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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ....................Историјски архив Београда
Адреса: ….......................Палмира Тољатија бр. 1, 11070 Нови Београд
Интернет страница:........www.arhiv-beograda.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 1.3.1/16 су радови на адаптацији четири санитарна блока у објекту
наручиоца.
4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Бојан Драшкић, дипл. правник
Е - mail адреса: bojan.draskic@ arhiv-beograda.org
5. Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/16 jeсу радови на адаптацији четири санитарна блока у објекту
наручиоца.
2. Назив и ознака из општег речника набавке
45453000 – ремонтни и санациони радови
III ОПИС РАДОВА
Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији четири санитарна блока у
објекту наручиоца, према приложеним спецификацијама радова.
Радови се изводе у Београду, на територији ГО Нови Београд, на назначеној локацији,
према следећим захтевима:
-

Радови започињу одмах по испуњењу уговорених услова за почетак радова, према
приоритету по захтеву наручиоца.
Рок завршетка радова је најдуже 40 дана од дана увођења извођача у посао. Понуде које
гласе на рок дужи од 40 дана биће одбијене као неодговарајуће.
Радови се изводе квантитативно према захтевима из спецификација, у складу са
техничко-технолошким нормативима, нормама грађевинске регулативе, према правилима
струке и према важећим стандардима за такву врсту радова, уз примену безбедносних
мера и мера заштите на раду.
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-

-

Понудом мора бити обухваћена уградња стандардизованих материјала применом
стандардних процедура, што се доказује достављањем одговарајућих атестасертификата на захтев наручиоца.
Понудом морају бити обухваћени сви радови из спецификација радова.
Примењени материјали морају бити отпорни на атмосферске утицаје, стабилни и
нешкодљиви за околину.
Радови се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, не оштећује и не
нарушава околина и природна средина и не угрожава здравље и безбедност пролазника.
По завршетку радова извођач је дужан да околину градилишта доведе у првобитно
стање.
Гарантним роком мора да буде обухваћена пуна гаранција за изведене радове у року од
најмање 24 месеца од дана примопредаје.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
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) 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 гарантује да нема изречену
мету забране обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона) (потписана Изјава понуђача на страни 18 Конкурсне
документације.
Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке
из чл. 75. став 1. тачке 1) - 4) ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи - правна лица
и предузетници, који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан
да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у
регистру понуђача налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.
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1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и
то:
1) Услови у погледу пословног капацитета:
– Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у претходне три обрачунске
године (2013. 2014. 2015.), изводио грађевинске и грађевинско – занатске и
инсталатерске радове укупне збирне вредности од најмање 9.000.000,00 динара без
ПДВ-а;
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да поседује важећи сертификат ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, ОНSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO
50001:2011.
2) Услов у погледу кадровског капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да има најмање 20 (двадесет) радно
ангажованих лица (запослених по основу уговора о раду или радно ангажованих
по другом правном основу у складу са Законом о раду од чега 1 (један)
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401, 1 (један)
дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411, 1 (један)
дипломирани инжењер машинске струке са лиценцом 430, 1 (један) дипломирани
инжењер електротехничке струке са лиценцом 450, 1 (један) лице за безбедност и
здравље на раду, 1 (један) одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда са
лиценцом 381.
3) Услов у погледу техничког капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да поседује (у власништву, по основу
лизинга или закупа) теретно возило – камион, носивости минимум 2 тоне и
теретно, комби возило.
- Наручилац захтева да понуђач изврши обилазак објекта на коме ће бити
извођени радови. Обилазак објекта од стране понуђача је обавезан.
4) Услови у погледу финансијског капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да није био неликвидан 6 (шест)
месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда за ЈНМВ радова бр.
1.3.1/16;

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
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услове испуњавају заједно, осим услова у погледу финансијског капацитета,
сходно правилима члана 81. став 2. Закона.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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 уверењe 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
финасија 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.
Испуњеност наведених услова понуђачи доказују попуњавањем и овером образаца који
су део Конкурсне документације.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке доказује се на следећи
начин:
1) Услови у погледу пословног капацитета:
– Наручилац захтева од понуђача да докаже да је, у претходне три обрачунске године
(2013. 2014. 2015.), изводио грађевинске и грађевинско – занатске и инсталатерске радове
укупне збирне вредности од најмање 9.000.000,00 динара без ПДВ-а;
6/ 62
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.3.1/16

- Наручилац захтева од понуђача да докаже да поседује важећи сертификат ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ОНSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011.
ДОКАЗ: - потврда Наручилаца (оригинал или копија) - да је пoнуђaч, у пoслeдње 3
(три) гoдине (2013., 2014. и 2015.), изводио грађевинске и грађевинско – занатске и
инсталатерске радове укупне збирне вредности од најмање 9.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Потврда наручиоца мора бити на меморандуму наручиоца са обавезном садржином:
•
•
•
•
•

предмет уговора тачан назив
датум и година извршења уговорне обавезе
приложена окончана ситуација
заводни печат, потпис одговорног лица наручиоца и печат наручиоца
контакт особа наручиоца и телефон

- Копије важећих сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ОНSAS 18001:2007,
ISO/IEC 27001:2013, ISO 50001:2011, преведених на српски језик.
2) Услов у погледу кадровског капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да има најмање 20 (двадесет) радно
ангажованих лица (запослених по основу уговора о раду или радно ангажованих по
другом правном основу (уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу)
од чега 1 (један) дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом 400 или 401, 1 (један)
дипломирани инжењер грађевине са лиценцом 410 или 411, 1 (један) дипломирани
инжењер машинске струке са лиценцом 430, 1 (један) дипломирани инжењер
електротехничке струке са лиценцом 450, 1 (један) лице за безбедност и здравље на раду,
1 (један) одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381.
ДОКАЗ: - списак 20 (двадесет) радно ангажованих лица на меморандуму понуђача са
печатом понуђача и потписом овлашћеног лица, копија Потврде о пријави на РФПИО
или Централни регистар социјалног осигурања (копија Обрасца М-А или М3А или М1/М2
или М1СЗ) за запослене / копија уговора о радном ангажовању лица.
- за инжењере наведене у списку додатно:
а) копија лиценце,
б) потврда о року важења лиценце издата од стране Инжењерске коморе
Србије.
3) Услов у погледу техничког капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да поседује (у власништву, по основу
лизинга или закупа) теретно возило – камион, носивости минимум 2 тоне и
теретно, комби возило.
- Наручилац захтева да понуђач изврши обилазак објекта на коме ће бити
извођени радови. Обилазак објекта од стране понуђача је обавезан.
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ДОКАЗ: - списак техничког капацитета – пописна листа са назнаком марке
односно робног знака средства којим понуђач располаже, назнаком да ли је у
својини или под уговором о закупу или лизингу или уговором о
куповини/закупу/лизингу ако је основно средство набављено после 31.12.2015. За
возила електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, важећа полиса
осигурања од аутоодговорности и уговор о закупу или лизингу (ако понуђач није
власник). Списак мора да буде потписан од стране овлашћеног лица и печатиран.
- потврда о обиласку објекта (образац на стр. 31 Конкурсне документације).
4) Услови у погледу финансијског капацитета:
- Наручилац захтева од понуђача да докаже да није био у неликвидан 6 (шест)
месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда ЈНМВ радова бр.
1.3.1/16;
ДОКАЗ: - Да није био у блокади доказује се достављањем копије потврде Народне
банке о броју дана неликвидности у периоду од 6 (шест) календарских месеци од
месеца у коме је објављен позив за подношење понуда.
- Извештај о скорингу који издаје АПР;
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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V 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
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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт.
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, као и особу за
контакт.
Понуду доставити на адресу: Историјски архив Београда, Палмира Тољатија бр.1, 11070
Нови Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на адаптацији четири
санитарна блока у објекту Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.08. 2016.
године до 10 часова. Јавно отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 10:30
часова, у просторијама наручиоца.
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 наручилац 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.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу),
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. 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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Историјски архив Београда,
Палмира Тољатија број 1, 11070 Нови Београд са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на адаптацији четири санитарна блока у
објекту Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и особу за контакт. 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.
5. 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.
6. 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, 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.
7. 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 и
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• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, 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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је најмање 45 дана од дана испостављања привремене – месечне ситуације,
односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока (проверити рок)
Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка извођења
радова. У противном, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.
8.3. Захтев у погледу рока
Рок за извођење радова не може бити дужи од 40 дана од дана увођења извођача радова у посао.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати понуду.
9. 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.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног
лица бланко соло меницу за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без
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приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ -а
и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и
копију картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница
мора бити регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке
Србије – одсек Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени
лист СРЈ», бр.3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и
31/2011) и Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења («Службени гласник РС», бр. 56/2011). Наручилац ће уновчити меницу дату уз
понуду уколико:
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
2) Бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за отклањање недостатака у
гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда
наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о регистрацији менице у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном депонованих потписа, као
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. Средство обезбеђења за
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Рок важења средства обезбеђења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да
утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-mail
bojan.draskic@arhiv-beograda.org тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију 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, јавне набавке радова на
адаптацији четири санитарна блока у објекту Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16“.
Наручилац ће обезбедити пријем захтева за додатним информацијама или појашњењима понуде
у времену од 08:00 – 14:00 часова, свакога дана осим суботе, недеље и државног празника, на
својој адреси, односно путем наведене e-mail адресе.
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.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.3.1/16
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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.
13. 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 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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.
16. 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.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду у случају поседовања доказа о негативним референцама
понуђача, у смислу одредаба члана 82 Закона.
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом,
на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 (пет) 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
60.000,00 динара на жиро рачун: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253 позив на број:
подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,
сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.
19. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року који не може бити дужи од десет дана од
дана отварања понуда.
20. 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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VI ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда, број 1.3.1/16, испуњава све услове из чл. 75.. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда, број 1.3.1/16, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2 ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
_____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда, број 1.3.1/16, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

Одговорно лице:
М.П.

_____________________

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда, број 1.3.1/16, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у моменту подношења понуде.

Одговорно лице:
М.П.

_____________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.3.1/16

18/ 62

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на адаптацији
четири санитарна блока у објекту Историјског архива Београда, број 1.3.1/16.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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 понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

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) РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЧЕТИРИ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА

САНИТАРНА

БЛОКА У ОБЈЕКТУ

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
УСЛОВ НАРУЧИОЦА

ПОНУДА ПОНУЂАЧА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Набавка радова на адаптацији четири санитарна
блока у објекту Историјски архив Београда

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ

_______________________динара

ПДВ

_____________________ динара

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

_____________________ динара

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
(не дуже од 40 дана) од дана увођења у посао

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

__________________________ дана

до 45 дана од дана пријема исправног рачуна по
заљвршетку свих радова

________ дана од дана пријема исправне
фактуре /рачуна

ГАРАНТНИ РОК:
Гаранција на квалитет изведених радова од
обостраног потписивања Записника о
квалитативном и квантитативном пријему
изведених радова (не краће од 24 месеца)

_____ месеци од обостраног потписивања
Записника о квалитативном и квантитативном
пријему изведених радова

РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ:
не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда

_____ дана од дана отварања понуда

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова,
гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом.
Датум
_____________________________

М. П.

Понуђач
________________________________

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.
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IX СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ И ТЕХНИЧКИ ОПИС
СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ БРОЈ ____________
Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

ком

16,00

m2

45,88

m2

51,05

I

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Пажљива демонтажа дрвених врата.
Демонтирана врата склопити, утоварити на
камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор удаљену до 15 km.
Ценом је обухваћен транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по m2.

1.

димензије 77 х 205 cm
Приземље 6,00=
Спрат 6,00=
димензије 87 х 205 cm
Приземље 2,00=
Спрат 2,00=

2.

Укупно
Демонтажа спуштеног плафона од лимених трака
са потконструкцијом – тип Hunter Douglas.
Шут прикупити, изнети, утовартити на камион и
одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
(2,52+4,16+1,08+1,08+2,63) х 2=22,94
Спрат
(2,52+4,16+1,08+1,08+2,63) х 2 =22,94

3.

Укупно
Пажљиво рушење преградних зидова од пуне
опеке д = 7 cm.
Рушење зидова извести заједно са серклажима,
надвратницима и свим облогама на зиду.
Приликом рушења обратити пажњу да се не
растресу зидови који остају.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
(4,33 х 2+1,20 х 2+0,98 х 2+1,78 х 2+0,30 х 2) х
3,05-0,77 х 2,05 х 6-0,87 х 2,05 х 2=25,52
Спрат
(4,33 х 2+1,20 х 2+0,98 х 2+1,78 х 2+0,30 х 2) х
3,05-0,77 х 2,05 х 6-0,87 х 2,05 х 2=25,52
Укупно
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

m2

137,64

м2

48,48

m2

1,85

4.

Обијање керамичких плочица заједно са слојем
малтера са унутрашњих зидова.
Обити плочице и малтер и кламфама очистити
спојнице до дубине 2 cm.
Површине опека очистити челичним четкама и
опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
22,94 х 3,00=68,82
Спрат
22,94 х 3,00=68,82

5.

Укупно

Скидање
пода
од
керамичких
плочица,
постављених у цементном малтеру.
Обити плочице и скунути подлогу и све слојеве до
бетонске конструкције.
Површине опека очистити челичним четкама и
опрати зидове водом.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Ценом је обухваћен транспорт, радна скела и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
24,24=
Спрат
24,24=

6.

Укупно

Пробијање преградног зида од опеке д = 7 cm за
израду отвора врата.
Пажљиво рушити делове зида, да се не растресе
зидна маса.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
У цену улази зидарска обрада отвора и евентуално
подупирање
Ценом је обухваћен транспорт и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
Дим 90 х 2,05 cm

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

m2

21,87

II

1.

2.

Свега
6

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање преградних зидова дебљине 7 cm пуном
опеком 25 х 12 х 6,5 cm у продужном малтеру
размере 1:2:6, са израдом серклажа.
У висини надвратних греда, или на висини од
205 cm урадити армирано бетонске серклаже
димензија 7 x 20 cm.
Марка бетона је МБ20, а арматура серклажа 2Ø8,
узенгије Ø 6/25.
Превез радити на пола опеке, а везу са осталим
зидовима на правилан начин.
По завршеном зидању спојнице очистити.
У цену улази и израда серклажа, арматура,
оплата и помоћна скела.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по m2.
Приземље
2,39 x 2 x 3,05=14,58
Спрат
2,39 x 3,05=7,28
укупно
Малтерисање зидова као подлоге за лепљење
плочица, продужним малтером 1:2:6.
Пре малтерисања зидне површине добро
очистити и испрскати цементним млеком.
Нанети слој малтера справљен са просејаним
шљунком, „јединицом“ и изравнати га.
Омалтерисане површине морају бити равне и
рапаве
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по m2.
Приземље
(14,75+7,78+14,75) x 3,05=113,70
Спрат
(14,95+17,54) x 3,05=99,09

укупно m2

212,80
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

m2

48,48

3.

Свега
6

Израда рабициране и пердашене цементне
кошуљице у паду, просечне дебљине 4,0 cm.
Подлогу пре наношења кошуљице очистити и
опрати.
Малтер за кошуљицу справити са просејаним
шљунком “јединицом“, размере 1:3.
Кошуљицу армирати рабиц плетивом,
постављеним у средини слоја.
Горњу површину кошуљице фино изравнати и
неговати док не очврсне.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт, рад.
Обрачун по m2.
Приземље
24,24=
Спрат
24,24=

укупно

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

m2

48,48

III

1.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда хидроизолације
подних површина у сутерену двоструким
премазом полимер модификованим цементним
малтером SikaLastic 1к, или одговарајуће.
SikaLastic 1k - је једнокомпонентни,
флексибилни малтер, ојачан влакнима на бази
модификованог цемента.
Садржи посебно селектиране агрегате ситне
гранулације и одговарајуће адитиве за
водонепропусност бетонских подлога изложених
напонима затезања.
Пре самог наношења материјала обезбедити
подлогу без присуства прашине, предходних
премаза, трагова масти, рђе, боје и осталих
материјала који могу негативно утицати на
адхезију материјала за подлогу.
Наноси се у два слоја, глетерицом или четком.
Уз зидове изолацију подићи минимум 20 cm,
што улази у цену уз утискивање стаклене
мрежице као ојачања у зони холкера.
Радити у свему према упутству произвођача.
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.
Обрачун по m2.
Приземље
24,24=
Спрат
24,24=
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

укупно
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

IV

1.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Израда преградног зида дебљине 75 mm,
једнострука метална потконструкција обложена
обострано једноструким влагоотпорним гипс
картонским плочама GKB-I 12,5 mm, систем
KNAUF или одговарајуће.
Преградни неносив зид израдити од
поцинкованих профила CW 50, поставити
камену вуну дебљине 50 mm и обложити гипс
картонским плочама, по пројекту и упутству
произвођача.
Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама
по упутству произвођача.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по m2 при чему се отвори за врата не
одбијају али се и челична ојачања за врата
посебно не обрачунавају.
Приземље
(2,25*2+1,74*3+1,78+0,87)*3,00=37,11

2.

Спрат
(2,25*2+1,74*3+1,78+1,05+0,87)*3,00=77,37
укупно
Набавка, испорука и монтажа плафона од
лимених трака типа Hunter Douglas или
одговарајуће.
Димензије трака идентичног облика, димензија и
боје као постојећи плафон.
Комплет са свим потребним везним и
монтажним прибором.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по m2.
Приземље
22,97=
Спрат
22,97=
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

укупно

m2

77,37

m2

45,94
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

V

1.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, постављање и фуговање
подних противклизних керамичких плочица,
димензија и боје по избору инвеститора.
Плочице величине, квалитета и дезена по избору
инвеститора поставити на слоју грађевинског
лепка, у слогу по избору инвеститора.
Постављене плочице фуговати и очистити што
улази у цену.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по m2.
Приземље
23,35=
Спрат
23,35=

2.

укупно
Набавка материјала, постављање и фуговање
зидних керамичких плочица, димензија и боје по
избору инвеститора.
Плочице величине, квалитета и дезена по избору
инвеститора поставити на слоју грађевинског
лепка,у слогу по избору инвеститора.
Постављене плочице фуговати и очистити.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по m2.
Приземље
(6,59+7,45+6,55+5,88+7,92+6,39+5,98+4,94+6,55
+5,88)*2,80-0,85*2,05*14-1,31*2,80*2=147,83

m2

46,70

Спрат
(6,59+7,45+6,55+5,88+6,98+6,99+5,98+4,94+6,55
+5,88)*2,80-0,85*2,05*14-1,31*2,80*2=146,88
укупно
m2
294,71
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

ком

9,00

ком

2,00

ком

1,00

VI

1.

ПВЦ СТОЛАРИЈА
Набавка материјала, израда и постављање
једнокрилних ПВЦ врата у мокрим чворовима.
Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦа са вишекоморним системом профила и
ојачаног челичним нерђајућим профилима,
испуном од термопанела и системом заптивања
ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима.
Крила врата скратити за 2 cm при дну, због
вентилације.
Оков, брава са три кључа, три шарке и боја
врата, по избору инвеститора.
Мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по ком.
пос 1
9,00=

2.

димензија 80/205 cm

пос 2
димензија 85/205 cm
2,00=
Набавка материјала, израда и постављање
једнокрилних ПВЦ врата у мокром чвору за
инвалиде.
Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦа са вишекоморним системом профила и
ојачаног челичним нерђајућим профилима,
испуном од термопанела и системом заптивања
ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима.
Крила врата скратити за 2 cm при дну, због
вентилације.
Оков, брава са три кључа и ручицом за
закључавање са унутрашње стране, три шарке и
боја врата, по избору инвеститора.
Квака и кључаоница су на висини од приближно
80 cm од пода.
Кваке треба да омогућавају лак прихват и
окретање, како би их могле користити и особе са
ограниченом снагом у рукама и шакама.
На вратима кабине поставља се знак
приступачности на висини од 140 cm до 160 cm.
Мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по ком.
пос 3
1,00=

димензија 100/205 cm
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

VI

ПВЦ СТОЛАРИЈА

ком

2,00

3.

Набавка материјала, израда и постављање
клизних ПВЦ врата на трокадеру.
Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦа са вишекоморним системом профила и
ојачаног челичним нерђајућим профилима,
испуном од термопанела и системом заптивања,
по шеми столарије и детаљима.
Оков, брава за закључавање и боја врата, по
избору инвеститора.
Мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по комаду.
пос 4
димензија 85/205 cm
2,00=
УКУПНО ПВЦ СТОЛАРИЈА
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

ком

4,00

VII

1.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала израда и постављање пулта
од медијапан плоча у предпростору мокрог
чвора.
Пулт израдити од медијапан плоча, по детаљима
и пројекту.
Завршна обрада пулта је полиуретанским
бојама, са свим предрадњама.
Подконструкцију пулта израдити од челичних
кутија.
Мере проверити на лицу места.
Ценом је обухваћен материјал, транспорт и рад.
Обрачун по комаду.
пос 0
димензија 140/50/15 cm
4,00=
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ без
ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

ком

4,00

VIII

1.

РАЗНИ РАДОВИ
Рестаурација улазних дрвених врата на мокрим
чворовима, димензија 113x300 cm, са финалном
обрадом.
Са врата и довратника пажљиво скинути све
наслаге, до чистог дрвета.
Чишћење извести хемијским и физичким путем,
пажљиво да се дрво и профилација не оштети и
дрво не промени боју.
Комплетна врата детаљно прегледати и
ампасовати, оштећене делове, по узору на
постојеће, пажљиво заменити новим од исте
врсте дрвета.
Оков прегледати, очистити и поправити, делове
који недостају урадити по узору на првобитне и
поставити.
Врата пребрусити фином шмирглом, заштитити
и бојити лазурном бојом три пута са додатком
лака, по избору и упутству пројектанта.
Ценом је обухваћен материјал, рад, радна скела
и транспорт.
Обрачун по комаду.
димензија 1,31 x 3,00
cm
4,00=
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ

Р.Б.

Опис

Ј.М.

Количина

Цена по
ЈМ

Свега

1

2

3

4

5

6

Р.Б.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

ВРСТА РАДОВА
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
КЕРАМИЧКИ РАДОВИ
ПВЦ СТОЛАРИЈА
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО

ВРЕДНОСТ РАДОВА
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за инсталације водовода и канализације

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

I

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Сечење и разбијање армирано-бетонске
подне плоче, и враћање у првобитно
стање
Извршити прецизно сечење и разбијање
армирано-бетонске подне плоче за ископ
и
монтажу
новопројектоване
канализационе и водоводне мреже. Након
ископа, полагања цеви, повезивања и
затрпавања, извршити враћање плоче у
првобитно стање.
Обрачунава се и плаћа по м2 .
Ископ ровова за полагање цевовода
Извршити ископ ровова у земљи III
категорије машински и ручни. Ископ
извршити у свему према приложеним
цртежиме, техничким прописима и
упутствима надзорног органа. Ископ
извршити са правилним отсецањем
бочних страна и финим планиранјем дна
рова са тачношћу ±2 cm. Одбацивање
ископаног материјала обавезно мин. на 1.0
м од ивице рова са једне стране, док се
друга страна користи за траспорт цеви и
материјала. Дно рова мора бити ископано
и поравнато према котама датим у
пројекту.
Потребно је стриктно
остваривање пада између задатих тачака.
Дуж трасе урадити проширења за
ревизионе силазе. У случају прекопа
вишак се мора попунити набијеним
шљунком о трошку извођача. У случају
посебних услова, материјала и тешкоћа
који изискују специјалан рад и оруђа, исти
ће се накнадно обрачунавати у договору
са надзорним органом. Приликом ископа
треба се придржавати ПТП о безбедности
рада. У цену је урачуната и дрвена
подграда за дубине веће од 1,5 м. Ценом је
обухваћено и евентуално црпљење
атмосферске или подземне воде, уколико
се појави током извођења радова
Обрачунава се и плаћа по m3 ископане
самоникле земље.
а) дубина од 0-4 m

м2

12,00

м3

1,00

1.

2.
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

I

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Насипање песка
Извршити
набавку,
транспорт
и
уграђиванје песка на дно рова, око и изнад
цеви у слоју мин. дебљине 10 цм. Песак не
сме бити од трошне стене нити имати
крупне комаде камена ни грудве земље у
себи. Песак мора бити чист, уједначене
гранулације, без примеса органских
материја. Песак се полаже читавом
ширином рова. Прво се насипа слој испод
цеви - постељица, која се набија до 95%
збијености по Проктору. По завршеној
монтажи и испитивању цевовода и
добијању одобрења од стране надзорног
органа, песак се распоређује читавом
дужином цеви и ручно набија у слојевима
10-20 cm тако да се са стране цеви
постигне збијеност од 95%, а изнад
темена цеви 85-95 % по Проктору.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка у
набијеном стању
Затрпавање ровова шљунком
Извршити
набавку,
транспорт
и
уграђивање
природног
песковитог
шљунка. После завршетка монтаже,
испитивања
и
премеравања
цеви,
извршити затрпавање ровова шљунком уз
набијање у слојевима по 20 цм дебљине,
до збијености самоникле земље. Највећа
величина зрна (комада) не сме прећи 30
mm. При затрпавању водити рачуна да
први слој буде ситне гранулације без
крупних комада који би могли да оштете
цев. До на 1 m од темена цеви збијање
вршити само ручно. Преко 1 m од темена
цеви, збијање се може вршити и
машински,
према
препорукама
произвођача цеви. Затрпаванје рова
почети тек по одобрењу надзорног органа.
Обрачунава се и плаћа по м3 песка у
набијеном стању

м3

1,00

м3

1,00

3.

4.
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

I

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Транспорт вишка материјала из ископа
Извршити транспорт преостале земље од ископа,
после затрпавања ровова, на депонију која је за то
одређена. Ценом обухваћено: утовар, транспорт,
истовар и грубо планирање на депонији. Даљина
транспорта до 5 км.
Обрачунава се и плаћа по м3 транспортоване
земље.

м3

1,00

5.

Свега
6

УКУПНО - I-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
Јединична
Количина цена без
ПДВ-а

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

1

2

3

4

II

ВОДОВОД
Демонтажа челично-поцинкованих и ППР
водоводних цеви.
Извршити сечење, демонатажу и транспорт
поцинкованих и ППР водоводних цеви унутар
објекта и извршити њихово депоновање. По
завршетку демонтаже сви прикључци цеви који су
демонтирани морају бити адекватно заптивени
одговарајућим поклопцима. Обрачунава се и
плаћа по м' демонтираних цеви.
Ø15мм - Ø32мм
Водоводне PPR цеви
Набавка, транспорт и монтажа водоводних
полипропиланских (PPR) и фазонских комада за
радни притисак од 10 bara. Цеви се спајају
заваривањем, спојвиме на навој и прирубницама,
према упутствима произвођача. Цеви се користе
за израду унутрашњих инсталација водовода
санитарне воде. Ценом је обухваћен комплетан
рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке
за причвршћивање цевовода за конструкцију
објекта.
Обрачунава се и плаћа по m' монтиране водоводне
цеви.
ø 15 мм (унутрашњи пречник)
ø 20 мм (унутрашњи пречник)
ø 25 мм (унутрашњи пречник)

м'

25,00

м'
м'
м'

51,00
43,00
5,00

1.

2.

5
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

II

ВОДОВОД
Термоизолација водоводних цеви
Набавка,
транспорт
и
монтажа
цевног
термоизолационог материјала (“Armafleks” или
сличан ) за изолацију хоризонталног цевног
развода унутар објекта који се монтира изван
зидних површина (под плафоном и на
вертикалама воде).
Коефицијент топлоте проводњивости материјала
је 0,040 w/m°K, дебљина термоизолације за цеви
свих пречника d= 13 mm.
Tермоизолациони материјал мора бити негорив
или самогасив.
Обрачунава се и плаћа по m' постављене
термоизолације.

3.

4.

5.

6.

7.

ø 25
м'
ø 20
м'
ø 15
м'
Равни пропусни вентили
Набавка, транспорт и монтажа равних пропусних
водоводних вентила за радни притисак од 10 bara.
Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног
вентила.
ø 15
ком
ø 20
ком
ø 25
ком
Угаони "ЕК" вентил са капом
Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних
"ЕК" вентила са капом.
Обрачунава се и плаћа се по комаду монтираног
вентила.
ø 15
ком
Испитивање мреже
Извршити испитивање монтиране водоводне
мреже на пробни притисак, према техничким
прописима и упутствима надзорног органа.
Испитивање извршити у присуству надзорног
органа и по завршеном испитивању саставити
записник. Потребну количину воде за испитивање
обезбеђује извођач.
Обрачунава се и плаћа по m' цевовода.
м'
Дезинфекција водоводне мреже
После монтаже водоводних цеви, извођач је
дужан да изврши дезинфекцију и испирање
пауш
новопројетоване мреже и исту припреми за
технички преглед.
Плаћа се по м'

Свега
6

5,00
24,00
5,00

21,00
4,00
2,00

11,00

99,00
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

II
8.

ВОДОВОД
Повезивање на постојећу водоводну мрежу
Извршити повезивање на постојећу водоводну
мрежу, према цртежима у пројекту.
Плаћа се по комаду
УКУПНО - II-ВОДОВОД:

ком

1,00

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

м'

25,00

м'
м'
м'
м'

12,00
16,00
14,00
6,00

ком

10,00

1

III

1.

2.

3.

КАНАЛИЗАЦИЈА
Демонтажа канализационих цеви од ливеног
гвожђа и ПВЦ-а и фазонских комада
Демонтажа и сечење постојеће канализационе
мреже од ливеног гвожђа и ПВЦ-а . Демонтиране
цеви депоновати на место које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по дужном m' демонтиране
мреже.
Ø50мм - Ø150мм
ПВЦ канализационе цеви
Извршити набавку, транспорт и монтажу
канализационих цеви од тврдог PVC-а. На свим
местима
одређеним
пројектом
уградити
одговарајуће фазонске и ревизионе комаде.
Спајање цеви врши се помоћу еластичних
заптивних
прстенова,
према
упутствима
произвођача цеви. Пре затрпавања цеви
комплетна мрежа мора бити испитана на
вододрживост. Цеви које се полажу у тло морају
бити
пажљиво
положене
на
претходно
припремљену постељицу од песка и дотеране по
правцу
и
нивелети
према
пројектној
документацији. Ценом је обухваћен комплетан
рад и материјал, укључујући обујмице и вешаљке
за причвршћивање цевовода за конструкцију.
Обрачунава се и плаћа по дужном m' готове
мреже, мерено по осовини цеви и фазонских
комада.
ø 160
ø 110
ø 75
ø 50
Подни сливници
Извршити набавку, транспорт и монтажу подних
сливника са решетком. Подни сливници су од
ПВЦ-а са решетком од нерђајућег челика.
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног
сливника.
ø 75 са вертикалним одводом
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

III

КАНАЛИЗАЦИЈА
Вентилационе капе
Извршити набавку, транспорт и монтажу
поцинковане ветилационе капе Ф150мм на крову.
Капе се постављају на крову објекта.
Обрачунава се и плаћа по комаду
ø 150 са вертикалним одводом
Испитивање канализационе мреже
По извођењу канализационе мреже, извршити
испитивање
комплетне
инсталације
на
вододрживост. Испитивање извршити у складу са
важећим
техничким
прописима,
општим
техничким условима.
Обрачунава се и плаћа по m' инсталације.
Повезивање на постојећу канализациону
мрежу
Извршити
повезивање
на
постојећу
канализациону мрежу са свим потребним
прелазним комадима, према цртежима у пројекту.
Плаћа се по комаду
УКУПНО - III- КАНАЛИЗАЦИЈА:

ком

1,00

м'

48,00

ком

1,00

4.

5.

6.

Свега
6

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

IV

Свега

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
ОПШТИ ОПИС

1

2

Сву санитарну опрему извођач је дужан да
набавити тек по одобрењу од стране надзорног
органа. Сви уређаји су А класе беле боје. Боја
може бити и другачија, ако инвеститор то захтева.
Уређаји морају бити стручно монтирани и спојени
са водоводном и канализационом мрежом без
оштећења. Све евентуално оштећене уређаје и
опрему извођач је дужан да о свом трошку скине
и монтираа нове. Ценом позиција обухваћена су
сва потребна штемовања и уграђивање типлова,
као и сва потребна крпљења и малтерисања. Сви
употребљени завртњи код веза санитарних
уређаја морају бити месингани, а за галантерију
поникловани. Сви санитарни уређаји морају бити
прописно заштићеи од стране извођача радова до
техничког пријема објекта.
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

1

2

3

4

5

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
Демонтажа умиваоника
Извршити демонтажу умиваоника, и депоновање
на место које одреди корисник у цену урачуната и
демонтажа батерија и славина на умиваоанику и
свих њених делова и извршити депоновање на
место које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по демонтираном комаду.

ком

6,00

Демонтажа WC шоље
Извршити демонтажу постојеће WC шоље,
водокотлића и свих њених делова и извршити
депоновање на место које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по комаду.

ком

8,00

Демонтажа сливника
Извршити демонтажу постојећег сливника, и свих
његових делова и извршити депоновање на место
које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по комаду.

ком

6,00

Демонтажа бојлера
Извршити демонтажу постојећег бојлера, и свих
његових делова и извршити депоновање на место
које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по комаду.

ком

4,00

ком

2,00

ком

3,00

ком

5,00

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Демонтажа туш каде
Извршити демонтажу постојеће туш каде и свих
припадајућих делова. Демонтирани материјал
депоновати на место које одреди инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по комаду
Бојлер 50л
Извршити набавку, транспорт и уградњу
електричног бојлера од 80л. Уз бојлер уградити
сигурносни вентил бринокс црева и све потребне
делове.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
бојлер 80 л
Нискомонтажни бојлер 10л
Извршити набавку, транспорт и уградњу
електричног нискомонтажног бојлера од 10л. Уз
бојлер уградити сигурносни вентил бринокс црева
и све потребне делове.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
бојлер 10 л
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Р.Б.
1

IV

8.

9.

10.

11.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

ком
ком

8,00
1,00

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
WC шоља
Набавка, транспорт и монтажа WC шоље од
санитарне
керамике,
са
нискомонтажним
водокотлићем
(квалитета
као
"Керамика"
Младеновац, или слично). Ценом су обухваћени
WC шоља са водокотлићем за испирање са
комплетном арматуром, потезачем и пластичном
клозетском даском, четком, као и сав потребан
материјал за повезивање на инсталације водовода
и канализације. Испод WC шоље обавезно
поставити гумени подметач. Спој шоље са
одводом извршити помоћу одговарајуће гумене
манжетне. Спој шоље са водокотлићем извршити
помоћу пластичне цеви Ø 30 одговарајуће
дужине.
Обрачунава се и плаћа се по монтираном комаду.
а) тип "балтик" - одвод у под
б) за инвалиде
Трокадеро
Набавка, транспорт и монтажа комплет трокадера
од санитарне керамике са славином за топлу и
хладну воду и свим потребним деловима
(квалитета као "Керамика" Младеновац, или
слично).
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду
Туш када
Набавка, транспорт, и уградња акрилне туш каде
са облогом, заједно са зидном једноручном
батеријом за топлу и хладну воду, преливноиспусном гарнитуром - сифоном, и осталом
припадајућом опремом за комплетну уградњу и
извршити депоновање на место које одреди
инвеститор.
Обрачунава се и плаћа по комаду.
Умиваоник
Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника од
санитарне керамике са стубом (квалитета као
"Керамика" Младеновац, или слично). Шкољка мора
бити снабдевена отвором за одвод, преливом и чепом
за затварање одводног отвора. Испод шкољке
монтирати хромирани сифон са розетном и
одговарајућу челичну цев за спој са канализацијом.
Спој прекрити никлованом розетном. Качење и
фиксирање извршити путем жабица или шрафова уз
претходну уградњу пластичних типлова.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
а) умиваоник дим.540/440 mm
б) за инвалиде

ком

2,00

ком

1,00

ком
ком

Свега
6

4,00
1,00
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Р.Б.
1

IV

12.

13.

14.

15.

16.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

2

3

4

5

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА
Батерија за умиваоник за топлу и хладну воду
Набавка, транспорт и монтажа стојеће никловане
једноручне батерије за топлу и хладну воду на
умиваонику (производ "Мinotti", тип standard STH или слично)
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
Рукохват за тоалет за инвалиде
Набавка, транспорт и уградња рукохвата поред wc
шоље, од нерђајућег челика, са свим потребним
деловима за правилну уградњу и коришћење.
а) покретни рукохват
б) непокретни рукохват

ком

5,00

ком
ком

1,00
1,00

ком

9,00

ком
ком

4,00
1,00

ком

5,00

Држач тоалет папира
Набавка, транспорт и уградња држача тоалет
ролне од инокса.
Обрачунава се и плаћа по комаду
Огледало
Набавка, транспорт и монтажа огледала вел.50/35
цм у раму изнад умиваоника.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
50/35cm
за инвалиде
Дозер за течни сапун
Набавка, транспорт и монтажа никлованог дозера
за течни сапун поред умиваоника
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
УКУПНО - IV-САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И
ГАЛАНТЕРИЈА:

Свега
6

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Р.Б.

I
II
III
IV

ВРСТА РАДОВА

ИЗНОС

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД
КАНАЛИЗАЦИЈА
САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

УКУПНО ДИНАРА :
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН_Електроенергетских инсталација
за четири санитарна блока у Историском архиву Београда
редни
број

опис позиције радова

јединица
мере

количина

1

2

3

4

h

20

јединична цена

укупна цена

материјал

рад

укупно

материјал

рад

укупно

5

6

7

8

9

10

A. ДЕМОНТАЖА
Демонтажа постојећих
каблова и одлагање где
одреди инвеститор.
Демонтажа постојећих
светиљки и одлагање
где одреди инвеститор.
Демонтажа прекидача и
утичница и одлагање
где одреди инвеститор.
Укупни горе наведени радови
(Обрачун по сату)

B. РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ убацити RT и кабл 5x4mm2
Испорука и уградња
опреме
уграђује
следећа
опрема:
-аутоматски осигурач
6А,
1p, 2 ком.
-аутоматски осигурач
10А,
1p,
4
ком.
-аутоматски осигурач
16А,
1p,
14ком.
-остали
ситан
материјал
Испорука и уградња
кабла за израду
сијаличних места
каблом PP-Y 3x1,5
mm2, у зиду под
малтер, са испоруком
инсталационих кутија,
штемовањем и
враћањем у првобитно
стање, просечне
дужине 5,5 м.
Испорука и уградња
каблова PP-Y 3x2,5
mm2, у зид, под малтер,
са
испоруком
инсталационих кутија,
штемовањем
и
враћањем у првобитно
стање, за напајање
бојлера, дужине 8 m

ком.

20

ком.

21

ком.

6
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Испорука и уградња
каблова PP-Y 3x2,5
mm2, у зид, под малтер,
са
штемовањем
и
враћањем у првобитно
стање, за напајање
апарата за сушење
руку, просечне дужине
дужине 10,5 m
Шлицовање
и
затварање шлицева у
зиду
продужним
малтером и враћање у
првобино стање
Флуо светиљка 2x18 W,
IP65, уградна,
типа
ETNA218 duo, Buck или
еквивалентна
Паник светиљка 2x8W
Buck или еквивалентна.
Испорука и монтажа
монофазне
шуко
утичница 16 А.(OG)
Испорука и монтажа
једнополног прекидача
Испорука и монтажа
кип прекидача
Испорука и уградња
кутије за изједначавање
потенцијала PS49
Испорука проводник PY
1x6
mm2
са
повезивањем
свих
изложених
металних
делова на кутију за
изједначење
потенцијала
и
повезивање кутије PS49
на
шину
за
изједначавање
потенцијала, у зиду под
малтер, са испоруком
бакарних шелни.
Испорука и уградња
шине за изједначење
потенцијала
Повезиваwе шине за
изједначавање
потенцијала
на
постојећи уземљивач
траком Fe/Zn 25x4 mm2.
Мерење исправности
постојећег уземљења на
SIP-у и издавање атеста
од стране овлашћене
радне организације
Испитивање
инсталације
и
издавање атеста.

ком.

6

m'

62

ком.

18

ком.

5

ком.

1

ком.

16

ком.

3

ком.

6

m'

42

ком.

1

m'

5

ком.

1

паушално
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РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ДЕМОНТАЖА
РАДОВИ И МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО:

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.3.1/16

45/ 62

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
за термотехничке инсталације

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

I

КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА

пауш

1

ком

2

1.1

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.

Демонтажа постојећих вентилационих
канала из простора тоалета. Затварање
дела канала који се не демонтира и служи
за вентилацију осталих просторија у
објекту које су биле део истог
вентилационог система са тоалетима.
Обрачун паушално

2.

Демонтажа постојећих радијатора и дела
цевне мреже у тоалетима

Свега
6

Обрачун по комаду
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
1.2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

1.

Монтажа
постојећих
радијатора
повезивање на цевну мрежу.

и

Обрачун по комаду

2.

ком

2

ком

2

ком

2

Набавка,
испорука
и
уградња
радијаторских вентила за двоцевно
грејање произвођача HERZ – Аустрија
или другог произвођача истих техничких
карактеристика:
1/2"
Обрачун по комаду

3.

Набавка,
испорука
и
уградња
радијаторских
навијака
произвођача
HERZ – Аустрија или другог произвођача
истих техничких карактеристика
1/2"
Обрачун по комаду

4.

Набавка, испорука и уградња ПИП
славина, произвођача Словарм или другог
произвођача
истих
техничких
карактеристика:
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Свега

1

2

3

4

5

6

I

КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА
1/2"

ком

2

ком

2

m

10

Обрачун по комаду
5.

Набавка,
испорука
и
уградња
радијаторских славина одзрачних ручних
Caleffi или другог произвођача истих
техничких карактеристика:
1/2"
Обрачун по комаду

6.

Набавка, испорука и уградња црних
челичних цеви, у комплету са помоћним
материјалом, димензија:
Ǿ21.3х2.0
Обрачун по m.
УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

1.3

ВЕНТИЛАЦИЈА

1.

Набавка, испорука и уградња вентилатора
DYNAIR:.
LINE METAL 200A

ком

4

ком

2

kg

80

ком

2

m

20

Обрачун по комаду
2.

Набавка, испорука и уградња вентилатора
DECOR:
DECOR 100 C
Обрачун по комаду

3.

Набавка, испорука и уградња спиро
канала за одсисавање ваздуха из тоалета:
Обрачун по kg

4.

Набавка,
испорука
и
уградња
вентилационих
вентила
произвођача
TROX, тип LVS:
LSV-125
Обрачун по комаду

5.

Набавка,
испорука
и
уградња
флексибилних
неизолованих
црева
произвођача ЈАККА:
Ǿ 127 mm
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Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

I

КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА

ком

4

Свега
6

Обрачун по m.
6.

Набавка, испорука и монтажа жичаних
мрежица
којима
се
затварају
вентилациони сипро канали на страни
вентилационог шахта:
Ǿ 200 mm
Обрачун по комаду
УКУПНО ВЕНТИЛАЦИЈА

Р.Б.

Опис радова

Ј.М

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

1

2

3

4

5

Свега
6

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Р.Б.

Врста радова

1.1

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

1.2

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

1.3

ВЕНТИЛАЦИЈА

ВРЕДНОСТ РАДОВА

УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ВРСТА РАДОВА

Р.Б.
А

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ

Б

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВИК

В

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Г

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО
ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом
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X МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде изабрана.
Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у моделу
морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.
Модел уговора мора бити потписан и оверен.
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ЧЕТИРИ САНИТАРНА
БЛОКА У ОБЈЕКТУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА
Закључен између:
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Нови Београд, Палмира
Тољатија 1, ПИБ: 101203476, Матични број: 07033290, Текући рачун бр. 840-500664-84
(буџетска средства) код Управе за јавна плаћања, који заступа директор мр Драган Гачић (у
даљем тексту: наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Текући рачун бр. .................................................. код Банке ..........................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: извођач радова),
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Текући рачун бр. .................................................. код Банке ..........................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: члана групе извођача радова),
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Текући рачун бр. .................................................. код Банке ..........................,
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: члана групе извођача радова),
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране),
Закључиле су дана________године, у Београду, следећи
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УГОВОР
Члан 1.
Наручилац је, на основу члaна 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), (даље: Закон),, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку
радова бр. 1.3.1/16 „Адаптација четири санитарна блока у објекту Историјски архив Београда“.
Средства за јавну набавку су обезбеђена на основу Закључка Градоначелника града Београда
број 6-5038/16-Г од 01.08.2016.године.
Извођач радова је на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца, од 03.08.2016.године, доставио понуду
број:______________ од ____________ године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Извођач
радова).
Наручилац је, на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са
чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______ године, донете у
складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за
извођење предметних радова (уписује Наручилац).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је извођење радова
на адаптацији четири санитарна блока,
(даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца и понуде
Извођача радова број ______________од ________________ године који су саставни део овог
Уговора.
Извођач радова ће делимично извршење уговора, у складу са Понудом, уступити подизвођачу:
________________________________________________________(назив Подизвођача) и то:
_________________________________________________________
(опис
послова),
са
процентом учешћа у понуди од ________(број процента). (попуњава Понуђач)
Извођач радова који је део уговорених обавеза, у складу са Понудом, делимично уступио
подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију уговорених радова.
Привредни субјекти који наступају као група понуђача у заједничкој понуди, одговорни су
неограничено солидарно за извршење овог Уговора.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима
Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему
према одредбама овог Уговора и Понуди број _________ од ________ која је саставни део
понуде.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 4.
Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог Уговора без обрачунатог пореза на додату
вредност износи: _____________________________________ РСД
(словима:
________________________________________________________________)
ПДВ ____________________ и са ПДВ-ом ____________________________.
Порез на додату вредност обрачунаће се у складу са релевантном законском регулативом.
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ЦЕНЕ
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају
промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна
јединична цена).
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Уговорену вредност из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:100%
уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, у року од 45 дана од дана пријема
исправног рачуна уз обострано потписан Записник о примопредаји радова а у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комесцијалним трансакцијама.
Плаћање ће се вршити у динарима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Извођач радова је дужан да уз понуду достави потписану и оверену од стране овлашћеног
лица бланко соло меницу за озбиљност понуде, наплативу на први позив и без
приговора, са меничним овлашћењем на износ од 5% од вредности понуде без ПДВ -а и
роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуде, копију ОП обрасца, и копију
картона депонованих потписа. Наведено средство финансијског обезбеђења – меница мора бити
регистрована у Регистар меница и овлашћења, који се води код Народне банке Србије – одсек
Принудна наплата, а сходно важећем Закону о платном промету («Службени лист СРЈ»,
бр.3/2002 и 5/2003 и «Службени гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуци
о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени
гласник РС», бр. 56/2011). Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Достављање средстава финансијског обезбеђења из става 1. овог члана представља одложни
услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.
Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року од 7 (седам) дана,
сматраће се да је Извођач радова одбио да закључи уговор и биће наплаћена меница за
озбиљност понуде.
Извођач радова се обавезује да у тренутку потписивања Записника о примопредаји радова
достави бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање
недостатака у гарантном року.
Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје радова потписивањем Записника о
примопредаји радова преда наручиоцу бланко меницу са меничним овлашћењем, доказом о
регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и картоном
депонованих потписа, као средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року..
Средство обезбеђења за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Рок важења средства обезбеђења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од
гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који
би могли да утичу на немогућност експлоатације предмета уговора у гарантном року.
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РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова је сагласан да радове који су предмет Уговора реализује по увођењу у посао, а
након ступања Уговора на снагу у року од ________ дана. Радови започињу одмах по испуњењу
уговорених услова за почетак радова, према приоритету по захтеву наручиоца.
Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве околности које су на страни Наручиоца, а
које спречавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:
1. измене у току радова
2. накнадни захтеви Наручиоца
Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у
уговореном року настану следеће околности:
1. Поступање трећих лица без кривице Извођача радова
2. Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач
радова;
3. За накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;
4. За непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се
морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;
5. За вишкове радове уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно
уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у
поступку уговарања сагласно Закону.
6. Виша сила коју признају постојећи прописи;
7. Околности које не зависе од воље уговорних страна.
8. Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом
ове јавне набавке
Извођач радова је у обавези да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима
кашњења и потребама продужетка рока, што ће такође у писаној форми бити верификовано од
стране Наручиоца.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Обавезе Наручиоца по овом уговору су да:
- по потписивању овог Уговора, а у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача
радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора, испуњењу уговорених услова за почетак
радова и истим га позове да започне са радовима,
- Извођачу радова достави пројектно техничку документацију за извођење радова,
- омогући Извођачу радова приступ објекту Историјског архива Београда како би овај несметано
могао да обавља уговорене радове,
- након завршетка радова Наручилац ће формирати комисију заједно са Извођачем радова, за
квалитативни и квантитативни преглед
- редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА
Обавезе Извођача радова су да:

Члан 10.
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- радове који су предмета овог Уговора изведе у свему према важећим техничким прописима,
стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, важећим законским прописима,
техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора и понуди број
_________ од _______ 2016.године, коју је дао и која је саставни део Уговора,
- по потписивању Уговора у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за
реализацију обавеза из уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,
- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду,
- по завршетку уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике
Србије,
- Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за квалитативни и квантитативни
преглед
Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених радова
Извођач радова је дужан да отклони без новчане надокнаде.
Члан 11.
Извођач радова 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 овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на
прописани начин.
ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)
Члан 12.
Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет Уговора у уговореном року,
Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за
сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од вредности предмета уговора без ПДВ.
Уговорне стране су сагласне да, у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши
плаћање обавеза Извођачу радова по рачуну пребијањем доспелих обавеза са потраживањима
по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року
из члана 6. овог Уговора.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ
РАДОВА
Члан 13.
Квантитативни и квалитативни пријем радова, извршиће комисија састављена од представника
Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова.
Потписивањем Записника о примопредаји изведених радова омогућује се спровођење
обрачуна.
Члан 14.
Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и
Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да их у
року, задатом од стране Комисије за квалитативно – квантитативни пријем, отклони и процес
извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац ће
раскинути овај Уговор и активирати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од
вредности Уговора.
Члан 15.
За грешке настале у изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или
пропуста Наручиоца, Извођач радова је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року
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од 48 часа од тренутка пријема захтева у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца,
и да исте отклони без права на накнаду.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 16.
Гарантни рок за изведене радове износи _________ месеца и почиње да тече од дана обостраног
потписивања Записника о квалитативно – квантитативном пријему изведених радова.
ВИШКОВИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Члан 17.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова,
који прелазе 5% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са
том врстом радова и о томе обавести Комисију за квалитативно – квантитативни пријем и
Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности
Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 5% вредности
укупно уговорених радова.
Евентуални накнадни и непредвиђени радови морају бити уговорени сходно чл.115 Закона:
сви накнадни радови, непредвиђени радови, за које Извођач радова није знао или није могао
знати да се морају извести, сви вишкови радова преко 10 % уговорених радова.
ВИША СИЛА
Члан 18.
Вишом силом сматрају се и ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања
Уговора, нити су се могли предвидети, а који су настали мимо воље и моћи Уговорних страна.
Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах, односно најкасније у року од 7 (седам)
дана да обавести другу страну о појави, врсти и трајању више силе, као и о њеном престанку.
За време трајања више силе уговорне обавезе Наручиоца и Извођача радова мирују и неће се
примењивати санкције због неизвршења уговорних обавеза.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 19.
Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
1. уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и
ако Извођач радова не изводи радове у складу са спецификацијом или из неоправданих
разлога прекине са реализацијом уговора, а без сагласности Наручиоца;
2. уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по
примедбама Комисије за квалитативно – квантитативни пријем.
Трошкове сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника
Наручиоца и Извођача радова.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.
У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће
надлежан је Привредни суд у Београду.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени
представници Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач испуни одложни услов и
достави средство финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора.
Саставни део овог Уговора чине прилози:

Члан 22.

1. Конкурсна документације објављена на Порталу јавних набавки и Сајту Наручиоца
2. Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца
заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)
3. Прилог о безбедности и здрављу на раду
4. Образац структуре цене
Члан 23.
За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим
односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр.
31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља) .
Члан 24.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада
по 3 (три) примерка.
За ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

____________________________
име и презиме

За НАРУЧИОЦА
Историјски архив Београда
___________________________
Мр Драган Гачић, директор

Прилог о безбедности и здрављу на раду
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Нови Београд, Палмира
Тољатија 1, ПИБ: 101203476, Матични број: 07033290, Текући рачун бр. 840-500664-84
(буџетска средства) код Управе за јавна плаћања, који заступа директор мр Драган Гачић (у
даљем тексту: наручилац)
и
2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______,
Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у
даљем тексту: Извођач радова)
док су чланови групе/подизвођачи:
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______,
Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.
_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______,
Текући рачун _____ Банка _________, кога заступа __________.
(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)
Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији
циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у
реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу
послови који су предмет Уговора.
Наручилац посебно истиче и указује:
1.Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду
запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која
се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних
болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских
прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.
2.Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања услуга/извођења радова
које су предмет овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица
која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона
о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која
регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика
од настанка повреда на раду или професионалних болести.
3.Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. Овог става.
Предмет
Тачка 1.
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као
и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет
Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)
Тачка 2.
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема
за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања
недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу
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на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима
Наручиоца.
Тачка 3.
Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за
безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и
средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не
угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење
радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.
Тачка 4.
Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења
радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога.
Тачка 5.
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току
припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом
отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда,
процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се
придржавају следећих правила:
• забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;
• обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на
раду;
• процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек
морају да буду испоштоване,
• процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да
буду испоштоване;
• најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
• забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено
фотографисање;
• обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.
Тачка 6.
Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих
других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора .
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити
исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења
средстава за рад.
Тачка 7.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има
доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са
важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена
одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 1.3.1/16

57/ 62

предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним
документима Наручиоца.
Тачка 8.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања,
односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена
за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР,
као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним
актима Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје
и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на
локацију Наручиоца неће бити дозвољено.
Тачка 9.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:
• списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је
упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,
• списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и
• податке о лицу за безбедност и здравље на раду
Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:
• извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
• извршеним лекарским прегледима запослених,
• извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
• коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.ж
Тачка 10.
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад
приликом извођења радова које су предмет Уговора .
Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца
омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених
и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег
извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова
и надлежну инспекцијску службу.
Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.
Тачка 11.
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора деле радни простор,
сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.
Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу
послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика
од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и
своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.
Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.
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Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за
координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих
запослених.
Тачка 12.
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области
БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора , а нарочито о свим
инцидентима и акцидентима.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је
издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет
Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.
Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају
Наручилац и Извођач радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Назив

НАРУЧИЛАЦ
Историјски архив Београда

____________________

____________________

име и презиме
функција

М.П.

мр Драган Гачић
директор
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XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде ЈНМВ радова на
адаптацији четири санитарна блока у објекту Историјског архива Београда бр. 1.3.1/16 , како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
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 средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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
јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока у објекту
Историјског архива Београда, број 1.3.1/16, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА
Овлашћено лице понуђача ______________________________________________
(уписати пословно име понуђача),
извршило је, дана ________________.2016. године, обилазак објекта Историјски архив
Београда у Београду, општина Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 1, у сврху припреме
понуде у поступку јавне набавке мале вредности радова на адаптацији четири санитарна блока
у објекту Историјског архива Београда, број 1.3.1/16.
Напомена: Овлашћеним лицем се сматра оно лице које је уписано у АПР као законски или
други заступник понуђача или лице које има овлашћење за обилазак објекта, издато од
законског или другог заступника понуђача.
Обилазак објекта биће могућ дана 08.08.2016. године, у периоду од 9 до 12 часова. Додатне
информације могу се добити путем маила bojan.draskic@arhiv-beograda.org, особа за контакт
Бојан Драшкић, помоћник директора за правне, материјално финансијске послове и
информације Историјског архива Београда.

Место и датум

Овлашћено лице понуђача

_________________________

________________________________

Директор
Историјског архива Београда
М.П
.

____________________________

Овај образац се доставља као доказ о испуњености додатног услова за учешће у поступку јавне
набавке у погледу техничког капацитета.
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