УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ЗЛАТИБОР“
Ужице, Косовска 2а

Конкурсна документација

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ПО ПАРТИЈАМА
Реконструкција 42 собе у објекту „Голија“ на Златибору
Реконструкција 26 купатила
Партија 1.
-

Припремни радови
Керамичарски радови
Водоинсталатерски радови
Гипсарски радови
Молерско-фарбарски радови
Електро радови

Партија 2:
- Припремни радови
- Столарски радови
- Подополагачки радови
- Остали радови - Набавка и уградња завеса
Рок за достављање понуда: закључно са 20.05.2019. до 10 часова
Датум отварања понуда: 20.05.2019. часова у 13 часова
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/2012 ,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени
гласник РС“, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
03-93 -1 од 18.04.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну
набавку број 03-94 -1 од 18.04.2019. године припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова обликована по партијама:
Реконструкција 42 собе са купатилима у објекту „Голија“ на Златибору
Партија 1.
- Припремни радови
- Керамичарски радови
- Водоинсталатерски радови
- Гипсарски радови
- Молерско-фарбарски радови
- Електро радови
Партија 2. :
- Припремни радови
- Столарски радови
- Подополагачки радови
- Остали радови - Набавка и уградња завеса
Конкурсна документација има укупно 51 странa.
Конкурсна документација објављена на Потралу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца дана 19.04.2019. године.
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Наручилац:
Установа дечије одмаралиште „Златибор“ Ужице ,
Ул.Косовска 2а
Врста наручиоца Установа
Скраћени назив : УДО „Златибор“
Седиште и адреса: Ул. Косовска 2а, 31000 Ужице
Интернет страница наручиоца:
www.dеcije-odmaraliste.com
Шифра претежне делатности: 5520
Матични број : 07279841
ПИБ: 101505036
Текући рачун: 285-2561000000080-30 Сбер банка
Врста поступка: отворени поступак, обликован по партијама
Предмет јавне набавке радова: реконструкција соба и купатила у објекту
Голија на Златибору
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора
о јавној набавци
Контакт особа Радмила Дабић: у току радне недеље од 07.30 h до 15 h,
E-mail udozlatibor@mts.rs факс: 031/520-088
Особа за контакт приликом обиласка објекта Радован Јојић 031/841-822
064/8018755
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
− предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су радови по партијама 1. и 2.и то:
Партија 1.
-

Припремни радови
Керамичарски радови
Водоинсталатерски радови
Гипсарски радови
Молерско-фарбарски радови
Електро радови

Партија 2. :
-

Припремни радови
Столарски радови
Подополагачки радови
Набавка и уградња завеса

−Ознака и назив из општег речника набавке:
45454000- радови на реконструкцији
Напомена : Извођење радова на реконструкцији соба и купатила,
Партија 1. и Партија 2. почиње 1. септембра 2019. године
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак
јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у
потпуности, за све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну окументацију и
обрасце попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити
оригиналеили фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом
на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
3.2. Подношење понуде
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
подзаконским актима, позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
кутији или коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда са
сигурношћу може закључити да се отвара први пут.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и
телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу наручиоца: Установа дечије одмаралиште
„Златибор“ 31000 Ужице, Косовска 2а, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку радова – реконструкција соба и купатила у објекту „Голија“
на Златибору Партија 1. НЕ ОТВАРАТИ“
Установа дечије одмаралиште „Златибор“ 31000 Ужице, Косовска 2а, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – реконструкција соба и
купатила Партија 2. број ЈН 02/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” .
Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Позив је објављен на Порталу дана 19.04.2019.
Рок за подношење понуда је 20.05.2019. године до 10.00 часова.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца,
без обзира на начин достављања, до 20.05.2019.године до 10.00 часова
3.3 Пријем понуда
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда,односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде
могу подносити, сматраће се неблаговременом и наручилац ће је по
окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца
дана 20.05.2019. године са почетком у 13.00 часова.
3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6 Важење понуде
Понуда важи 120 дана од дана отварања .
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 понуда не може
мењати понуду.
3.7 .Трошкови припреме и подношења понуде
Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво
Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова
припреме понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако
поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу надокнади поменуте трошкове,
под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди.
3.8. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу :
Установа дечије одмаралиште „Златибор“, Ужице, Косовска 2а
са назнаком:
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Измена понуде за отворени поступак јавне набавке радова реконструкција
соба , по партијама, редни број јавне набавке ЈН 02/2019- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке радови – реконструкција
соба по партијама, редни број јавне набавке ЈН 02/2019- НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке радови – реконструкција
соба, по партијама , редни број јавне набавке ЈН 02/2019- НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
3.9. 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. У
обрасцу понуде (поглавље 4 ), понуђач наводи на који начин подноси
понуду,односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у
обрасцу понуд е (поглавље 4.) наведе да ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу (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 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.
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3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из
члана 81. став 4. 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 − опис
послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
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.
3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање не може бити у року краћем од 15 дана, ни дужем од 45 дана
од дана службеног пријема фактуре – а на основу привремене ситуације
испостављене последњи дан у месецу или окончане ситуације, оверене од
стране надлежног органа.
Понуда којом се захтева рок плаћања ван наведеног интервала
ће се сматрати условљавајућом и неће се разматрати.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 20% .
3.13. Рок и начин извођења радова
Рок за извођење радова за Партију 1. 40 календарских дана од дана увођења у
посао.
Рок за извођење радова за Партију 2. 40 календарских дана од дана увођења
у посао.
Радови на реконструкцији соба почињу почетком септембра 2019.
3.14. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди . Цена мора да буде 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 неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
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3.16 . Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за:
1. за повраћај траженог аванса, ако захтева аванс
Понуђач који захтева аванс, дужан је да приложи неопозиву, безусловну, и
плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за повраћај траженог
аванса у висини___% вредности уговора и иста ће трајати до коначног
извршења посла, односно правдања аванса.
Понуде са неисправним средством финансијаког обезбеђења неће се
узимати у разматрање.
2. Обавеза Добављача је да у тренутку потписивања Уговора достави
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла која мора
бити оверена, потписана оригиналним потписом (не факсимилом) од
стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, која се
налазе на депо картону пословне банке, са копијом депо картона и
копијом овереног ОП обрасца, као доказом да је меница регистрована и
оригиналним Меничним овлашћењем у висини од 10% укупне вредности
уговора без ПДВ-а. Менично овлашћење мора мора бити насловљено на
установу „Златибор“ са роком важења минимум 5 дана дужим од
уговореног рока за извршење уговорених обавеза и мора садржати
клаузуле: безусловна, неопозива, без протеста, наплатива на први позив,
потписана оригиналним потписом за попуну меница.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за
исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу
за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи
износ.Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани
захтев понуђача.
Уколико изабрани понуђач не достави меницу за добро извршење посла
приликом потписивања уговора, сматраће се да је понуђач одбио да закључи
уговор, те ће наручилац у складу са чланом 113. став 3. Закона закључити
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Ако изабрани понуђач има негативну референцу за предмет јавне
набавке који није истоврсан, приликом закључења Уговора доставиће
гаранцију пословне банке на износ од 15% вредности уговора без
урачунатог ПДВ, са роком важности 30 дана дужим од рока трајања
уговора.

3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве понуђач означио у понуди. ННаручилац ће као поверљиве третирати
податке у понуди који су садржани у документима који су означени као
такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „поверљиво“ као и
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се
поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на поменути начин.Наручилац ће
одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну име понуђача, као и поднете
понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење
понуда, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.30
часова до 15 часова, са назнаком – захтев за додатним информацијем или
појашњењима конкурсне документације, ЈН број 02/2019 реконструкција
соба у објекту “Голија” на Златибору , путем факса 031 – 520-088, путем
електронске поште на e -mail адресу udozlatibor@mts.rs или путем поште на
адресу улица Косовска 2а 31000 Ужице.
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Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и
појашњење конкурсне документације, Наручилац је дужан да у року од три
дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на
начин одређен чланом 20 ЗЈН.
3.19. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или
допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне Наручилац ће
објавити на Порталу јавних набавки.
Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни
део конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки.
Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или
мање дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац ће продужити
рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
3.20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача.
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, као и да изврши исправке рачунских
грешака, у свему како је предвиђено чланом 93.Закона.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је
потребно извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда,
пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему
није дозвољена било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила
прихватљивом.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања понуда.
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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.
3.21. Критеријум за оцењивање и доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
“Најнижа понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе
укупну цену без ПДВ-а, припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом.
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу говора у
ситуацији када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као
најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који је поднео понуду са
краћим роком извођења радова..
Наручилац може да одбије понууду због неуобичајено ниске цене, у том
случају ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама.
3.22.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац ће разматрати само оне понуде које су благовремене и које
испуњавају услове из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све
неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из
члана 106.Закона.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ негативне
референце, сходно члану 82.Закона
3.23. Обустава поступка
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се
нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је
престала потреба наручиоца за предметном набавком, због чега се неће
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство
о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
3.24. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.25. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. ЗЈН Понуђач, подизвођачи и сви
чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу да су поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Образац изјаве дат је у конкурсној документацији.
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3.26. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту
права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона Захтев за заштиту
права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице који има нтерес за доделу уговора, и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља факсом на број 031 -520-088 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштитум права, које садржи податке из прилога 3Љ. Уколико
наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења
захтеваза заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом захтеву за
заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне
набавке.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став
2.овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Утом случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
Након доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети
одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву
за заштиту права.
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 захтева
из чл.149. става 3.и 4., 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.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси
пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00
динара. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара, понуђач је
дужан да уплати таксу од 120.000,00 динара. Број жиро рачуна за уплату
таксе: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,позив на број 97 ______(зависи
од општине где се уплаћује),
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке
на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије. Поступак заштите права понуђача регулисан је
одредбама чл. 138. - 167. Закона.
3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу у року од 5 дана
од дана пријема. 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.
3.28. Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за
њиховоизвођење без претходне писане сагласности наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије
количине превазилазе уговорене количине тих радова.
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став
5. Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност
наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог,
описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем
на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
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Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности
Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене
вредности, по основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
3.29. Додатни радови (непредвиђени радови)
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може
дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу
места за извођење тих радова.
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност наручиоца.
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране
наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан
да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење
са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од
дана пријема.
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати
од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене
вредности, по основном уговору и анексима уговора.
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36.
став1.тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним
набавкама.
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3.30. Повећање обима предмета набавке
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора,
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбама 36. Став
1.тачка 5. Члана 36. Став 2. И члана 115. Став 5 Закона о јавним набавкама.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

А. Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку радова
реконструкција соба и купатила по партијама ЈН бр.02/2019 за Партију:
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број понуђача
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача (email):

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.
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Б) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број (ПИБ):
Име особе за контакт
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета који ће извршити
подизвођач:
Телефон
Телефакс
Број рачуна подизвођача и назив
банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са
подизвођачем. Уколико Понуђач наступа са више од једним
подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког од
њих.
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В ) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Партија: __________

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: Подаци о учеснику у заједничкој понуди се попуњавају за
члана групе са којим Понуђач наступа подносећи заједничку понуду.
Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и
попунити за сваког од чланова
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ПОНУДА
НАЗИВ ПАРТИЈЕ:
Понуда бр. _________________

од ___________2019.год.

Укупна цена (без ПДВ-а)

______________________

Припадајући ПДВ у висини 20%

______________________

Укупна цена (са ПДВ-ом)

_______________________

а) аванс у висини од _____%, а остатак у року од најкасније до 45 дана, а на основу
испостављених и оверених месечних ситуација и окончане ситуације,
б) у року од најкасније до 45 дана снову испостављених и оверених месечних ситуација и
окончане ситуације,

(заокружити)
Рок извођења радова

Гарантни рок
Рок важења понуде

Датум: ___________

__________40 календарских дана од дана
увођења у посао; Партија1.
__________ 40 календарских дана од дана
увођења у посао; Партија 2.
__________ 2 године од дана примопредаје
радова
_________ 120 дана од дана отварања понуде

м.п.

Потпис понуђача
__________________
( Потпис овлашћеног лица)

Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени.
Напомена:
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде
потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено
овлашћење осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде
потписују и оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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4. УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ИЗ
ЧЛ. 77 ЗАКОНА
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Ред
Бр.
1.

2.

Обавезни услови за
учешће

Доказивање испуњености услова

Да је регистрован код
надлежног органа,
односно уписан у
одговарајући регистар.

Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, одн. извод из
регистра надлежног Привредног
суда.

Да он и његов законски
заступник није осуђиван
за неко од кривичних
дела као члан
организоване криминалне
групе, да није осуђиван за
кривична дела против
привреде, кривична дела
против животне средине,
кривично дело примања
или давања мита,
кривично дело преваре

Доказ за правно лице:
1.Извод из казнене евиденције,
одн. уверење основног суда на
чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, одн.
седиште представништва или
огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за кривична дела из
надлежности Основног и Вишег
суда (кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита,
кривично дело преваре);
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Испуњеност
услова понуђач
попуњава са ДА
или НЕ

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,
одн. 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.
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Доказ за предузетнике:
-Извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе
МУП-а да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против заштите животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ за физичка лица:
- Извод из казнене евиденције
надлежне полицијске управе
МУП-а да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против заштите животне средине,
кривично дело примања или
давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према
месту пребивалишта).
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3.

4.

Да је измирио доспеле
порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране
државе кад има седиште
на њеној територији.

Доказ за правно лице /
предузетнике / физичка лица:
Уверења Пореске управе
Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе, и уверења
надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних
прихода, или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације,
не старија од два месеца пре
отварања понуде.

Да је поштовао обавезе Изјава дата под пуном моралном,
које произилазе из материјалном и кривичном
важећих прописа о одговорношћу
заштити
на
раду,
запошљавању
и
условимарада, заштити
животне средине, да
понуђач гарантује да је
ималац
права
интелектуалне својине
као и да нема забрану
обављања делатности
која је на снази у време
подношења понуде.
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Ред

Додатни услови за учешће

Доказивање испуњености услова

Бр.

Додатни услови:
1.

Да располаже довољним
кадровским капацитетом да
има довоњан број извршилаца:

Доказивање:
Изјава да располаже кадровским
капацитетом за предметну јавну набавку.

Инжењере са лиценцом, као и
раднике грађевинске струке:
зидари, армирачи, керамичари,
електричари, тесари, бравари

2.

Да располаже довољним
техничким капацитетом одн.
Да располаже потребном
механизацијом и опремом за
извођење радова који су
предвиђени конкурсном
документацијом

Доказује се:
Изјава да располаже техничким
капацитетом за предметну јавну набавку.
.
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Напомена:

- У случају да понуду подноси група понуђача, докази под тачком од 1 - 4
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају
заједно;
Услов из члана 75. став 1. тачка 4 дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, докази од 1 - 3.
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- Докази под тачкама 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77.став 4 овог закона, наручилац је пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од
осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или
појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из
других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет
страници Агенција за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру
услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском
облику.Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени
докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
судокументи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:
- Образац понуде;
- Образац изјаве о независној понуди;
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2. ЗЈН;
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и
конкурсне документације;
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група
понуђача – потписан и оверен од стране свих понуђача из групе понуђача;
- Образац – потврда о обиласку локације
- Образац – изјава о техничкој опремљености (образац бр.5)
- Образац – изјава о кадровској опремљености (образац бр. 5)
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
- Образац структуре понуђене цене;
- Друге доказе које је наручилац захтевао конкурсном документацијом и
изјаве понуђача
Докази које понуђачи не морају да доставе:
- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова већ навођења у понуди
интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
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5 . ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 76. Закона о јавним набавкама – додатни услови
У складу са Чланом 77. Закона о јавним набавкама, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
_________________________________, дајем следећу
ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________испуњава додатне услове
дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова, по
Партијама, реконструкција соба и то:
1. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
Кадровски капацитет да има довоњан број извршилаца:
Инжењере са лиценцом, као и раднике грађевинске струке: зидари,
армирачи, керамичари, електричари, тесари, бравари, молери
2. Технички капацитет:
Да располаже потребном механизацијом и опремом за извођење радова
који су предвиђени конкурсном документацијом
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку број 02/2019.

Датум,

Потпис
Печат

__________________

_________________

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
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6. П О Т В Р Д А
о обиласку локацијe

Потврђујем да је

, у својству овлашћеног
извршио дана

лица Понуђача

___у

часова обилазак локације извођења радова који су предмет
јавне набавке бр. 02/2019 , о чему је приложио ваљано пуномоћје.

На Златибору,
Овлашћено лице
Наручиоца:

Напомена: Пуномоћје оверено и потписано од стране Понуђача саставни
је део Потврде
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7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН
На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач
__________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу

ИЗЈАВУ
Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде (члан 75 став 2. Закона) , за јавну
набавку радова- реконструкције соба и купатила у објекту Голија на
Златибору –у отвореном поступку ЈН број 02/2019 , по партијама

Датум

Понуђач

___________________

____________________
М.П

Напомена:
Образац попуњава понуђач, сви подизвођачи, а уколико понуду подноси
група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач
__________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу

ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима, за јавну набавку – радова - реконструкција соба и
купатила у објекту “Голија” на Златибору, у отвореном поступку ЈН број
02/2019, по партијама

Датум
________________

Понуђач
_______________
МП

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом. (Образац фотокопирати)
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Организација надлежна за заштиу 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 ЗЈН.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ
ПОЗИВА ЗАПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач___________________________________________________________
__________________________________________________________________
за јавну набавку – Реконструкција соба и купатила у објекту “Голија” на
Златибору, у отвореном поступку ЈН број 02/2019 обликована по партијама,
даје
ИЗЈАВУ
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за
подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и све услове
наведене у конкурсној документацији под којима подноси своју понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који
не може бити контрадикторан овим условима .

Датум
_________________

Понуђач
МП

__________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
(Образац фотокопирати)
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
За јавну набавку – Реконструкција соба у објекту “Голија” на Златибору, у
отвореном поступку ЈН број 02/2019, обликована по партијама
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава
обезбеђења.
Врста трошкова
Износ трошкова
1
_____________________________________________________________
2
_____________________________________________________________
3
_____________________________________________________________
4
______________________________________________________________
Укупно динара:
____________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом
у фактуре и друге релевантне доказе.
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац
трошкова, припреме понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за
накнаду трошкова.
Понуђач није у обавези да попуњава и доставља овај образац.
Датум
_______________

МП
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Понуђач
_______________

МОДЕЛ УГОВОРА

Реконструкција соба и купатила у
обликована по партијама ЈН бр.02/2019

објекту

Голија на Златибору,

Закључен у ________________, дана___________године, између:
Установе дечије одмаралиште „Златибор“ Ужице , Улица Косовска 2а
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101505036, матични број 07279841, коју
заступа директор Владан Цупарић, са једне стране
и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__,
матични број:_____________, ПИБ:_____________,
текући рачун ____________________________(у даљем тексту: Извођач), које
заступа _________________________________, са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Члан 1
Предмет овог уговора je реконструкција соба и купатила у објекту
Голија на Златибору ЈН бр.02/2019 -по партијама, а у свему према понуди
Понуђача број _________
од _______.__________. године, заведеној код
Наручиоца под бројем____________од _______._______. године (у даљем
тексту: Понуда) која je дата у прилогу и чини саставни део овог уговора.
Партија ___________
Укупна вредност радова по партијама за партију бр._______ из
члана 1. овог уговора износи _______________________________ (словима:
________________________________
)динара без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом
______________________динара (словима: ___________________________________).
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Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у
свему према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и
стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне
документације Наручиоца, прихваћеној понуди Извођача радова и условима
из овог уговора.
Члан 3.
У случају да Понуђач aнгажује подизвођача за:
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршсње обавеза из овог
уговора и у случају поверавања појединих обавеза подизвођачу:
" ____________________________ " из _____________ , улица _________________ број ___ .
" _____________________________ " из _______________ , улица _________________ број ___ .
" _____________________________ " из _______________ , улица _________________ број ___ .

Понуђачћенаведеног/е подизвођача/е анажовати за извршење следећих
обавеза:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Члан 4.
На основу прихваћене понуде Извођача радова уговарачи утврђују да укупна
вредност радова реконструкција соба у објекту “Голија” на Златибору ,
износи ________________________ динара без ПДВ-а, Партија ________
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом
и понудом извођача радова бр. _________ од _____________. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и не
могу се мењати.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на
основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова
уз примену фиксних јединичних цена.
У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења
радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране
државних органа, Извођач радова има право да за тај износ коригује
уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да:
Пре почетка радова уплати извођачу износ од ____________ динара на име
траженог аванса од _________% уговорене цене.
- одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда
техничку документацију за извођење радова
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- обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава
обавезу плаћања у складу са уговором
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћеног
надзорног органа
- обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички
преглед и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун
- изврши пријем радова по њиховом завршетку.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да:
Приложи као средство финансијског обезбеђења - неопозиву,безусловну и
плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини од 10% од вредности уговора, а која ће трајати 5 дана дуже од дана
примопредаје радова.
- поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене
недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца
- на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
дневник и грађевинску књигу
- да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду комисије за
технички преглед објекта
- да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед у
остављеном року
- да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова
- да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун

Члан 7.
Наручилац ће плаћање изведених радова по овом уговору извршити у року од
45 дана на основу испоставњене фактуре, односно на основу испостављених
и оверених месечних ситуација и окончане ситуације, у року од 15 дана од
дана пријема ситуације оверене од стране стручног надзорног органа.
Окончану ситуацију извођач подноси по извршеном техничком
прегледу и потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном
обрачуну.
Члан 8.
Партија 1. Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе
у року од 40 календарских дана од дана увођења у посао.
Партија 2. 40 календарских дана од дана увођења у посао.
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Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када
Наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује и у
грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог
уговора.
Динамику извођења радова сачиниће извођач радова пре почетка извођења
радова, уз сагласност Наручиоца.
Извођач је дужан да се придржава динамике извођења радова, а у случају
значајних одступања која доводе у сумњу могућност извођача да заврши
изградњу објекта, Наручилац може раскинути овај уговор.
Члан 9.
Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални
стручно- технички надзор преко овлашћеног надзорног органа одговарајуће
струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен
материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у складу са
Законом о планирању и изградњи, конкурсном документацијом и овим
уговором.
Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о именовању
надзорног органа у року од 5 дана од дана закључења уговора.
Извођач радова ће у року од 5 дана по закључењу уговора писаним путем
одредити одговорне руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца.
Члан 10.
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за
њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије
количине превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају
Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о
јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност
наручиоца.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог
и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.
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Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности
Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако
утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене
вредности, по основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 11.
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
Наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора,
при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из
члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.
У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став
5.Закона о јавним набавкама.
Члан 12.
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да
инвеститору плати уговорну казну у висини од 0,3% од вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна
казна може да износи највише 5% од вредности уговорених радова.
По основу прекорачења рока предвиђеног уговором, извођач је у обавези да
плати наручиоцу, на име изгубљене добити износ од 75.800,00 динара
дневно.
Члан 13.
Извршилац услуга је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и
Здравља на раду, као и противпожарне заштите.
Члан 14.
Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи
радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне
докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом
кривицом.
Члан 15.
У случају једностраног раскида уговора из разлога на страни
Извођача, Наручилац има право да за радове који су предмет овог
уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро
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извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнваади
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних
радова по овом уговору и цене радова новог Извођача.
Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља
другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дна од дана достављања
изјаве. Изјава мора да садржи основ раскида уговора.
Члан 16.
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских
обавеза.
Члан 17.
Наручилац и Извођач ће евентуална спорна питања која настану из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених
лица.
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну
Надлежност Привредног суда у Ужицу.
Члан 18.
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који
се односе на уговорену врсту посла.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4 примерака истоветног текста, од којих се по 2
примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
ДИРЕКТОР
________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
_____________________
Владан Цупарић
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПАРТИЈА 1.

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1 Уклањање постојећих подних и зидних облога од керамике. Подлогу
пода и зидове очистити грубо уклонити постојећу керамику, по
могућству задржати постојећи изравњавајући слој и опрати водом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. Евентуалне рупе на зидовима закрпити и довести у раван са
зидом. Обрачун по m2 очишћене површине.
Скидање постојећих санитарија.
m2-1150,00
Цена/јм
Цена1.2
Стругање старих зидова и плафона. Све површине остругати и
опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију.
Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Рад на висини
до 4м , у цену улази и постављањепотребне скеле. Обрачун по m2
стругане површине.
m2-2500,00
Цена/јм
Цена-

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

________________________

2. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

2.1

Набавка и постављање подних керамичких плочица I класе димензија
60 x 60 – за ходнике 330 m2
Набавка и постављање подних плочица за купатила , димензија 33 x 33
I класе ,90 m2 . Набавка и постављање зидних керамичких плочица за
купатила, димензија 60 x 22,50 I класе 550 m2. Боја по избору
наручиоца. Плочице лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби
ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити
равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати гуг масом и
завршно очистити. У цену улази набавка плочица, фуговање,
алуминијумске лајсне, као и сав потребан материјал за уградњу.
Обрачун по m2 уграђених плочица.

m2-970,00

Цена-

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ: _________________
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3. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
3.1 ВОДОВОД
3.1

Набавка и уградња цеви за воду, Аква терм или одговарајућа,
fi 25-, 6м по јединици (156м ), fi 20, 8м по јединици (208м)
уградити вентиле аква терм (оригинал) или одг. Fi 20,
Са пратећим фитингом ком 52 . Изолација цеви типа пламафлекс
У купатилима оставити по један главни вентил Fi 20 и 25
Набавка и уградња једноручне батерије за хладну и топлу воду за
умиваонике, типа Росан или сл. Ком 26 .
Урадити топлу и хладну воду, материјал ПП-Р- акватерм или
одговарајући, немачки произвођач.
Цеви умотати у пламафлекс 18
У цену урачунати сва штемања, скидања постојећих алуминијумских
плафона и крпљење рупа и шлицева.
Зидање кадица у купатилима 80x80cm. Израда хидроизолације
двокомпонентне Сика 107 са мрежицом у туш кабини – подићи
хидроизолацију на 1,5 m
Монтажа санитарија и галантерије
Ком 26
купатила

Цена/јм

Цена-

3.2 КАНАЛИЗАЦИЈА
Набавка и уградња цеви Пештан или одговарајуће
Fi 75 – 1,5 m по купатилу (39м)
цена _____________
Fi 50 – 2 m по купатилу (52м)
цена _____________
Набавка и уградња сливника HL, суви затварачи – подни у туш кабини
и сливник за купатило,
Сливника - ком 52. цена/јм ___________ цена ______________

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: _________________
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3.3 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
3.3 Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике димензија 60x 40
цм, домаће производње и класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима преко подметача
од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном
пречника 5/4“ са розетом, чепом и ланцем. Поставити славину за топлу
и хладну воду. Поред умиваоника поставити етажер
Ком - 26
Цена/јм
Цена3.4 Набавка и монтажа комплет вц шоље, типа симплон, домаће
производње и класе. Спој вц шоље са канализационом мрежом урадити
са “гензлом“ и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу
преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима.
Емајлирани водокотлић поставити са потезачем. Са водоводном
мрежом повезати преко хромираног вентила и квалитетног црева, а
шољом, са цеви и гуменом манжетном. Поставити поклопац за шољу
од ПВЦа. Шољу и опрему наручити по избору наручиоца. Обрачун по
комаду шоље, комплет.
Ком - 26
Цена/јм
Цена-

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: ___________________

4. ГИПСАРСКИ РАДОВИ
4.1 Облагање плафона гипс картонским плочама дебљине 12,5 mm, са
израдом челичне подконструкције. Подконструкцију израдити од
монтажних поцинкованих профила директно причвршћених за плафон.
У цену улази и радна скела. Обрачун по m2 плафона.
m2-1350,00
Цена/јм
Цена4.2 Облагање зидова гипс картонским плочама дебљине 12,5 mm, са
израдом челичне подконструкције. Подконструкцију израдити од
монтажних поцинкованих профила директно причвршћених на зид.
У цену улази и радна скела. Обрачун по m2.
m2-300,00
Цена/јм
Цена-

УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ:____________________
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5. МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ
5.1 Бојење са глетовњем унутрашњих зидова декоративним техникама по
избору наручиоца. Зидове глетовати дисперзивним китом. Површине
обрусити, очистити и извршитинеутрализовање. Прегледати и китовати
мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит
три пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања
оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а
затим бојити дисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по
избору наручиоца. Рад на висини до 4m, у цену улази и постављање
потребне скеле. Обрачун по m2 обојене површине.
m2-1280,00
Цена/јм
Цена5.2 Бојење са глетовањем плафона и зидова дисперзивним бојама.
Површине глетовати дисперзивним китом. Површине обрусити,
очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три
пута. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања
оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзивним китом, а
затим бојити дисперзивном бојом први и други пут.боја и тон по
избору наручиоца. Рад на висини до 4m, у цену улази и постављање
потребне скеле. Обрачун по m2 обојене површине
m2-1220,00
Цена/јм
Цена5.3 Скидање старе боје и бојење радијатора бојом за метал. Пре бојења
скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима,
брусити и очистити. На радијаторе нанети импрегнацију и основну
боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по m2 обојених
радијатора.
m2-200,00
Цена/јм
Цена-

УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ: ___________
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6. ЕЛЕКТРО РАДОВИ
RB

Naziv pozicije

Mera

Koli~ina

Cena/jed.

I

Prethodni pripremni radovi

1

Demonta`a postoje}ih plafonskih svetiqki i odlagawe na predvi|enom mestu u objektu.
Na mestima demonta`e trajno izolovati postoje}e kablove. Obra~unava se po komadu.
kom.
156

2

Demonta`a postoje}ih prekida~a i prikqu~nica i odlagawe na predvi|enom mestu u objektu.
Na mestima demonta`e trajno izolovati postoje}e kablove. Obra~unava se po komadu.
kom.
112

3

Demonta`a postoje}ih razvodnih ormana i odlagawe na predvi|enom mestu u objektu.
Na mestima demonta`e trajno izolovati postoje}e kablove. Obra~unava se po komadu.
kom.
5

Cena

Ukupno

II

Napajawe, merewe i razvodne table

1

Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradnog razvodnog ormana
dimenzija 380h830h250 mm, IP 43, za ugradwu 6h12 modula, sa slede}om opremom:,
glavni prekida~ 63 A sa daqinskim iskqu~ewem kom.
1
automatski osigura~ 6-16 A tip B, 6kA
kom.
44
diferencijalna sklopka 4P, 40A, 30mA - tip AC - 400V
6
U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije.
2

2

Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradnog razvodnog ormana
dimenzija 380h720h250 mm, IP 43, za ugradwu 4h12 modula, sa slede}om opremom:,
glavni prekida~ 63 A sa daqinskim iskqu~ewem kom.
1
automatski osigura~ 6-16 A tip B, 6kA
kom.
27
diferencijalna sklopka 4P, 40A, 30mA - tip AC - 400V
4
U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije.
2

3

Isporuka, ugradwa i povezivawe nadgradnog razvodnog ormana
dimenzija 380h560h250 mm, IP 43, za ugradwu 3h12 modula, sa slede}om opremom:,
glavni prekida~ 63 A sa daqinskim iskqu~ewem kom.
1
automatski osigura~ 6-16 A tip B, 6kA
kom.
22
diferencijalna sklopka 4P, 40A, 30mA - tip AC - 400V
3
U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije.
1

4

Isporuka, ugradwa i povezivawe razvodne table 2h12, sa slede}om opremom:
automatski osigura~ 6-16 A
kom.
13
diferencijalna sklopka 4P, 25A, 30mA - tip AC - 400V
1
U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije.

__

2
5

Isporuka, ugradwa i povezivawe razvodne table 2h12, sa slede}om opremom:
automatski osigura~ 6-16 A
kom.
9
diferencijalna sklopka 4P, 25A, 30mA - tip AC - 400V
1
U cenu ura~unato ispitivawe pripadaju}e instalacije.
2

6

Isporuka materijala i ugradwa nosa~a kablova PNK sa poklopcem od perforiranog lima.
100 mm
m
20

7

Isporuka i polagawe delom na zid pod malter, u PNK regalima i negorivim fleksibilnim
PVC cevima instalacionih kablova
N2XH 5x16 mm2
m.
75
N2XH 5x10 mm2
m.
118
N2XH 5x6 mm2
m.
78
Ukupno

Instalacija osvetqewa i prikqu~nica
III
1

Isporuka materijala, {licovawe zida i izrada prikqu~ka svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2
polo`enim na zid pod malter. Prose~na du`ina je 9 m.
540
kom.

2

Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta kablom N2XH 3x2.5 mm2
kom.

3

Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta WiFi ruter kablom N2XH 3x2.5 mm2
kom.

4

26

Isporuka materijala i izrada {uho monofaznog prikqu~nog mesta u sanitarnim blokovima,
kom.

7

42

Isporuka materijala i izrada prikqu~ka panik svetiqki kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim na
kom.

6

7

Isporuka materijala i izrada monofaznog prikqu~nog mesta zidne modularne kutije M6 kablom
kom.

5

42

42

Isporuka materijala i izrada prikqu~ka ventilatora kablom N2XH 3x1.5 mm2 polo`enim na
zid pod malter, regalima i kanalicama. Prose~na du`ina je 12 m.

kom.

44

8

Isporuka materijala i izrada prikqu~ka svetiqke sa monta`om ili ugradwa sijali~nog grla
kom.
540

9

Isporuka, ugradwa i povezivawe glavne sabirnice za izjedna~ewe potencijala u limenom
ormanu.
kom.
1

10

Isporuka materijala i izrada instalacije glavnog izjedna~ewa potencijala provodnikom N2XH
6-10 mm2 (obuhvata uzemqewe telefonskog i RTV ormana, KPO glavnih vodovodnih cevi i sl.)
m.
190
Ukupno

IV

Instalaciona oprema

1

Isporuka, monta`a i povezivawe instalacione opreme za ugradwu u zid i pod;
prekida~ jednopolni za monta`u u zid
prekida~ serijski za monta`u u zid
2P+E uti~nica, bele boje, 2 modula, za{tita od
slu~ajnog dodira, poklopcem, komplet sa
okvirom, nosa~em, maskom i doznama

kom.
kom.
.

123
51

ZIDNA KUTIJA 6 MODULA ZA UGRADWU U ZID OPREMQENA SA 1xRJ45 +2x2P 1-modul, + F
con. kablovska TV

kom.

42

Ventilator, kupatilo.

kom.

44

2

Ugradna LED panel svetiqka snage 6 W led, od polikarbonata ili sli~nog materijala velike
otpornosti na po`ar i lom. IP 31 sa predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i
ostalim pomo}nim.materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u.
Округлог облика, са бојом светла 4000K
kom.
419

3

Ugradna LED svetiqka snage 2 W led, od polikarbonata ili sli~nog materijala velike
otpornosti na po`ar i lom. IP 31 sa predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i
ostalim pomo}nim.materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u.
Округлог облика-степениште, са бојом светла
kom.
10
4000K

4

Nadgradna LED no}na lampa snage 4 W led, od polikarbonata ili sli~nog materijala velike
otpornosti na po`ar i lom. IP 31 sa predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i
ostalim pomo}nim.materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u.
са бојом светла 4000K
kom.
18

5

Luster LED sa 6 izvora snage 6h6 W led, od materijala velike
otpornosti na po`ar i lom. IP 31 sa predspojnim spravama, o`i~enim nosa~ima svetiqki i
ostalim pomo}nim.materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u.
са бојом светла 4000K
kom.
15

6

Ugradna LED traka 1x6 W/m, u spu{tenom plafonu hodnika i prostoru zavesa.
IP 20 predspojnim spravama, o`i~enim, postavqenim u kanalicu i ostalim pomo}nim
materijalom. Komplet svetiqka sa priborom za prikqu~ewe i monta`u.

m
7

460

Panik svetiqka izra|ena u LED tehnologiji sa jednim led izvorom
predvi|ena za monta`u na plafone.
Ku}i{te i reflektor svetiqke su od polikarbonata, obojeni u belu boju,
Stepen mehani~ke za{tite IP42, otpornost na udar IK04. Baterija NiCd za 3 sata rada.
Daqina vidqivosti 20 m. Ukupna snaga sistema je maksimalno 3,5 W.
Temperaturni opseg rada svetiqki je od +5 do +40 stepeni celzijusa.
Dimenzije svetiqke su 270 x 119 mm, visina maksimalno 49 mm. Svetiqka treba
da bude uskla|ena sa evropskim standardom o sigurnom i pravilnom radu, da ima
ENEC oznaku. Svetiqka treba da je uskla|ena sa evropskim direktivama koji va`e
za proizvode, da ima CE znak.
Sli~na tipu EATON SL 20, MNM, IP42, 100lm, 3H
26
kom.
Ukupno

V

Ostali radovi

1

Ispitivawe instalacije i pu{tawe pod napon.
Pau{alno

2

De`urstvo KV elektri~ara na gradili{tu.
Pau{alno

3

Ispitivawe instalacije, izrada stru~nog mi{qewa atesta od strane ovla{}ene institucije.
Pau{alno
Ukupno
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ПАРТИЈА 1.
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2.
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4.
5.
6.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ____________________________
КЕРАМИЧАРСКИ РДОВИ___________________________
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ______________________
ГИПСАРСКИ РАДОВИ ______________________________
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ __________________
ЕЛЕКТРО РАДОВИ __________________________________

УКУПНО без ПДВ-а ____________________
ПДВ 20%
____________________
УКУПНО ДИНАРА _____________________
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ПАРТИЈА 2
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
1.1 Уклањање постојећих облога од дрвета, ламината, винила, итисона и
сл. Подлогу очистити грубо, уклонити постојећу облогу, по могућству
задржати постојећи изравњавајући слој, усисати, опрати водом и
закрпити пукотине по потреби. Шут прикупити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију. Обрачун по m2 очишћене подлоге.
m2-920,00
Цена/јм
Цена1.2 Уклањање зидних облога од ламперије. Све површине очистити и
опрати. Обрачун по m2 очишћене површине. Зидове пажљиво очистити
потребним алатом, метлицама и сл. По завршеном чишћењу опрати
водом. Обрачун по m2 површине.
m2-784,00
Цена/јм
Цена-

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: ____________________

2. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

2.1 Набавка и постављање трослојног храстовог паркета дебњине 14 mm –
Таркет. Усисавање и чишћење подова. Обрачун по m2 површине.
Делимично скидање старе подлоге да би се довела у раван. Наношење
прајмера РЕ 630 на целу површину. Изливање масе nc 160 si UZIN,
брушење масе. Постављање паркета лепком. Лепак двокомпонентни,
полиуретански MAPEI 913 ултра бонд. Постављање одговарајућих
лајсни од храста 60 x 16 mm. Обрачун по m2.
m2-920,00
Цена/јм
Цена-

УКУПНО ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ: ______________
3. СТОЛАРСКИ РАДОВИ
3.1 Израда и постављање једнокрилних обострано фурнираних врата,
димензија и смера по пројекту. Боја и тон по избору наручиоца.
Довратак израдити од првокласне суве храстовине а конструкцију
крила обострано обложити фурниром. Поставити оков од елоксираног
алуминијума, браву укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне
шарке по крилу, по избору наручиоца. Врата заштитити безбојним
премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник.
Обрачун по комаду врата.
Ком 46,00
Цена/јм
Цена-
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3.2 Израда и постављање улазних. Врата урадити од влагоотпорног
медијапана, обложити фурниром храста са первазом од пуног дрвета
храста ширине 7cm и прагом од масива дебљине 3cm. Врата радити у
кутији у дебљини зида. Снабдети се бравом и цилиндром са 3 кључа и
3 четворокраке шарке. Завршна обрада полиуренски бајц и лак са 5%
сјаја. Обрачун по комаду.
Ком 1,00
Цена/јм
Цена-

3.3 Облагање зидова универ плочама дебљине 18 mm, са изрдом
подконструкције. Боја по избору наручиоца. У цену улази и радна
скела. Обрачун по m2 зида
m2 1050,00
Цена/јм
Цена3.4 Израда облога за радијаторе од фурнираног медијапама дебљине 18
mm, са подконструкцијом од челичних цеви и са перфорираним
отвором, бајцовано и лакирано. Обрачун у метрима дужним
m 200
Цена/јм
Цена-

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:_____________________
4. ОСТАЛИ РАДОВИ:
4.1 Набавка и постављање дневних и ноћних завеса са гарнишнама. Дневне
завесе од маркизета по избору наручиоца. Ноћне завесе по избору
наручиоца. Поставити алуминијумске двоканалне гарнишне. Обрачун
по m дужном.
Дневне завесе
Цена/јм
Цена140 m
Ноћне завесе
Цена /јм
Цена110 m
Гарнишне
Цена/јм
Цена100 m

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: _________________________

50-51

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ПАРТИЈА 2.
1.
2.
3.
4.
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УКУПНО ДИНАРА _______________
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__________________
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___________________
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