUPNO - SISTEM DOJAVE
POŽARA
PREDMER I PREDRAČUN
Podno grejanje

1

2

3

Јedinična
cena bez
pdv

Ukupna
cena bez
pdv

Isporuka i ugradnja izolacionih ploča od polistirol pene
sa profilisanim čvorovima za držanje metaloplastičnih
cevi za podno grejanje .Ispod ploča postaviti
paronepropusnu foliju.
m²

320,00

m

1300,00

Isprouka i ugradnja metaloplastičnih cevi za podno
grejanje Ø16x2, proizvod Herz ili sličan. Cevi se
postavljaju na ploče sa čvorovima
Isporuka i ugradnja mesinganih razdelnika i sabirnika ,za
povezivanje radijatora sa povećanim protocima . Sastoji
se od razdelnika sa gornjim delovima termostata i
topmetrima za regulaciju protoka i sabirnika . Razdelnik i
sabirnik su od mesinga, sa po jednom odzrakom,
slavinom za punjenje i pražnjenje i završnom kapom na
razdelniku i sabirniku. Dva držača za razdelnik i sabirnik,
za montažu na zid ili u ormarić su u isporuci.. Sabirnik i
razdelnik se ugrađuju u metalne ormariće
∆p za tiši pogon: 0,2 bar
Topmetri: 6 l/min

4

3

-cevni priključak R3/4" sa 5 izlaza

1,00

-cevni priključak R3/4" sa 6 izlaza

1,00

-cevni priključak R3/4" sa7 izlaza

2,00

-cevni priključak R1" sa9 izlaza

1,00

-cevni priključak1" sa11 izlaza

1,00

Isporuka i ugradnja meetalnih ormarića za smeštaj
sabirnika i razdelnika radijatorskog grjeanja.ormarići se
ugrađuju na zid

Spojnice za povezivanje alupex cevi sa ventilima i
razdelnicima

kom

6,00

kom

80,00

UKUPNO PODNO GREJANJE

NAPOMENA: Izbor materijala nije uslovljen proizvodjačem već kvalitetom materijala.
Svi materijali moraju biti u kvalitetu predloženih materijala i proizvodjača. Izvodjač
radova traženi kvalitet materijala dokazuje atestima i sertifikatima, pre početka
ugradnje materijala, a za to mora dobiti saglasnost nadzornog organa ili projektanta
u pisanoj formi.
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REKAPITULACIJA
UKUPNA CENA BEZ PDV
ZIDARSKI RADOVI
TESARSKI RADOVI
ARMIRAČKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
IZOLATERSKI RADOVI
GRADJEVINSKI STOLARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
GIPSARSKI RADOVI - RIGIPS
KERAMIČARSKI RADOVI
MOLERSKI RADOVI
UKUPNO GRADJEVINSKO ZANTSKI RADOVI
BEZ PDV:
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. IDP
GRADJEVINSKO ZANATSKI RADOVI
3. IDP
HIDROTEHNICKE INSTALACIJE
4. IDP
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
5.1.
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
IDP
5.2.
INSTALACIJE DOJAVE POZARA
IDP
6. IDP
MASINSKE INSTALACIJE
IDP
UKUPNO BEZ PDV:
PDV 20%
UKUPNO SA PDV-om:

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.
Упутство за попуњавање:
- понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;
- јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да
попуни све рекапитуалције по врстама радова и збирну рекапитулацију;
- ПДВ се посебно обрачунава у процентуалном износу од 20%;
НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу
предмера и предтачуна подразумева „или одговарајуће“.
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ОБРАЗАЦ 3
Трошкови припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова,број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

_________________________
(Место и датум)

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ 4
Изјава о независној понуди

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за јавну
набавку Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова,број ЈН 1.3.1/17 -радови радови
по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

_________________________
(Место и датум)

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 5 изјаве о поштовању
обавеза које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења
понуде

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач __________________________________________________________________ у поступку за
јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова,број ЈН 1.3.1/17 -радови
по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

_________________________
(Место и датум)

М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)
_____________________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 6

ПОТВРДA О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Потврђујем да је :

понуђач ___________________________________

_________________________________________извршио
обилазак
терена
Народно
позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин , Трг Слободе 7, Зрењанин
– ради учествовања у поступку јавне набавке-Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова која се спроводи у отвореном поступку, 404-17-4-2/2017-IV-0805

Потпис овлашћеног лица наручиоца
М.П.

____________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

Пре доласка најавити се лицу за контакт -Бошку Ђелиловићу 066/ 8660009
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда обавио посету
локације наручиоца.
Наручилац је у обавези да изда оверену потврду о обављеној посети. Потврда је обавезан
саставни део понуде.
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ОБРАЗАЦ 7

Потврде - референтна листа
НАЗИВ ПРАВНОГ
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ПОТВРДА
којом потврђује да је понуђач
_____________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

извео грађевинске и грађевинско занатске радове радове на изградњи, реконсструк,цији,
санацији и адаптациоји објеката
_____________________________________________________________________
(назив и локација објекта)
са датумом завршетка радове________________,
у инвестиционој вредности од ______________ дин (без ПДВ),
у складу са уговором (број__________ датум__________),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве
______________________________________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке -Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова
по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05
број ЈН 1.3.1/17 и у друге сврхе се не може користити.
Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
У ________________
дана______________

М.П.

______________________
Законски заступник

НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.
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ОБРАЗАЦ 8
Потврде - референтна листа
НАЗИВ ПРАВНОГ
ЛИЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
ТЕЛЕФОН:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ПОТВРДА
којом потврђује да је понуђач
_____________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
извео електро радове на изградњи, реконсструк,цији, санацији и адаптациоји објеката
_____________________________________________________________________
(назив и локација објекта)
са датумом завршетка радове________________,
у инвестиционој вредности од ______________ дин (без ПДВ),
у складу са уговором (број__________ датум__________),

Потврда се издаје на захтев подносиоца пријаве
______________________________________________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке -Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова
у поступку радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05
број ЈН 1.3.1/17 и у друге сврхе се не може користити.
Подносилац потврде одговара за аутентичност референци.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:
У ________________
дана______________

М.П.

______________________
Законски заступник

НАПОМЕНА: За случај већег броја потврда, копирати потребну страницу.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова

Сачињен у Зрењанину између:
1. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:Народно позориште «Тоша Јовановић», Трг Слободе бр.7,
Зрењанин коју заступа Иван Француски (у даљем тексту:Наручилац),
ПИБ: 100903216
Матични број: 08002240
и
2а. ДОБАВЉАЧ РАДОВА : (попунити за случај да се подноси самостална
понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава
само понуђач)
Понуђач ____________________________________________________кога заступа
______________________________(у даљем тексту:Добављач услуге (попуњава понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Број рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б. Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1.________________________________________________ (попуњава понуђач)
2.________________________________________________ (попуњава понуђач)
3.________________________________________________ (попуњава понуђач)

2ц. ДОБАВЉАЧ РАДОВА (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача (заједничка понуда)
потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан
2.члан
3.члан
4.члан

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћени представник
групе_________________________________________________________________________
Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
_________________________________________________________________________
Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:
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Члан 1.

Уговорне стране претходно констатују да је Одлуком Наручиоца 450/17 од 26.04.2017. Године
године покренут поступак јавне набавке – Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских
радова , по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05 који је објављен на интернет страници
наручиоца и Порталу јавних набавки.
Наручилац је уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора
број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду добављача (у уговору ће се
навести добављач) изабрао као најповољнију са најнижом понуђеном ценом и која је саставни део
уговора. Понуда Добављача у потпуности одговара захтевима и условима које је Наручилац
предвидео у конкурсној документацији.

Члан 2.
Предмет овог уговора je Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова
, број 1.3.1 /2017 –радови, по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05, а у свему према
спецификацији из конкурсне документације и прихваћеној понуди добављача (у уговору ће се
навести назив добављача) која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и
датум понуде заведене код Наручиоца)
Члан 3.
Укупна понуђена цена за предметне радове износи ___________________динара без ПДВ
(уписати износ), а што са ПДВ износи _________________________ динара.(уписати износ).
- Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и
достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног
рачуна;
- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова
односно истављању неспорне окончане ситуације.
Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.

Члан 4.
Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући
од дана увођења у посао.
Место
извршења
предметних
радова
је
Нарoдно
позориште»Тоша
Јовановић»Зрењанин, Трг Слободе 7, Зрењанин.
Члан 5.
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извршилац је дужан да
застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. По добијању
писмене сагласности Наручиоца, Извршилац ће извести вишак радова.
Евентуални вишкови радова до 10% по техничкој спецификацији – опису радова, у
складу са правилима Посебних узанси о грађењу, обрачунаваће се на основу обострано
потписаног и овереног дневника о стварно изведеним радовима, а на основу јединичних цена
из предмера радова.Укупно уговорена цена ће се смањити у случају евидентираног мањка
радова према јединичним ценама из предмера радова.
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Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу
стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених
јединичних цена.
Члан 6.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора може повећати за
5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у складу са чл. 115 Закона о јавним
набавкама.

Члан 7.
Рок почетка извођења предметних радова је дан увођења Извођача у посао. Сматра се
да је Извођач уведен у посао стицањем следећих услова:
-да је Наручилац Добављачу предао неопходну пројектно техничку документацију за
почетак радова.
-да је Наручилац предао решење о именовању лица за вршење стручног надзора,
- да је Наручилац-Инвеститор предао несметану локацију,
- да је Наручилац платио предвиђени аванс.
Датум увођења у посао Извођача ће се констатовати у грађевинском дневнику и од тада
ће почети да тече рок извођења радова.
Члан 8.
Добављач радова се обавезује :
1) да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о именовању одговорног извођача
радова

2) да испуни све уговорне обавезе према документацији на основу које су пријављени
радови, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у
уговореном року,

3) да за извођење радова ангажује раднике који су стручно оспособљени и са радним
искуством на пословима који су предмет овог уговора и да се строго придржава мера
заштите на раду,

4) да обезбеди сигурност објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника,
пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине градилишта.

5) да осигура радове, материјал и опрему за уграђивање од уобичајених ризика до
њихове пуне вредности и да сноси трошкове премије осигурања,

6) да омогући вршење стручног надзора,
7) да уредно води сву документацију предвиђену позитивним прописима РС који
регулишу област која је предмет овог уговора, одн. грађевински дневник, грађевинску
књигу и књигу инспекције.

8) да по завршетку радова или раскидању уговора повуче своје раднике, уклони
преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је
саградио и очисти објект и градилиште.
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Члан 9.
Вршилац стручног надзора може бити лице које испуњава услове прописане Законом
за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова. Наручилац ће писменим путем
обавестити Извођача о именовању вршиоца стручног надзора који прати и контролише
уредно извођење радова на градилишту, нарочито у погледу врсте, количине и квалитета
радова, материјала и опреме и предвиђених рокова и сва запажања уписује у грађевински
дневник на прописани начин, потписује и оверава печатом.
Лице које врши стручни надзор није овлашћено да мења техничку документацију на основу
које се изводе радови, уговорену цену или друге одредбе уговора као ни да са Извођачем
уговара друге радове или уређује са њим друге имовинско-правне односе, осим ако је за то
посебно овлашћен од Наручиоца.

Члан 10.
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених радова.
Гарантни рок за изведене радове износи ___ године(не може бити краћи од 2 године),
рачунајући од дана примопредаје изведених радова.
Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који се
покажу у току гарантног рока одмах по пријему писменог захтева Наручиоца. Ако Извођач не
поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака
ангажује друго правно или физичко лице на терет Извођача.
Члан 11.
Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати у
уговору са навођењем послова (извођење радова) које ће извршити подизвођач, као и
чињеница ако понуду поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене понуде и
конкурсне документације.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара сам
понуђач.
Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено солидарно.
У уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране
понуде.(самостална ,са подизвођачем или заједничка).

Члан 12.
Приликом закључења уговора изабрани понуђач је дужан да у корист наручиоца
достави
a) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за
повраћај аванса са клаузулом «без протеста» у висини аванса са ПДВ као и авансни рачун,
ако понуђач захтева аванс, са роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може
извршити уплату пре достављања авансног рачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.
Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити
нарочито у следећим ситуацијама:
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-иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и
унакнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.
За случај да се продуже рокови за извођење радова и извршење обавеза продужавају се и
рокови важења средстава финансиског обезбеђења.
б) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без протеста» за
добро извршење посла на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важности
10 дана дужим од коначног извршења посла.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач-извођач радова
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши радове како је уговорено у погледу квалитета изведених радова и
уграђеног материјала;
- не испоштује налоге надзорног органа;
- не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му
је одређен.
ц)потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом са меничним
овлашћењем «без протеста» за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10%
уговорене вредности без ПДВ са роком доспећа који је 30 (тридесет) дана дужи од дана званичне
примопредаје радова
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава гарантне обавезе.

Захтеви за регистрацију меница и меничних овлашћења подносе се пословној банци
дужника, а банка даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује
регистроване менице и менична овлашћења.
Поднета средства финансиског обезбеђења морају бити безусловна и платива на први
позив, не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове као и мањи износ од оног
што одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова која је
утврђена у самом уговору. Све евентулне спорове укључујући и спорове везане за средства
финансиског обезбеђења решаваће надлежни суд у Зрењанину.
Уз менице се предају и копије картона депонованих потписа лица овлашћеног за
располагање финансијским средствима и одговарајућа менична овлашћења на припадајућим
обрасцима из конкурсне документације. Менице треба да буду оверене печатом и потписане
од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима наведеног у
приложеном депо картону.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви, безусловни, и
плативи на први позив и без права на приговор.
Рок важења средстава финансиског обезбеђења се продужава уколико се продуже
рокови за извршење обавеза.
Уколико понуђач не достави наведена средства финансијског обезбеђења у моменту
када је потребно да се закључи Уговор, сматраће се да Уговор није ни закључен.

Члан 13.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, ако добављач не извршава
радове по ценама, врсти и роковима предвиђеним овим Уговором,.Уколико се уговор раскине
кривицом добављача, наручилац има право да активира финансијско средство обезбеђења за
добро извршење посла.
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Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису регулисани овим
уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 15.
Уговорне стране сагласне су да ће све евентуалне спорове решавати мирним путем у
супротном уговорају надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерака од којих се 2 примерка предају добављачу радова, а 2 примерка
задржава наручилац

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Понуђач је у обавези да у складу са понудом, модел уговора попуни, потпише и овери
печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора Достављање модела уговора
је обавезно.

_________________________
(Место и датум)

Понуђач:
______________________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

М.П.
(читак отисак печата)

____________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице
понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено
лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава
члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Заинтересовни понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет страници
наручиоца на www.tosajovanovic.org.rs и на Порталу јавних набавки, www.портал.ујн.гов.рс
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном
документацијом.Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и
начин доказивања испуњености услова.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
Понуда се доставља до 28.09.2017. године до 09,00 часова
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Градска управа града Зрењанина,
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин
«ПОНУДА –НЕ ОТВАРАТИ «
за јавну набавку- Уређење Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова
број ЈН 1.3.1/17 -радови , по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05

На полеђини коверте навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести и контакт
телефон или е- маил адресу.)
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуде ће се отварати јавно, дана 28.09.2017.године, у улици Слободана Бурсаћа број 4, у
Зрењанину, са почетком у 10,00 часова
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу
заступати овлашћени представници понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и
непосредно пре отварања понуда доставе уредно пуномоћје за заступање.
Понуда мора да садржи: Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва
тражена документација. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са позивом и конкурсом
документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и изјаве као и у
модел уговора који су саставни део конкурсне документације и у тендер који се налази у прилогу
конкурсне документације, и доставља са потребним доказима.
3. ПАРТИЈЕ
Није обликована по партијама.
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Зрењанина,
Трг Слободе бр.10, 23000 Зрењанин, са назнаком:
„Измена, допуна или опозив понуде за јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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.
У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду
подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора тј.
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
• понуђачу који ће издати рачун
• рачуну на који ће бити извршено плаћање
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсој
документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

- Плаћање ће се вршити на следећи начин:
- аванс од 30% од уговорене вредности са ПДВ-ом по закљученом уговору и
достављеном средству финансијског обезбеђења за повраћај аванса на основу авансног
рачуна;
- остатак уговорене вредности од 70% у року до 30 дана, по завршетку радова
односно истављању неспорне окончане ситуације.
Аванс се не може платити пре достављања средства финансијског обезбеђења.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова:

Радови предметне јавне набавке ће се извршити у року од 30 радних дана, рачунајући од дана
увођења у посао.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана завршетка радова.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је у тренутку закључења уговора дужан да достави:

a) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за
повраћај аванса са клаузулом «без протеста» у висини аванса са ПДВ као и авансни рачун,
ако понуђач захтева аванс, са роком важења до коначног утрошка аванса. Наручилац не може
извршити уплату пре достављања авансног рачуна и средства обезбеђења за повраћај аванса.
Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити
нарочито у следећим ситуацијама:
-иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и
унакнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.
За случај да се продуже рокови за извођење радова и извршење обавеза продужавају се и
рокови важења средстава финансиског обезбеђења.
б) потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом «без протеста» за
добро извршење посла на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важности
10 дана дужим од коначног извршења посла.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати
уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач-извођач радова
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши радове како је уговорено у погледу квалитета изведених радова и
уграђеног материјала;
- не испоштује налоге надзорног органа;
- не отклони недостатке констатоване у записнику о примопредаји, у року који му
је одређен.
ц)потписану и оверену сопствену бланко соло меницу са клаузулом са меничним
овлашћењем «без протеста» за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10%
уговорене вредности без ПДВ са роком доспећа који је 30 (тридесет) дана дужи од дана званичне
примопредаје радова
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења ако понуђач не извршава гарантне обавезе.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, или путем
електронске поште на е-маил јавне.набавке@град.зрењанин.рс или факсом на број бр. 023/ 315-0129.) да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Том приликом заинтересовано лице може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници -: www.tosajovanovic.org.rs
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Додатне информације или појашњења упутити на адресу: Градска управа града Зрењанина, Трг
слободе број 10, 23000 Зрењанин или непосредно на наведену адресу на писарници Градске управе
« Захтев за додатним информацијама или
Зрењанина у канцеларији број 53, са напоменом
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку- Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова ,број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05–
НЕ ОТВАРАТИ»
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуда телефонским
путем није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да
се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се
уређује област документарне грађе и архива.
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.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде, на е маил: јавне.набавке@град.зрењанин.рс. од 7-15 часова, радним данима од
понедељка до петка.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом « Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку Адаптација
фоајеа и обављање хидроизолатерских радова,број ЈН 1.3.1/17 -радови , по позиву број 404-17-

4-2/2017-IV-08-05
.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок

61
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као
и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време одношења понуде. (Образац изјаве, дат је у конкурсној
документацији).
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке или који
је претрпео или могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. указао Наручиоцу на
евентуалне недостатке, неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања
одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије на број жиро рачуна: 840742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу у износу од:
1.) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда
2.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
3.) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара
4.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара
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5.) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико
је набавка обликована по партијама
6.) 0,1% процењене вредности јавне набавке, тј понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,
ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара,
7.) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, тј понуђене цене
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности
у раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за подношење захтева за
заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се на ефикаснији начин утврђују
околности у вези са уплатом таксе и врши поуздана контрола уплате тог јавног прихода. Потребно
је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе на нови евиденциони рачун, с тим
да су и даље у обавези да у складу са одредбама Закона о јавним набавкама достављају доказе о
уплати таксе. У погледу промене броја рачуна, измењено је и упутство за уплату таксе које се са
свим осталим детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи у оквиру банера „упутство о
уплати таксе" или кликом на следећи линк: Уплата таксе из Републике Србије.
Републичка комисија је у сарадњи са Министарством финансија и Народном Банком Србије
омогућила уплату таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства, а детаљне
инстуркције за уплату, са навођењем ИБАН и СWИФТ бројева се могу пронаћи на интернет страници
Републичке комисије www.кјн.гов.рс у оквиру банера „упутство о уплати таксе“.
Републичка комисија је, ради разјашњења начина уплате таксе за поднети захтев за заштиту
права као и правилног попуњавања налога за пренос и налога за уплату таксе, поставила нови
банер на својој интернет страници и објавила ново упутство о уплати таксе за захтев за заштиту
права из Републике Србије и из иностранства. Наведено има за циљ да праксу овог државног
органа на ефикасан начин учини доступном што већем броју корисника, а имајући у виду
отварање новог (евиденционог) рачуна за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права
број 840-30678845-06.
У оквиру банера „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“, приказан је начин и садржина
правилно попуњених налога, док је у оквиру банера „Упутство о уплати таксе“ на детаљан начин
описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и која је њихова обавезна садржина.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је
поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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IX МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за добро извршење посла

ДУЖНИК –Издавалац менице
Назив:_____________________________________________________
Седиште/ Адреса:___________________________________________
Матични број:_____________________ ПИБ:____________________
Текући рачун:______________________________________________
Пословна банка:____________________________________________

ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице

КОРИСНИК (Поверилац)

Нарoдно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин
ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240
Текући рачун 840-9664-42,

Дужник – издавалац менице предаје Вам, 1 (једну) бланко, потписану и оверену сопствену
меницу, серије број ______________________ као гаранцију за добро извршење посла.

Бланко соло меница је издата на износ од _____________________________динара
(10% од уговорене вредности без ПДВ), за јавну набавку Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од коначног извршења уговора.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да попуни меницу за наплату и да у своју корист
безусловно и неопозиво,«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих
рачуна Дужника.Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника.
Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати --уновчити
нарочито у следећим ситуацијама ако понуђач :
- не испоштује одредбе уговора;
- не изврши услугу предметне јавне набавке у уговореном року
- не изврши ону услугу која је тражена у погледу дате спецификације и траженог квалитета.
- повери извршење услуге подизвођачу, којег није навео у понуди
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Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање__________________________
_____________________________ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1
(један) за Повериоца

Датум:_______________________
Место издавања овлашћења:____________________________

М.П.

Издавалац менице-дужник
______________________________
Потпис и печат овлашћеног лица

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
НАПОМЕНА:
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора
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X МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за отклањање грешака у гарантном року
ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –за отклањање грешака у гарантном року
- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК: Нарoдно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин

ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240
Текући рачун 840-9664-42,
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену меницу, серије___________________________
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______
динара (10% од уговорене вредности без ПДВ за јавну набавку- Адаптација фоајеа и обављање
хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву број 404-17-4-2/2017-IV-08-05 ,
а по основу гаранције за отклањање грешака у гарантном року.
Рок важења ове менице је 30 дана дужи од званичне примопредаје радова.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без
протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Ова меница може се активирати, уновчити:
-уколико извођач радова о свом трошку не отклони, у року који му одреди наручилац, све
недостатке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу
квалитета изведених радова и уграђеног материјала. Наручилац ће исте отклонити ангажовањем
другог извођача и то активирањем наведене менице извођача који се није придржавао својих обавеза.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање ___________________(име и
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Датум и место издавања
овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач самостално, менично овлашћење потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем менично овлашћење потписује и оверава
овлашћено лице понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) менично овлашћење потписује и
оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице
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XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за повраћај аванса

ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ: МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ за корисника сопствене менице
КОРИСНИК: Нарoдно позориште»Тоша Јовановић»Зрењанин ,Трг Слободе 7, Зрењанин

ПИБ: 100903216; Матични број: 08002240
Текући рачун 840-9664-42,

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника сопствене менице Предајемо Вам 1 (једну) сопствену меницу, серије______________________
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ
од_______________________ (30% од уговорене вредности са ПДВ) за Јавну набавку
Адаптација фоајеа и обављање хидроизолатерских радова, број ЈН 1.3.1/17 -радови по позиву
број 404-17-4-2/2017-IV-08-05,у а по основу гаранције за повраћај авансног плаћања.
Рок важења ове менице је све до утрошка аванса.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво,
«Без протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати
са рачуна.
Меница као инструмент обезбеђења за повраћај аванса може се активирати уновчити
нарочито у следећим ситуацијама:
-иако је понуђач-извођач радова уведен у посао, а не започне уговорене послове и у
накнадно остављеном року.
- не заврши послове у висини плаћеног аванса у предвиђеном року.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења,
на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање_________________
(име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Датум и место издавања
овлашћења
______________________
НАПОМЕНА:

М.П.

Дужник-издавалац менице

________________________
Потпис овлашћеног лица
Доставља га само изабрани понуђач приликом закључења уговора

