Образац 1

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

ПОДАЦИ О ИЗВОЂАЧУ РАДОВА – ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ

За набавку број 1Р/2021- Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом
објекта Општинске управе Александровац

• Назив подносиоца понуде
__________________________________________________________________________________________
• Адреса и седиште
__________________________________________________________________________________________
• Матични број
__________________________________________________________________________________________
• Лице овлашћено за потписивање уговора
__________________________________________________________________________________________
• Одговорно лице за извођење радова
__________________________________________________________________________________________
• Особа за контакт
__________________________________________________________________________________________
• Телефон – телефакс
__________________________________________________________________________________________
• Електронска пошта
__________________________________________________________________________________________
• Порески број понуђача
__________________________________________________________________________________________

• Текући рачун и назив банке_________________________________________________________
Место и датум
______________2021.

Понуђач
__________________

Образац 2

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив и седиште __________________________________________________________________
Адреса ________________________________________________________________________
Контакт особа__________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________________
Текући рачун и назив банке________________________________________________________
Лице овлашћено за потписивање уговора__________________________________________
Опције понуде_________________________________________________________________
( Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана подношења понуде)
ПОНУДА
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
За набавку број 1Р/2021- Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом
објекта Општинске управе Александровац
За извођење радова на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта
Општинске управе Александровац, даје се следећа понуда број _________________од дана
___.___.2021. године:
-укупна понуђена цена без ПДВ-а:............................................................. ____________________ динара;
-ПДВ износ 20%:..............................................................................................____________________ динара;
-укупна понуђена цена са ПДВ-ом:.............................................................._____________________динара
и словима:_______________________________________________________________________________

1.Рок и начин плаћања: 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
2.Рок за извођење свих радова: ______________ календарских дана.
(максимално може бити 20 дана од дана увођења у посао).

Место и датум
_______________

Понуђач
_________________________

Образац 3

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
За набавку број 1Р/2021- Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над
делом објекта Општинске управе Александровац

СТРУКТУРА ЦЕНЕ-ПРЕДМЕР
Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац

А) Радови на рушењу
1.Рушење међуспратне
конструкције
ТМ3, дебљине 20цм, са сечењем
арматуре у
конструкцији, утоваром у возило и
одвозом
на депонију до 3 км.Обрачун
по..................м2 117,92 х _______ =
_____________
2.Рушење пуне АБ плоче дебљине
15цм,
са сечењем арматуре у конструкцији,
утоваром
у возило и одвозом на депонију до 3 км.
Обрачуин
по...................................................м2
3,00 х ________ = _____________
3.Рушење АБ греда, са сечењем
арматуре
која везује овај део конструкције са
остатком
конструкције објекта. Арматуру исећи
тако
да не сме бити ван обрађене површине
дела
објекта који се не руши.Шут утоварити у
возило и одвести на депонију до 3 км.
Обрачун
по.....................................................м3
4,20 х ________ = _____________
4.Рушење АБ стубова са сечењем
арматуре
која везује овај део конструкције са
остатком
конструкције објекта. Арматуру исећи
тако
да не сме бити ван обрађене површине
дела
објекта који се не руши.Шут утоварити у
возило и одвести на депонију до 3 км.

Обрачун
по.....................................................м3
1,90 х ________ = _____________
5. Рушење зидова од гитер блокова,
дебљине19 и 25цм, са утоваром шута у
возило
и одвозом на депонију до 3 км.Обрачун
по.м3 39,56 х ________ =
_____________
=============================
Укупно
остали радови на рушењу:
____________

Б) Тесарски радови
1.Набавка материјала и израда
кровне
конструкције за једноводни кров, од
здраве
чамове грађе друге класе.Димензије
елемената
су: венчаница 10/14цм, рогови 10/12цм,
столица 10/14цм, стубови 10/14цм.
Обрачун
по..................................................м2
60,00 х __________ = ___________
2.Летвисање кровних равни
чамовим
летвама 5х8цм, за ТР лим.Обрачун
по.....м2
66,00 х __________ =
____________
===============================
Укупно тесарски радови:
___________

В) Лимарски радови
1.Набавка и уградња
пластифицираног
ТР лима са филцом.Лим је браон боје,
димензија
240/40/0,7мм.Исти причврстити
металним
шрафовима са металном подлошком.
Пре причвршћивања, испод металне
подлошке
обавезно ставити гумену или силиконску
подлошку на контакту са лимом.
Обрачун
по...................................................м2
66,00 х __________ = ____________
2.Набавка и уградња лимених
снегобрана
у смакнутом поретку, исте боје као лим
који
је кровни покривач, РШ 45цм, дужине
50цм.
Снегобране приврстити за ребра ТР лима.
Обрачун
по...............................................ком
15,00 х __________ = ____________
3.Набавка и уградња ветар лајсни
ради
заштите рогова на калканским
зидовима.Исте
урадити од пластифицираног лима
д=0,55мм,
у браон боји.Обрачун
по.............................м1
28,00 х
_________ = ____________
4.Набавка и уградња олука од
пластифицираног лима д=0,55мм,
полукружног и кружног облика,са
потребним
држачима.Обрачун
по.................................м1
12,00 х
_________ = ___________
===============================
=====
Укупно лимарски радови:
____________

Г) Зидарски радови
1.Зидање калканских зидова гитер
блоковима
25х19х19цм, у продужном малтеру 1:3:9,
дебљине
19цм.Обрачун
по..........................................м3
2,20 х
14.000,00 = ____________
=============================
Укупно зидарски радови:____________

Д) Радови на термичкој изолацији
1.Набавка материјала и израда
хоризонталне
термоизолације дебљине 20цм, преко
бетонске
хоризонталне плоче, од два слоја ЕКО
вуне
или слично. По завршетку постављања
вуне,
преко исте поставити слој ПВЦ фолије.
Обрачун
по....................................................м2
60,00 х _______ = _____________
==============================
Укупно радови
на термичкој изолацији: _____________

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А) Радови на
рушењу.........................................................
....................._____________
Б) Тесарски
радови...........................................................
......................_____________
В) Лимарски
радови...........................................................
...................._____________
Г) Зидарски
радови...........................................................
......................_____________
Д) Радови на термичкој
изолацији.....................................................
_____________
=============================
Укупно без ПДВ-а:________
ПДВ 20%:

_____________

============================
УКУПНО са ПДВ-ом: ___________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
2) у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну
цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
На крају у збирној рекапитулацији уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ износ и
укупну цену са ПДВ-ом.

Место

_______________

Понуђач

_________________________

Образац 4
ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
У складу са чланом 111, 114. и 115. став 1. ЗЈН, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као овлашћени представник привредног субјекта, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Привредни субјект___________________________________________________(навести назив)
у поступку набавке радова број 1Р/2021– Радови на рушењу,поправци и одржавању крова
над делом објекта Општинске управе Александровац, испуњава све критеријуме за
квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111, 114. и 115. став 1. ЗЈН-а, односно
критеријуме дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку:
1)да привредни субјект располаже пословним капацитетом (референце) за
учешће у поступку предметне јавне набавке тј. да је у претходној обрачунској
години (2020) пре објављивања позива за подношење понуда остварио пословни
приход по основу изведених радова на санацији и изградњи објеката у износу од
минимум 1.500.000,00 динара без ПДВ-а.
2)да привредни субјект има у власништву, односно да има право
располагања техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне
набавке и то:
-камион-кипер мин. 2 тоне (1 ком) и
-компресор (1 ком)
-дизалицу за вертикално дизање материјала на потребну висину минимум
15 метара.
3)да привредни субјект испуњава услове у погледу кадровских капацитета:
-најмање 1(једног) одговорног извођача радова са лиценцом 410 или 411 или 800 и
-најмање 5(пет) запослених или радно ангажованих лица по основу уговора која
раде на пословима који су предмет јавне набавке;
Доказ: Фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије.
4)Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски
регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав
регистар води у земљи у којој привредни субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1.
Закона).
Напомена:Уз Образац изјаве се прилаже само копија важеће лиценце одговорног

извођача радова.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

_____________________

_______________________

