РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-69-5/2019
Датум:21.06.2019.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3751 145

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА
НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ''
У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА
БРОЈ 1.2.12.У/2019

Датум објаве на Порталу УЈН:

21.06.2019.године.

Рок за подношење понуда:

01.07.2019.године до 12 часова.

Отварање понуда:

01.07.2019.године у 13 часова.

У Александровцу 2019.године
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 41/19), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 404-69-1/2019, Решења о образовању комисије за јавну набавку број
404-69-2/2019 од 14.02.2019.године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ''
У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

III

Технички опис радова

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац трошкова припреме понуде

IX

Образац изјаве о независној понуди

Страна

Напомена: Конкурсна документација садржи 74 стране.

Конкурсна документација за ЈНМВ 1.2.12.У/2019

стр 2 од 74

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним
набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке мале вредности услуга, редни број ЈН 1.2.12.У/2019, деловодни број 404-69-1/2019 од
14.02.2019.године,
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Александровац, ул Јаше Петровића, број 26
упућује
ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.12.У/2019
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне школе
''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча
1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче
да доставе понуду за Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне
школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО
Плоча, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
3. Предмет јавне набавке: Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне
школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча.
4. Услуге се врше на територији општине Александровац.
5. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки:71247000-Надзор грађевинских
радова.
6. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају
обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су у
складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном
документацијом.
7. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о јавним
набавкама, понуђач доказује достављањем доказа (Изјава) који су у складу са законом
прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
8. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у
просторијама Општинске управе Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића,
број 26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. Увид и
преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење
понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за
јавне набавке.
9. Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу Управе за јавне набавке, до 12 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на
дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се
први следећи радни дан до 12 часова.
10. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
11. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ–Понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.2.12.У/2019– Услуге
стручног надзора на санацији објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу
Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча ''. На полеђини коверте
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навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
12. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 13 часова,
на адреси Наручиоца из тачке 8. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник,
сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
13. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће
доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу. Факсови и фотокопије се
неће уважити.
14. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена''
без ПДВ-а. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана
од дана отварања понуда.
15. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку,
уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају
пријема неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког
другог разлога.
16. Сва додатна објашњења у вези увида и преузимања конкурсне документације за јавну
набавку која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037/ 3751 145. Особа за
контакт: Ивљанин Светлана.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу :
Назив наручиоца: Општинска управа Општине Александровац.
Адреса наручиоца: улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац
E-maill: nabavke@aleksandrovac.rs
Тел: 037/3751 145
Матични број: 07194838
ПИБ: 100369374
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.aleksandrovac.rs
Врста наручиоца: локална самоуправа
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 је услуга– Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне
школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Светлана Ивљанин, тел. 037 3751 145
е-mail адреса: nabavke@aleksandrovac.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је услуга– Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне
школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча.
.
Број јавне набавке из плана набавки: 1.2.12.
Назив и ознака из општег речника набавки: 71247000 - надзор грађевинских радова.
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III ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

Т Е Х Н И Ч К И О П И С И ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Предмет овог Уговора је вршење стручно-техничког надзора на санацији објекта зграде основне
школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча.
Правна регулатива на основу које се врши технички преглед објекта је садржана у одредбама из члана
153. Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС,, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11,
212/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др закон) о вођењу
стручног надзора као и у одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора и
Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.
Предмет Уговора је перманентни надзор – свакодневно присуство на градилишту надзорне групе и
присуство ресорног члана тима у време вршења радова из његове области.
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ПРЕДМЕР РАДОВА
Стручно - технички надзор обухвата следеће радове:
(Предмер радова са јединицама мере и количинама)

Предмет ЈН
Опис позиције радова
Бр.

1

Јединична
цена без
ПДВ-а
2
3
4
1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Јединица
мере

Количина

Јединична
цена са ПДВом
5

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

6 (3x4)

7 (3x5)

уз Пројекат за извођење за адаптацију зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоче,
општина Александровац , број катастарске парцеле 2412/3 КО Плоча, општина Александровац
Напомена: Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према:
графичкој документацији, одобреним цртежима, техничком описуи опису у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима
за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, стандардима и упутствима надзорног органа и пројектаната, уколико у дотичној позицији није
другачије условљено.
Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са важећим нормативима и правилима струке.
Приликом давања понуде понуђачи су у обавези да изврше увид у пројектно техничку документацију.

I
I 1.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле за
радове у свему по важећим прописима и мерама
ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна
анкерована за објекат и прописно уземљена. На
сваких 2.00m висине поставити радне платформе
од фосни. Са спољне стране платформи поставити
фосне на кант. Целокупну површину скеле покрити
јутаним или PVC засторима. Скела се користи за
све време трајања радова. Обрачун по m2
вертикалне пројекције монтиране скеле. Површина
зидова фискултурне сале.
m2

650.00
Свега припремни радови:

II

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
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II1.

Изношење постојећег намештаја, канцеларијског
материјала и опреме из простора који се адаптира и
поновно враћање у просторије, као и скидање
рипстола и справа у фискултурној сали. Намештај
депоновати у оквиру објекта на место које одреди
Инвеститор. Обрачун по m2 површине просторије
подрум
154.56
приземље
1,242.92
I спрат
606.5
укупно

II2.

II3.

II4.

m2

2,003.98

Школа
Фискултурна сала
Демонтажа постојећег пода од vinflexsa са
обимним лајснама и пoдлогом. Скинути под
утоварити и одвести на депонију коју одреди
Инвеститор удаљености до 22 km. У цену
урачуната демонтажа, вертикални транспорт,
пренос, утовар, одвоз и истовар на градску
депонију удаљености до 22 km.
Обрачун по m2 изведене позиције по опису.

m2
m2

2,145.60
1,250.00

подрум+приземље+спрат
Рушење постојеће оштећене подлоге од цементног
естриха испод винифлекса, која је подлупљена и
испуцала. Ручно изношење шута у транспарентно
возило и одвоз на депонију до 22 km. /Услед
немогућности испитивања стања подлоге, испод
viniflexsa, предвиђена је комплетна површина
испод viniflexa/

m2

910.13

m2

910.13

Скидање наслага постојеће полудисперзивне боје
и малтера, љушћењем оштећених и подлупљених
делова насталих услед влаге. Обрачун по m2.
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II5.

Пажљива демонтажа спољних дрвених прозора,
врата и портала са испуном од стакла. У цену
урачуната демонтажа, вертикални транспорт,
пренос, утовар, одвоз и истовар на место у оквиру
плаца и доставити записнички инвеститору на даље
коришћење.
Обрачун по комаду изведене позиције по опису.
прозори
pos D1 -160x220 (3,52 m2)
pos D2 -160x120 (1,92 m2)
pos D2’-160x100 (1,60 m2)
pos D3 -160x230 (3,68 m2)
pos D3’’’ -160x200 (3,20m2)
pos D4 -160x130 (2,08m2)

kom
kom
kom
kom
kom
kom

19.00
20.00
1.00
59.00
2.00
9.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

18.00
23.00
4.00
13.00
5.00
2.00
10.00
6.00
9.00
3.00
3.00

спољна врата
pos D17 -140x320
pos D20 -228x250
pos D21-240x250
pos D22 -234x250
pos D23 -504x250
pos D24 -234x210
pos D26 -240x320
pos D27 -228x210

(4,48 m2)
(5,70 m2)
(6,00 m2)
(5,85 m2)
(12,60 m2)
(5,85 m2)
(7,68 m2)
(4,78 m2)

унутрашња врата и преграде
pos D7 -240x110 (2,64 m2)
pos D8 -64x200 (1,42 m2)
pos D10-68x297 (2,43 m2)
pos D11 -75x318 (2,59 m2)
pos D12 -91x300 (2,73 m2)
pos D12' -91x300 (2,73 m2)
pos D13 -91x320 (2,91 m2)
pos D13' -91x210 (1,911 m2)
pos D14 -101x320 (3,20 m2)
pos D15 -160x210 (3,20 m2)
pos P16-160x300 (3,20 m2)
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II6.

pos P17 -140x320 (4,48 m2)
pos P18 -240x300 (7,20 m2)
pos P19 -240x250 (6,00 m2) ком.преграда
pos D I -160x310 (4,96 m2)
pos D II -155x300 (4,65 m2)
pos D III -160x300 (4,80 m2)
Демонтажа хоризонталних лежећих олука и
олучних вертикала, опшивки прозора, димњака и
других елемената. Лимарију пажљиво
демонтирати, спустити, упаковати, утоварити у
камион и одвести на градску депонију.
У цену урачуната демонтажа, вертикални
транспорт, пренос, утовар, одвоз и истовар на
градску депонију удаљености до 22km.
Обрачун по m изведене позиције по опису.

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00

m

177.84

вертикални олуци
174.82

m

174.82

oпшивке на крову, лајсне и слемена
185.95
Демонтажа и складиштење у оквиру школског
дворишта, дотрајале кровне конструкције, комплет
са летвама 5х3 од чамове грађе I класе. Усвојена
целокупна вредност 100% површина крова око
постојећих баџа.
Обрачун по m2 крова који се преправља.
Обијање оштећеног малтера са малтерисаних
фасадних делова, који су дотрајали од влаге и
физичког оштећења. По обијању малтера
кламфама очистити спојнице до дубине 2 cm и
издувати прашину.
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести на градску депонију. Обрачун по m2
обијеног малтера.
Обијање постојећих керамичких плочица у
санитарним чворовима које су подлупљене и нису

m

185.95

m2

98.45

m2

131.50

хоризонтални олуци
177.84

II7.

II8.

II9.
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чврсто залепљене за зид, као и обијање оштећеног
цементног малтера на коме су оне постављене.
Утовар шута у транспортно возило и одвоз на
депонију до 22 km.

II
10.

II
11.

II
12.

II
13.

II
14.

зидови

m2

265.92

подови
Обијање постојећих подних керамичких плочица у
ходницима и холовима као и рушење подлоге од
цементног естриха на коме су оне постављене.
Утовар шута у транспортно возило и одвоз на
депонију до 22 km.

m2

90.24

приземље

m2

193.56

спрат
Рушење постојеће оштећене подлоге у
фискултурној сали; (комплет ''еластан'' под) дрвене
плоче од иверице d=18 mm на дрвеним квадратним
плочама 30/30 испод кога је сунђер на два слоја
PVC фолије. Ручно изношење отпада у
транспортно возило и одвоз на депонију до 22 km.
Рушење аб тротоара на улазу у школу и око школе
/тротоари су испуцали и утонули са великим
пукотинама услед оштећења/ просечна дебљина 15
cm, утовар шута у транспортно возило и одвоз на
депонију до 22 km.
Демонтажа, рушење труле и оштећене керамичке
профилисане опеке на фасади d=4 cm, утовар у
транспортно возило и одвоз на депонију. Обрачун
по m2.
Рушење зидова око врата ради проширивања
отвора и ради уградње нових већих врата. Утовар у
транспортно возило и одвоз на депонију. POS
врата која се проширују: D8, D10, D11. Бр. врата
која се додају 1 kom POS P11. (d зида=20cm,
ширина зида од 10-25 cm ) Обрачун по m1.

m2

156.77

m2

432.29

m2

359.00

m2

67.50

проширивање отвора

m1

99.22
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пробијање отвора за уградњу нових врата 81/320

kom

1.00

Свега радови на демонтажи и рушењу:
III

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

III
1.

Малтерисање унутрашњих зидова и плафона
продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са
претходним прскањем ретким цементним малтером
зајeдно са вертикалним и хоризонталним
транспортом. Обрачун по m2 омалтерисане
површине, заједно са потребном
скелом./Планиране су оне површине зидова код
којих је дошло услед процуривања цеви, до
подлупљивања малтера и влажења зидова па не
могу да се изравнају лепком, као и рупе и
пукотине које постоје у зидовима./
зидови санитарних чворова
оштећени зидови на фасади и
унутрашњости школе у којима имају
пукотине
Набавка материјала и зидање преградног зида од
пуне опеке d=12 cm. Обрачун по m2
-

III
2.

m2

157.80

m2

131.50

m2

7.93
Свега зидарски радови:

IV

МОЛЕРСКИ РАДОВИ

IV
1.

Глетовање (изравнавање лепком а у количини до
20% продужним малтером) свих оштећених делова
са којих је скинута (ољуштена) боја са отпалим и
трулим деловима малтера, са шмирглањем свих
површина, како би се припремила за глетовање и
бојење.
Обрачун по m2.

IV
2.

школа
фискултурна сала
Набавка материјала, глетовање и бојење зидова и
плафона. Глетовање вршити одговарајућом глет

m2
m2

2,145.60
1,250.00
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масом у два слоја са свим предрадњама до
постизања потпуне глаткоће. Све површине
претходно премазати средством за уништавање
зидних алги и гљивица. Пре бојења, површине
импрегнирати одговарајућом подлогом а затим
бојити бојом на бази акрилних везива која је
изразито отпорна на гљивице и плесан. Цену
прилагодити датом опису. Бојење вршити у два
слоја у тону по избору инвеститора. Готове
површине морају бити уједначеног тона, без
трагова четке и ваљка без љушћења и отирања боје.
Ценом обухватити и потребну радну скелу.
Обрачун по m2 обојене површине по опису.

IV
3.

IV
4.

IV
5.

Школа

m2

2,145.60

фискултура сала
Бојење зидне сокле ходника и свих осталих
просторија где постоји постојећа сокла, перивом
''масном'' бојом са претходном припремом
површина (премази импрегнације и подлоге) у
свему према упутству произвођача. Тон по избору
инвеститора, најбоље у боји зидова. Обрачун по m2
обојене површине у опису. Напомена: ценом
обухватити и скидање постојеће масне боје.
Обрада унутрашњих ивица око прозора и врата
(које се оштете приликом демонтаже истих) са
уградњом PVC лајсни и обрадом од
гипскартонских плоча са одговарајућом
подконструкцијом. Фино обрадити ивице око
прозора једном руком лепка преко гипс-картонских
плоча.
Обрачун по m.

m2

1,250.00

m2

202.50

Прозори
Обрада шпалетни споља око отвора малтерисањем,
где су оштећене ивице услед демонтаже отвора и
услед дејства мраза урачунати уградњу лајсни са
мрежицом. Обрачун по m. Преко обраде поставити
тврдо пресовану камену вуну која се посебно

m

1,154.40
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обрачунава.

m

568.00

Свега молерски радови:
V
V1.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА
Nabavka, transport i ugradnja alum.konstrukcija vrata i
pregrada (sa termickim prekidom), plastificiran u
braon boji u dogovoru sa Investitorom.
Montaza suvim postupkom sa
prethodno ugradjeni "slepi stok" (od celicnih kutija 30
x 20-sa armankerima) Koeficijent prolaza toplote cele
konstrukcije (shodno EE pravilniku) maksimalno
1.2wK/m2.Staklena ispuna vrata 4+12+4 +12+4 = 36
mm : (trostruko staklo, sa unutrasnje strane 4 mm Low
E + argon 12 mm + 4 mm + argon 12 mm + 4 mm)
Vrata snabdevena (uracunato u poziciju)
aliminijumskim pragom-profilom za pod, bravom
"burence" (sa 5 kljuca) gumenim odbojnikom polja
otvaranja , stoperom (za fiksiranje jednog krila),
standardnim okovom, sarkama (min tri sarke) Vrata
evakuaciona , snabdevena "antipanik" bravom (sa
horizontlanom "antipanik" polugom za otvaranje u
pravcu evakuacije), uredjenjem za automatsko
zatvaranje i poliranim vertikalnim rukohvatom (sa
spoljne strane).Po obimu sa unutrasnje i spolje strane
predvideti aluminijumsku lajsnu za vezu sa obimnim
konstrukcijama (boje stolarije) i hermetizacioni
strukturalni kit. Otvaranje vrata po skici iz šeme
stolarije , nadsvetlo se otvara na "ventus.

Pragovi vrata moraju se utopiti u pod kako bi se
omogucio pristup osobama sa invaliditetom.
U sklopu pozicije uracunati i staklarsku foliju na
vratima sa grafikom -naznakom namene 2 x 1 m2, kao
i slepi štok.
Obracun po komadu opisane pozicije
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vrata
pos
pos
pos
pos
pos
pos
pos

P20 - 228 x 250
P21 - 240 x 250
P22- 234 x 250
P23 - 504 x 250
P24 - 234 x 250
P26 - 240 x 320
P27 -228 x 210

(5,70m²)
(6,00m²)
(5,85m²)
(12,60m²)
(5,85 m²)
(7,68 m²)
(4,78 m2)

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00

V2.
Nabavka, transport i ugradnja prozora u konstrukciji
od sestokomornih, kvalitetnih PVC profila, otpornih na
UV zracenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije,
braon boje u dekoru drveta , sa umetnutim
pocinkovanim profilima i najmanje dve zaptivne
gumene trake po obimu ramova i krila. Obezbediti
prirodno strujanje vazduha potpuno zatvorenim krilima
preko dva vazdusna kanala, prozora tipa "Regel Air"
( regulisuci mehanizam omogucava minimalnu
ventilaciju prostorije i sprecava kondenzaciju i pojavu
vlage) Prozori su snabdeveni kvalitetnim okovom i
sistemom za učvrscivanje za osnovne PVC profile za
dugotrajno korišćenje (najmanje 15000 uzastopnog
otvaranja i zatvaranja). Osnovni okov je okretno
nagibni za normalno i otvaranje na “ventus”. Klasicno
otvaranje (za donja krila) je obezbedjeno zbog pranja
preko standardnog okova , ali sa ruckom za PVC
stolariju. Zastakljivanje je termopan paketom ,
hermeticki zatvorenim i ispunjenim argonom u
medjuprostoru, debljina stakla po tablicama
proizvodjaca, zavisno od dimenzije rama, principijalno
d=4+12+4+12+4mm. (jedno staklo obavezno
niskoemisiono) Ukupni koeficinejt prolaza toplote
"k", za celu konstrukciju mora biti maksimalno
1.2wK/m2 (shodno pravilniku EE).Ugradnju prozora
vrsiti ankerovanjem u slepi čelični štok (20/30mm) na
max.rastojanju ankera od 70 cm.Nakon ugradnje
izvrsiti zaptivanje prostora izmedju rama i zida
odgovarajucim sredstvima za zaptivanje i postaviti
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odgovarajuce pokrivne lajsne, bocne strane zatvoriti
pokrivnom lajsnom. Spolja okapnicu-solkbank
(uracunatu u cenu pozicije) izraditi od celicnog
plastificiranog lima debljine 0.70 mm, sirine do 25 cm,
pricvrstiti je kotvama i hemretizacijom onemoguciti
prodor vode izmedju dna prozora i zida. Prozor
snadbeven i okapnicom donjeg krila rama prozora .
Prozori su u osnovi braon boje presvučeni folijom u
dekoru drveta. Debljina pocinkovanog lima je 1,5 mm.
Obracun po komadu, po opisu u svemu prema semi,
propisu i standardu za ovakvu vrstu radova. Slepi štok
je uračunat u cenu.
NAPOMENA: Sve pozicije prozora su u braon boji
osim unutrasnje staklene pregrade POS 7 koja je bele
boje i nalazi se na učionicama.
прозори

V3.

pos P7-240x110 (2,64m2) (унутрашња преграда)
pos P1-160x220 (3,52m2)
pos P2-160x120 (1,92m2)
pos P2'-160x100 (1,60m2)
pos P3-160x230 (3,68m2)
pos P3'''-160x200 (3,20m2)
pos P7-160x130 (2,08m2)
Набавка, транспорт и уградња унутрашњих алум.
конструкција врата (без термичког прекида),
пластифицираних у белој боји. Монтажа сувим
поступком са претходно уграђеним ''слепи шток''
(од челичних кутија 30х 20-са арманкерима). По
обиму са унутрашње и спољне стране предвидети
алуминијумску лајсну за везу са обимним
конструкцијама (боје столарије) и херметизациони
структурални кит. Отварање врата по скици из

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

18.00
19.00
20.00
1.00
59.00
2.00
9.00

шеме столарије. Отварање надсветла на ''ventus''.
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V4.

pos P8-75x200 (1,42m2)
pos P10-81x300 (2,432)
pos P11-81x320 (2,59m2)
pos P12-91х300 (2,73m2)
pos P12'-91х300 (2,73m2)
pos P13-91x320 (2,91m2)
pos P13'-91x210 (1,91m2)
pos P14-101x320 (3,23m2)
pos P15-160х210 (3,20m2)
pos P16-160х300 (3,20m2)
pos P17-140х320 (4,48m2)
pos P18-240x300 (7,20m2)
pos P19-240x250 (6,00m2) kom.pregrada
Набавка материјала, израда браварских (против
пожарних) двокрилних врата од црних кутијастих
профила са испуном од панела од минералне вуне
дебљине 40 mm, минизирање, фарбање у основну
и завршну боју по избору Инвеститора.
Противпожарна врата поседују фабрички атест,
атест ЕU на 120 минута, ватроотпорности, као и
атест домаћег института за испитивање материјала
''IMS '' на 120 минута ватроотпорности и то према
JUS U.J1.160.
P I – 2,10 x 2,60 (5,46 m2 )
P I’- 2,55 x 2,55 (6,50 m2 )

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

23.00
4.00
14.00
5.00
2.00
11.00
6.00
9.00
3.00
3.00
1.00
1.00
1.00

kom
kom

1.00
4.00
Свега столарски радови и алуминарија

VI

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

VI
1.

Израда нове подконструкције (вертикални делови
фасаде који су оштећени услед влаге) од дрвених
штафни 10/12 за ношење вертикалног кровног
покривача и облоге од лима према дим постојеће
дрвене конструкције. Вертикалне дрвене елементе
шрафити преко металних плочица за бетонске
зидове.
Преко дрвених елемената се постављају даске а
затим се шрафе штафне 3/5 у попречном смеру, па
преко њих у подужном да би се на њих монтирао
покривач. Дрвене елементе заштитити премазима
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против алги и гљивица. Мере узети на лицу места.
Обрачун по m2 косе површине крова.
VI
2.

VI
3.
VI
4.

Израда нове кровне конструкције косог крова од
чамове грађе изнад целог ученичког дела објекта
јер је раван кров потпуно оштећен. Кров израдити
у свему према приложеној графичкој
документацији.
Обрачун по m2 .
Израда дашчане подлоге преко носача од OSB
плоча d=18mm.
Постављање летви на носећу кровну конструкцију
као основу за ношење кровног покривача од
челичног поцинкованог лима. Обрачун по m2.

m2

125.00

m2

644.88

m2

644.88

m2

644.88
Свега тесарски радови

VII

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

VII
1.

Покривање крова челичним поцинкованим лимом
PAN-T 40 или сличан обавезно са филцом дебљине
0.60 mm са структуром материјала полиестерска
боја 20 µ, основна боја /прајмер/7µ, цинк 140 gr/m2,
челик DХ 51 (0.60 mm). Боја по избору
инвеститора, лим шрафити у претходно
постављене дрвене штафне. Спајање вршити
дихтунг вијцима са неопренском херметизујућом
подлошком скривеном у преклопу ''фалцу'' на
међусобном растојању 30-50 cm . У цену је
урачунат и типски елемент за слеме истог
произвођача као и кровни покривач. Слемена, увале
и грбине потребно је адекватно обрадити у свему
према правилима за ову врсту радова. Обрачун по
m2 косе површине крова.

VII
2.

део фасаде на северној страни објекта
кров изнад ученичког дела
Израда и постављање тачкастих снегобрана од
готових фазонских елемената у цик-цак распореду
на приближно 60 cm размака у два реда. Развијена
дужина 120 cm.

m2
m2

125.00
644.88
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Обрачун по kom, по опису и пропису за
покривачке радове.
VII
3.

Опшивање прозорских баџа бојеним
пластифицираним поцинкованим лимом такође на
ученичком делу. Опшивају се чела и унтрашње
ивице баџа. Обрачун по m дужном развијене
површине лима. RŠ 55 cm.
(24 баџе х 7.2)

kom

96.00

m1

172.80
Свега покривачки радови

VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VIII Израда и монтажа лежећих олучних хоризонтала
1. dim 12/12 cm од челичног пластифицираног лима у
боји по накнадном одабиру инвестотора d=0.60
mm. Олуке спајати поп нитнама у боји олука,
једноредно са максималним размаком 3 cm и
залепити силиконом. Држаче олука израдити од
пластифицираног флаха у боји олука, 25х5mm и
нитовати са предње стране олука поп нитнама у
истој боји на размаку од 80 cm.
У цену урачунати све потребне радове, транспорт,
потребан материјал и спојна средства, за извођење
описане позиције. Обрачун по m олука по опису.
VIII Израда и монтажа вертикалних олука од челичног
2. пластифицираног лима d= 0.60mm dim 10/12, rs до
50 cm. Олуке спајати поп нитнама у боји олука,
једноредно са максималним размаком 3 cm и
залепити силиконом. Држаче олука израдити од
пластифицираног флаха у боји олука, 25х5mm и
нитовати са предње стране олука поп нитнама у
истој боји на размаку до 80cm.
У цену урачунати све потребне радове, транспорт,
потребан материјал и спојна средства за извођење
описане позиције.
Обрачун по m олука по опису .
VIII Израда и монтажа водокотлића, на прелазу из
3. олучних хоризонтала у вертикале, од
пластифицираних челичних лимова у боји по

m

177.84

m

174.82
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накнадном одабиру пројектанта d= 0.60mm,
развијене ширине око 100cm, са свим потребним
опшивкама.
У цену урачунати све потребне радове, транспорт
потребан материјал и спојна средства за извођење
описане позиције. Обрачун по m олука по опису.
VIII Опшивање продора аб греда и димњака на крову
4. вршити пластифицираним челичним лимом
d=0.60cm, rs до 50 cm. Спојна средства су
самоурезујући вијци са силиконском
водонепропусном подлошком у боји лима. Све
спојеве попунити -залити трајно еластичним
водонепропусним полиуретанским силиконом
типа ''Sikaflex 11FC '' или слично.

m

10.00

m

185.95
Свега лимарски радови

IX

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

IX
1.

Израда равнајућег слоја на цементном естриху
масом за изравнавање (''olma masom '') на целој
површини где је предвиђено постављање завршног
PVC пода.
Набавка и уградња пластифицираног пода:
Набавка и уградња завршне винил подне облоге у
ролнама типа Tarket Spark или одговарајуће
сличне, лепљењем на претходно припремљену
подлогу. Влажност подлоге мора да буде max 2%
мерено по CCM методи, при температури од min
18º C . Обрачун по m2 урађеног пода.
Сав настали отпад однети на градску депонију.
Обрачун по m2 изведене површине пода са
обрачунатим холкерима (развијена површина).
укупно
Лепљење форматизера PVC лаjсне у подножју зида
(угао са подом), ради добијања радијуса винилне
подлоге. Лепљење вршити неопренским,
еколошким контакт лепком на претходно
изравнатој, чистој и суво припремљеној подлози.
Тип и димензије форматизера према детаљу
главног архитектонског пројекта. Сав материјал

IX
2.

IX
3.

m2

910.13

m2

910.13
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обезбеђује извођач радова. Сав настали отпад
однети на депонију.
Обрачун по m.
приземље 135.00
спрат 210.00
IX
4.

укупно
Набавка, транспорт и монтажа елоксираних
алуминијумских лајсни ''Т'' пресека на споју
различитих подова у просторијама у боји
елоксираног алуминијума.
Обрачун по m у свему према опису .

m

345.00

m

58.30

m2

432.29

m2

432.29

m2

400.00

m2

432.29

приземље 21.50
спрат 36.80
IX
5.

IX
6.

IX
7.
IX
8.

укупно:
Хидроизолација; урадити слој хидроизолације од
PVC фолије преко постојеће пре постављања
штафни.
Обрачун по m2
Набавка и уградња перфорираних штафни 5/8 cm
перфорација као у детаљу у пројекту. Дрво мора
бити без чвора, жилаво и компактно. Пројектант
препоручује дугазију или црни бор. Штафне
учврстити за подлогу преко гуменог подметача на
начин како је то сада, шрафљењем. Штафне се
постављају на размаку од 25 cm осовински.
Наставак штафни вршити на ослонцу и водити
рачуна да нису у истом правцу наставци суседних
гледано управно на штафну. Штафне морају бити у
хоризонталној равни без толеранције.
Количина штафни је 3,75 m1/m2. Обрачун по m 2.
Обрачун по m2.
Набавка и уградња стиропора 8 cm, 17 kg/m3
између штафни .
Обрачун по m2.
PVC фолија испод паркета. Урадити слој изолације
од PVC фолије преко штафни и стиропора.
Обрачун по m2.
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IX
9.

Уградња паркета. Набавка и уградња храстовог
паркета S класе. Димензије паркета су 500 х 50 х
22 mm. Паркет ковати за штафне постављањем
управно на исте са преклопом летвица за половину.
Паркет хобловати до потпуне равноће, а завршна
површина мора бити у равни са постојећим везама
за справе. Паркет лакирати три пута
двокомпонентним лаком и сачекати да се суши
min 20 дана пре коришћења.
Обрачун по m2.

IX
10.

IX
11.

Набавка и уградња храстових лајсни поред зида са
постављањем дистанцера поред зида ради
вентилације простора испод паркета. Исту лајсну
поставити и са друге стране. Димензије лајсне су у
пресеку 20х100 cm и исто се лакирају као паркет.
Обрачун по m1.
Цртање линија терена на завршеној подлози према
упутствима професора који држе наставу по
угледу на садашње стање. Цртање линија терена
за кошарку, одбојку и мали фудбал.

m2

432.29

m1

107.28

pauš

1.00
Свега подополагачки радови

X

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

X
1.

Израда хоризонталне хидроизолације подова и
холкера, мокрих чворова, просторија, премазом
Sika Latex, у два слоја, са претходним чишћењем
површина од прашине и изравнавањем зидова
продужним малтером. Обрачун по m2.
Малтерисање зидова фасаде од керамичких
плочица (изравнавање постојеће површине фасаде
репараторним малтером у два слоја 10-15 mm)
ради формирања слоја на који се лепи камена вуна.
Површине очистити, по потреби опрати водом и
испрскати цементним млеком. Нанети први слој
малтера и нарезати га. Други слој репараторног
малтера нанети преко првог слоја. Пердашити уз
квашење и глачање малим пердашкама.

X
2.

m2

210.00
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X
3.

X4.

X5.

X6.

X7.

Омалтерисане површине морају бити равне, без
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер
квасити да не дође до брзог сушења и
''прегоревања'' .
Обрачун по m2 малтерисане површине.
Набавка и постављање камене вуне дебљине 10 cm
густине 140 kg/m3 FKDS. Камену вуну поставити
као термо и звучну изолацију и противпожарну
заштиту фасадних зидова са завршном силикатно
силиконском обрадом по детаљима и упутству
пројектанта.
Обрачун по m2 изведене изолације.
Парна брана: Урадити слој парне бране испод слоја
камене вуне на таваници изнад ученичког дела.
Обрачун по m2
Набавка и постављање камене вуне у облику
полутврдих плоча, дебљине 15 cm изнад таванице
ученичког дела густине 100 kg/m3 . Камену вуну
поставити као термо и звучну изолацију са
завршном заштитом стакленом мрежицом и
лепком, по детаљима и упутству пројектанта.
Обрачун по m2 изведене изолације.
Урадити слој паропропусне –водонепропусне
фолије изнад слоја камене вуне на таваници изнад
ученичког дела.
Обрачун по m2.
Набавка и постављање термоизолационих плоча
дебљине 10 cm мултипор плоче на плафон
фискултурне сале. Мултипор плоче поставити као
термо и звучну изолацију плафона, по детаљима и
упутству пројектанта. У обрачун урачунато и
обрађивање око 11 бетонских носећих греда.
Обрачун по m2 постављених плоча.
греде у сали
плафон сала
плафон свлачионице

m2

1,372.87

m2

1,372.87

m2

544.86

m2

544.86

m2

544.86

m2
m2
m2

238.25
566.19
174.35
свега изолатерски радови
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XI

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

XI
1.

Припрема подлоге: Оштећења зида при демотажи
поправити цементним малтером. Пре уградње
површине нашприцати цементним млеком размере
песак/цемент = 1:1. Што се тиче подова, површине
припремити самонивелишућом танкослојном
масом за изравнавање постојеће подлоге. Обрачун
по m2.

XI
2.

XI
3.

XI
4.

XI
5.

подне + зидне
Набавка, транспорт и постављање подне керамике
R9 класе противклизности домаће производње у
санитарним чворовима заједно са соклом h =10cm
по систему фуга на фугу, (затворена фуга) на слоју
лепка ''Sika Ceram'' или слично.
Обрачун по m2 израђених плочица у свему према
пропису за ову врсту радова.

m2

706.49

санитарни чворови +wc за особе са инвалидитетом
Набавка, транспорт и постављање зидних
неглазираних керамичких плочица, I класе, домаће
производње у санитарним просторијама и осталим
просторијама по пројекту, по систему фуга на фугу,
(затворена фуга) на слоју цементног малтера 1:3.
Обрачун по m2 израђених керамичких плочица у
свему према пропису за ову врсту радова.
Набавка материјала и уградња угаоних
алуминијумских лајсни на угловима и на врху
последњег реда керамичких плочица.
Oбрачун по m.
Набавка и уградња подне керамике R9 класе
противклизности неклизајућих плочица у
ходницима и холовима на лепак cm-16 са
отвореном фугом. Плочице морају бити у првој
класи и пре уградње морају се квасити. Премаз
лепком мора да буде потпун. Заједно са подним

m2

90.24

m2

265.92

m

73.50
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плочицама радити и степениште. Фуге радити
фугомалом са адитивом који је еластичан и
отпоран на плесни.
Обрачун по m2.
приземље
спрат

m2
m2

193.56
156.77
Свега керамичарски радови

XII
XII
1.

XII
2.
XII
3.

XII
4.

XII
5.
XII
6.

РАЗНИ РАДОВИ
Ископ земље III категорије за израду
хидроизолације и дренаже кухињског дела са
скупљањем олучних вертикала и одвођењем
атмосферске воде у речно корито. Обрачун по m3.
Земљу утоварити у транспортно возило и одвести
на депонију до 5 km, а 30% земље оставити за
затрпавање канала. /Ширина рова 100 cm, дубина
рова просечна 245 cm/
Утовар у транспортно возило и одвоз вишка земље
на удаљеност до 5 km.
Обрачун по m3.
Чишћење и издувавање од прашине ab зидова
подрума на деловима на којима се ради дренажа
да би се преко припремљеног зида урадили слојеви
хидроизолације и заштите. Обрачун по m2.
Израда вертикалне хидроизолације са спољне
стране зидова кухиње хладним премазом битулита
на очишћену подлогу. Затим нанети топловарени
кондор V4 у два слоја са преклопом од 10 cm.
Преклопе пажљиво заштитити да не би дошло до
продора влаге.
Обрачун по m2.
Зидање опеке 12 cm са спољне стране да би се
заштитила хидроизолација од вареног кондора.
Обрачун по m2
Враћање ископане земље преко урађене
хидроизолације и фино планирање завршног слоја.
Обрачун по m3

m3

200.41

m3

140.29

m2

65.00

m2

65.00

m2

65.00

m3

143.00
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XII
7.

XII
8.
XII
9.

XII
10.

XII
11.

XII
12.

Затварање плафонских баџа у делу школе где је већ
израђен кров (да се не би видела кровна
конструкција кроз плафон) са унутрашње стране
влагоотпорним гипсом слојем термоизолације од
камене вуне d =15 cm подконструкцијом од
дрвених летава dim 50x20mm за струјање ваздуха
као и завршно облагање стиродуром, обрадом
лепком и мрежицом и завршним бојењем у тону по
избору Инвеститора. Обрачун по m2.
Припрема подлоге после рушења тротоара са
сабијањем до потребне збијености и равнањем.
Обрачун по m2.
Набавка материјала, транспорт, разастирање и
планирање слоја шљунка, сабијањем до потребне
збијености просечне дебљине 15 cm. /Шљунак се
поставља на местима израде нових тротоара/
Обрачун по m2.
Набавка материјала и израдa тротоара; Припрема
подлоге, равнање, планирање и сабијањем до
потребне збијености -монтажа оплате, полагање
арматурне мреже ± Q 188. Бетонирање аб тротоара
дебљине 15 cm бетоном MB 25. Обрачун по m2.
Израда заштите армиранобетонских стубова
самaца и греда на фасади школе лепљењем
стиродура d=5cm, а затим наношењем слоја
мрежице и лепка за завршну обраду акрилпластом
у боји у договору са Инвеститором. Обавезно
уградити ивичне лајсне од алуминијума на
стубовима и гредама. Обрачун по m 2.
стубови RS 50 cm
греде
RS 70 cm
Набавка материјала и израда прилазне рампе
за инвалиде на улазном степеништу у објекат,
монтажа оплате, полагање арматурне мреже
± Q 188, са постављањем анкера за повезивање са
постојећим степеништем, и бетонирање рампе
бетоном MB 25, у свему према прописима за ову
врсту радова.
дим. рампе 5.76x1.10m

m2

110.00

m2

359.00

m2

359.00

m2

359.00

m2
m2

95.00
125.00
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Обрачун по m3.
XII
13.

XII
14.

XII
15.

Израда завршног слоја рампе од неклизајуће
керамике R9 класе противклизности плочице на
постојећи слој од бетона.
Обрачун по m2
Набавка материјала и израда једностране ограде на
делу прилаза за инвалиде и степеништа, од
челичних профила Ø40 mm, у свему према
прописима. Обрачун по m.
Завршно чишћење простора, тротоара око објекта,
од грађевинског шута преносом шута на депонију
заједно са прањем прозора.
Обрачун по m2 очишћене површине.

m3

6.24

m2

15.86

m

24.55

m2

2,003.98
Свега разни радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА
I

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
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III

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

IV

МОЛЕРСКИ РАДОВИ

V

СТОЛАРСКИ РАДОВИ И АЛУМИНАРИЈА

VI

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

VII

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

VIII

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

IX

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

X

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

XI

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

XII

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ:

2. ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
Р.б.

Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

Бр.

1

2

3

4

5

6(3х4)

7(3х5)
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1.

2.

3.

Испорука и монтажа комплетно опремљене
интерактивне адресабилне централе сличне типу
IFS 7002 ''uniPOS''Бугарска, капацитета 2 петље са
максимално 125 детектора по петљи, аутоматско
или ручно програмирање детектора, LCD дисплеј
са '' touch screen'' као и команде на централи, 250
противпожарних зона (60 детектора у зони), 10000
архивираних догађаја, контрола излазно/улазних
модула са централе, 3 релејних излаза, 2
контролисана излаза, повезивање централе у CAN
мрежи са још 125 централа или рипитер панела,
могућност менија по избору основна (енглески,
српски, италијански, шпански и бугарски),
могућност тестирања и управљања преко PC
тастатуре. Централа има SGS атест по EN-54.
Централа се испоручује са резервним напајањем
2х12V, 18 Ah.
Централа има SGS атест по EN-54.
Испорука и монтажа оптичког интерактивног
адресибилног јављача дима сличног типу FD 7130
''uniPOS'' Бугарска, са базом 7100 (са прикључком
за паралелни индикаор), радни опсег 9 до 30 VDC,
са уграђеним изолатором, 3 ниво осетљивости на
концентрацију дима, аутоматско програмирање
преко централне јединице.
Детектор има сертификат SGS Швајцарска EN54-7.
Испорука и монтажа термодиференцијалног
интерактивног адресибилног детектора пожара
сличног типу FD 7120 ''uniPOS'' Бугарска, са
базом, радни опсег 9 до 30 VDC, са уграђеним
изолатором, 3 ниво осетљивости на концентрацију
дима као и могућност диференцијације
температуре, аутоматско програмирање преко
централне јединице, са базом 7100. Детектор има
сертификат SGS Швајцарска EN54-5/7.

kom

1

kом

53

kom

9
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4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Испорука и монтажа ручног интерактивног
адресибилног детектора пожара сличног типу FD
7150 ''uniPOS '' Бугарска , са црвенoм LED диодом
и кутијом за унутрашњу употребу, радни опсег 9 до
30 VDC , са уграђеним изолатором.
Детектор има сертификат SGS Швајцарска
EN54-11.
Испорука и монтажа алармних сирена 112 db на
местима означеним на монтажном плану.
Испорука и монтажа паралелних индикатора,
сличних типу R I 31 ''uniPOS'' Бугарска.
Испорука и уградња савитљивих HFFR црева у
зиду испод малтера и на PNK регалима. Плаћа се
по дужном метру савитљивог црева.
Испорука и полагање каблова J-H(St) H 2х2х0.8 mm
и повезивање детектора и јављача пожара,
паралелних индикатора и остале опреме стабилне
инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу у
савитљивим HFFR цревима у зиду испод малтера и
на PNK регалима. Плаћа се по дужном метру
кабла.
Испорука и полагање кабла NHXHX FE 180/E90
2x1,5 mm за напајање алармних сирена у објекту.
Каблови се полажу у флексибилном HFFR цреву у
зиду испод малтера и на PNK регалима. Плаћа се
по дужном метру.
Испорука и полагање кабла N2XH 3x1,5 mm2 од
разводног ормана до PP централе. Каблови се
полажу у зиду испод малтера. Плаћа се по дужном
метру, са повезивањем на оба краја.
Функционално испитивање са издавањем
потребних атеста о исправности система за дојаву
пожара.

kom

12

kom

6

kom

42

m

2200

m

1600

m

300

m

10

kom

1

2.УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА
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бр

Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Једнинична
цена без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6(3х4)

7(3х5)

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

18.00
4.00
8.00
12.00
6.00
52.00
6.00
3.00

m2

81.80

m3

40.90

m3

16.36

m3

85.89

m

81.80

m1

357.00

I

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

I 1.

Демотажа санитарије из мокрих чворова,
хоризонтали пренос, изношење из објекта и
складиштење на место које одреди Инвеститор.
Обрачун по комаду

I 2.

I 3.

I 4.

I 5.

I 6.
I 7.

wc шоље комплет
писоари
славине са тушем
испирачи
бојлери
лавабои
судопере
рукохвати за особе са инвалидитетом
Фино планирање дна рова канала са пројектованим
падовима, израда набијеног бетона дебљине
10-15 cm за постављање дренажне канализације.
Обрачун по m2
Набавка каменог агрегата гранулације 16-32 mm
преко дренажних цеви Ø 160 mm укупне дебљине
до 80 cm . Обрачун по m3.
Набавка и уградња сепарисаног песка гранулације
0-4 mm за стабилизацију PVC канализационих
цеви дебљине 20 cm испод цеви и 20 cm преко
цеви у ширини рова.
Обрачун по m3.
Набавка, транспорт и насипање шљунка просечне
висине 100 cm а остатак до врха терена поравнати
земљом из ископа. Обрачун по m3.
Геодетско обележавање трасе канализационе
мреже. Обрачун по m.
Демонтажа водоводне мреже од поцинкованих цеви
у зиду и поду мокрих чворова, свлачионица,
кухиње, учионицама. Обрачун по m.
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I 8.

Демонтажа постојеће вертикалне и хоризонталне
канализационе мреже пречника Ø50mm-Ø120mm у
мокрим чворовима од ливених оловних цеви јер је
иста веома оштећена. Обрачун по метру дужном.

m1

32.50
Свега припремни радови:

II

САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

II
1.

Извршити испитивање непропустљивости
водоводне мреже, под пробним хидрауличким
притиском све по прописима. Пробни притисак не
може бити мањи од 12 бара. Обрачун по m
испитане мреже.
Набавка цеви и израда водоводне мреже од PPR
цеви у свему према постојећој инсталацији,
општем опису и упутству надзорног органа . У
цену цевне мреже урачунати све потребне фазонске
комаде, припремно завршне радове, пренос
материјала, израда и затварање жљебова или
монтирање на обујмицама, кукама и конзолама,
пробијање рупа у зидовима, међуспратним
конструкцијама, сечење цеви, спајање, давање пада,
изолација цеви, преглед водова и привремено
затварање отвора цеви ради испитивања. Ценом
обухватити и монтажу и демонтажу потребне радне
скеле где висина уградње то захтева. Обрачун по m
изведене мреже.

II
2.

II
3.

m

357.00

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Набавка, израда изолација водоводних цеви у
жљебовима паронепропусном профилисаном
изолацијом на бази синтетичког каучука дебљине 4
mm. Ценом обухватити лепљење изолације и
обраду лепљивом траком.

m
m
m

65.00
211.00
81.00

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm

m
m
m

65.00
211.00
81.00
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II
4.

II
5.

Набавка и монтажа пропусних вентила са навојним
спојем. Обрачун по комаду.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Извршити испирање и дезинфекцију водоводне
мреже у свему према важећим прописима. Након
дезинфекције прибавити атест о санитарној
исправности мреже и воде. Обрачун по m.

m
m
m

26.00
42.00
16.00

m

357.00
Свега санитарна водоводна мрежа:

III
III
1.

III
2.

III
3.
III
4.
III
5.
III
6.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА-ДРЕНАЖА
Набавка, транспорт и израда дренажне мреже од
PVC дренажних, перфорираних цеви са потребним
фазонским комадима. У цену урађунати и сав
потребан спојни материјал као и потребну скелу за
уградњу где је то потребно. Обрачун по m изведене
мреже.
Ø 160
Набавка и уградња PVC канализационих цеви за
одвођење дренаже у речно корито. Обрачун по m
комплет са фазонским комадима.
Ø 160
Испитивање канализационе мреже на пропусност
и водоиздржљивост спојева. Обрачун по m.
Набавка и уграђивање PVC канализационих цеви и
одговарајућих фасонских комада (доњи
одводници). Ø 160 .Обрачун по m1.
Набавка и уграђивање PVC канализационих цеви и
одговарајућих фасонских комада (горњи
одводници). Ø 110 .Обрачун по m1.
Набавка и уграђивање подних сливника од PVC –а
са емајлираним ростом, хоризонталне или
вертикалне израде. Обрачун по комаду. Ø50

m1

47.50

m1

34.30

m1

34.30

m1

12.30

m1

20.20

kom

16.00
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Свега канализациона мрежа:
IV

САНИТАРИЈА

IV
1.

Набавка, транспорт и монтажа керамичке WC
шоље тип Simplon са припадајућом опремом:

IV
2.

керамичка шоља
бешумни PVC водокотлић
одговарајућа даска за WC шољу
потребан спојни и заптивни материјал
Набавка, транспорт и монтажа керамичке PVC
шоље за особе са инвалидитетом:

IV
3.

керамичка шоља
бешумни PVC водокотлић
одговарајућа даска за WC шољу
потребан спојни и заптивни материјал
Набавка и монтажа керамичког умиваоника са
следећим елементима:

IV
4.
IV
5.
IV
6.
IV
7.
IV
8.

керамичка шкољка умиваоника 550 х 490
одливни вентил са металним сифоном и розетом
одливнo PE колено Ø 50
угаони кугласти вентил за топлу и хладну воду
потребан спојни и заптивни материјал
Набавка, транспорт и уградња бојлера 80 l комплет
са свим потребним материјалом. Обрачун по
комаду.
Набавка, транспорт и монтажа зидне једноручне
батерије. Обрачун по комаду комплет намонтирано.
Набавка и уградња зидне батерије комплет са
тушем за туш кабине. Обрачун по комаду.
Набавка и уградња дводелне судопере у кухињи.
Обрачун по комаду.
Набавка и уградња једноделне судопере у кабинету
за хемију. Обрачун по комаду.

kom

18.00

kom

1.00

kom

52.00

kom

6.00

kom

52.00

kom

8.00

kom

3.00

kom

3.00
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IV
9.
IV
10.

IV
11.

Набавка и уградња писоара према типу постојећег
одвода, комплет са свим потребним фазонским
комадима.
Набавка, транспорт и уградња ситне галантерије:
држач тоалет папира
огледало
држач течног сапуна
ситна галантерија
WC четка
Набавка, транспорт и уградња ситне галантерије за
особе са инвалидитетом:
држач тоалет папира
држач течног сапуна
ситна галантерија
WC четка
корпа за отпатке
етажери са огледалима

kom

4.00

kom
kom
kom
kom
kom

18.00
26.00
36.00
24.00
18.00

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Свега санитарија:

V
V1.
V2.

V3.

V4.

РАЗНИ РАДОВИ
Затрпавање рова пробраном земљом из ископа.
Обрачун m3.
Набавка армирано бетонских цеви Ø1000 mm а по
шеми ознаке KS1, KS2 уградња на слоју аб плоче
дебљине 15 cm (плоча армирана двоструком
мрежом Q335 ). /У цену урачунати и пењалице
Ro12/20 cm / (Потрошња цеви по једном комаду
шахте је 1.5 комада).
Набавка и уградња конусних прстенова –
завршетака цеви Ø1000 за шахте KS1 и KS2 и
KS3. Обрачун по комаду.
Набавка и уградња армирано бетонских цеви
Ø1000mm а по шеми KS 3 на слоју аб плоче d=15
cm (плоча армирана двоструком мрежом Q335).
Обрачун по комаду / у цену урачунати и пењалице
од Ro12/ 20 cm/

m3

60.12

kom

3.00

kom

3.00

kom

2.00

Конкурсна документација за ЈНМВ 1.2.12.У/2019

стр 36 од 74

V5.

V6.

V7.

V8.

Набавка и уградња ливеногвозденог поклопца Ø
600mm за шахте KS1, KS2, KS3 носивости до 300
kN. Обрачун по комаду.
Израда изливне грађевине на крају дренаже од аб
бетона MB 30 у свему према прилогу у графичкој
документацији. Обрачун по комаду.
Израда разупирања ровова и осигурање јаме
приликом ископа земље и монтаже цеви, према
детаљу из пројекта, са комплетном демонтажом
дрвене конструкције, пре затрпавања цеви.
Обрачун по m2 / Просечна ширина рова 100 cm a
дубина од 190 до 300 cm/.
Набавка и уградња геофилца преко слоја
сепарисане гранулације 16-32 mm, као заштита од
продора земље . Обрачун по m2.

kom

3.00

kom

1.00

m2

294.00

m2

156.00
Свега разни радови:

ЗБИРНА
I

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

II

САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

III

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

IV

САНИТАРИЈА

V

РАЗНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

3.СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ:
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Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Јединична
цена без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6 (3х4)

7(3х5)

Бр

04- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
A I РАЗВОДНИ ОРМАНИ
I 1.

Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем
разводном орману GRО и уградња следеће
новопројектоване опреме:
-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 1
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 4
-аутоматски осигурачи 25А, В тип, kom 21
-ДИН шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
монтажни инсталациони материјал, kom 1.

I 2.

Укупно разводни орман GRО:
Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем
разводном орману RO-1 и уградња следеће
новопројектоване опреме.

kom

1

kom

1

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 10
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10
-четворополан RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1
-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
монтажни инсталациони материјал, kom 1.

I 3.

Укупно разводни орман RО-1:
Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем
разводном орману RO-2 и уградња следеће
новопројектоване опреме.
-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 7
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 11
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-четворополан RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1
-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
монтажни инсталациони материјал, kom 1.

I 4.

Укупно разводни орман RО-2:
Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећем
разводном орману RO-3 и уградња следеће
новопројектоване опреме.

kom

1

kom

1

kom

2

-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom11
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 10
-четворополан RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1
-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
монтажни инсталациони материјал, kom 1.

I 5.

Укупно разводни орман RО-3:
Замена и демонтажа постојеће опреме у постојећим
разводним орманима RO-4 и RO-5 уградња следеће
новопројектоване опреме.
-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 5
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 6
-четворополан RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1
-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
монтажни инсталациони материјал, kom 1.

I 6.

Укупно разводни орман RО-4 и RO-5:
Набавка, испорука и монтажа разводног ормана
RO-6 од два пута декапираног лима са вратима и
бравом за закључавање за уградну монтажу
димензија 630х 340 mm.
У орману се предвиђа уградња.
-аутоматски осигурачи 10А, В тип, kom 12
-аутоматски осигурачи 16А, В тип, kom 12
-Трополни нисконапонски гребенасти прекидач
GP 40A за монтажу на DIN шину, kom 1
-четворополан RCD (ZUDS) уређај 25/0,5А, kom 1
-DIN шине, бакарне (чешаљ) сабирнице и ситан
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монтажни инсталациони материјал, kom 1.
Укупно разводни орман RО-6:

kom

1
I УКУПНО РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

Опис позиције радова

Јединица
мере

Количина

m

3

kom

22

kom

65

kom

1

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВЦ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

A II И Н С Т А Л А Ц И О Н И Р А Д О В И
II
1.

II
2.

II
3.

II
3.1.

Набавка, испорука материјала и израда инсталације
монофазног извода за напајање PP централе у
приземљу проводником N2XH –J 3x1,5mm2 у зиду
испод малтера.
Плаћа се по дужном метру са повезивањем.
Набавка, испорука материјала, пренос алата и
материјала, размеравање и обележавање трасе
полагања проводника.
N2XH-J 3x1,5 mm2, израда продора и рупа у зиду
од опеке, уградња разводних инсталационих кутија
израда потребних веза у разводним кутијама са
затварањем разводних кутија за израду сијаличних
места противпаничне расвете.
У цену је урачуната испорука и монтажа и остали
ситан инсталациони материјал. Просечна дужина
кабла по сијаличном месту је 12 m.
Набавка и испорука материјала, потребан рад за
замену дотрајалих монофазних шуко
прикључница.
Комплет изведено, са уградњом монофазне шуко
утичнице 16A, плаћа се по комаду.
Набавка и испорука материјала, потребан рад за
замену дотрајалих монофазних шуко
прикључница.
Утичница у учионици за ученике нижих разреда –
учионица бр. 28 у приземљу, је са поклопцем са
могућношћу забрављења.
Комплет изведено, са уградњом монофазне шуко
утичнице 16А, плаћа се по комаду.
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II
4.

II
5.

II
6.

II
7.
II
8.

Набавка и испорука материјала и потребан рад за
замену KIP прекидача са сигналним сијалицама, за
укључивање бојлера, 16А.
Комплет изведено, са уградњом KIP прекидача
16А , плаћа се по комаду.
Набавка и испорука материјала и потребан рад за
замену обичних једнополних прекидача, беле боје
(RAL 9003), номиналне струје 10А, напона 250 V ˜,
стандард : IEC 60669-1.
Набавка и испорука материјала и потребан рад за
замену серијских прекидача, беле боје (RAL 9003),
номиналне струје 10А, напона 250 V ˜, стандард :
IEC 60669-1.
Поправка свих оштећених делова објекта
насталих током извођења радова.
Остали ситни предвиђени и непредвиђени радови и
материјал за завршетак комплетне инсталације
(разводне кутије гипс, изолир трака и остали ситни
елементи које купити од произвођача опреме).
Плаћа се комплет сав потребан материјал и рад
потребан за завршетак и пуштање у исправан рад
инсталације.

kom

7

kom

50

kom

32

pauš.

pauš.
II ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ УКУПНО:

РБ

A III
III
1.
III
2.

Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом:

Укупна цена
без ПДВ-а:

Укупна цена
са ПДВ-ом:

1

2

3

4

5

6 (3х4)

7(3х5)

kom

158

СВЕТИЉКЕ
Демонтажа постојећих светиљки на приземљу и
спрату 1 и одлагање светиљки на место које
предвиди инвеститор у оквиру објекта.
Испорука, уградња и повезивање LED надградне
светиљке квадратног облика израђена од
алуминијума са опалном капом од синтетичког
материјала намењена за монтажу на плафон за
осветљење ходника и других помоћних
просторија, опремљена системом са интегрисаним
LED извором снаге 17W за рад на мрежном напону

Конкурсна документација за ЈНМВ 1.2.12.У/2019

стр 41 од 74

III
3.

III
4.

220-240 V. Време паљења светиљке максимум 0.5 s.
Просечан животни век већи од 20.000 радних сати.
Светлосни флукс минимум 2000 lm.
Ефикасност извора светлости је минимум 117
lm/W. Температура боје светлости 4000К. Степен
механичке заштите IP20.
Светиљка је димензија 32,2х32,2cm висине 7,5cm.
Светиљка је типа MAUVE 40K LED CEILING SQ
17W Philips, или слична.
Набавка, испорука и уградња светиљке за монтажу
у просторијама канцеларија и катедри, израђене
у LED технологији предвиђена за надоградну
монтажу. Кућиште светиљке је од челика, обојено у
белу боју RAL 7035. Протектор од транспарентног
поликарбоната. Степен механичке заштите је IP65. ,
а отпорност на удар је IК08, док је струјна класа I.
Светиљка се испоручује у комплету са лед
модулима са бојом светлости 4000К, индексом
репродукције боје CRI › 80. Ефикасност на почетку
радног века је min. 100 lm/W, укупан флукс
система је 3600 lm. Укупна снага система је
максимално 36 W. Фактор снаге је 0.8. Време за
који светлосни флукс падне на 70% иницијалног
флукса је 30000 сати, L70B50. Димензије светиљке
су 63x1250mm, дубина максимално 82 mm.
Светиљка је усклађена са европским стандардима
који важе за производе, има CE знак. Светиљка
слична типу Philips Ledinarire Waterproof WT060C
LED36S/840 PSU L 1200
Набавка, испорука и уградња LED компактног
рефлектора за монтажу у фискултурној сали , за
опште намене дизајниран као економична замена за
традиционалне халогене рефлекторе. Укупна снага
рефлектора је 100W. Неутрално беле боје светлости
температуре 4000К. Трајност извора је 30000 сати.
Флукс светиљке је 10000 lm, а светлосна
ефикасност 100 lm/W. Израђен од алуминијума и
поклопцем од стакла у IP заштити 65 и IK07. Ради
на температури од -25 до +40 степени. Гаранција 3
године. Потребно је да има RoHS. Рефлектор

kom

87

kom

22
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сличан типу Philips BVP106 LED100 /740 PSU
VWB.
III
5.

III
6.

LED уградна светиљка правоугаоног облика
израђена од алуминијума са сјајним параболик
растером намењена за монтажу у плафон за
осветљење учионица, ходника и других
просторија, опремљена системом два LED извора
по 16 W цевастог облика са стакленим омотачем
типа MASTER LEDtube T8. Снага светиљке 32W
предвиђена за рад на мрежном напону 220-240V.
Време паљења светиљке максимум 0.5s.
Просечан животни век 50.000 радних сати.
Светлосни флукс минимум 5000 lm. Ефикасност
извора светлости је минимум 156 lm/W. Индекс
репродукције CRI минимум 80, UGR ≤ 19, (UGR –
Unified Glare Rating). Температура боје светлости
4000К. Енергетска класа А++. Степен механичке
заштите IP 40. Потребно је да светиљка има
могућност минимум 200.000 циклуса укључења.
Потребно је да се сервис извора врши без отварања
светиљке, без алата и интервенције на инсталацији.
Потребно је доставити енергетски пасош извора
светлости. Светиљка типа Fluoelektro FFSN-PS
2xMasterLED Tube.
Испорука и уградња асиметричне светиљке дужине
1200 mm за осветљавање школске табле за монтажу
на плафон уз помоћ висилица опремљена системом
два LED извора по 16W цевастог облика са
стакленим омотачем типа CorePro LEDtube T8.
Снага светиљке 16W предвиђена за рад на мрежном
напону 220-240V . Време паљења светиљке
максимум 0.5s. Просечан животни век 50.000
радних сати. Светлосни флукс минимум 2500 lm.
Индекс репродукције CRI минимум 80.
Температура боје светлости 4000К. Енергетска
класа А++ . Степен механичке заштите IP40.
Потребно је да светиљка има могућност минимум
200.000 циклуса укључења. Потребно је да се
сервис извора врши без отарања светиљке, без

kom

15

kom

69
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алата и интервенције на инсталацији.
Комплет са висилицама од 1 m.
III
7.

III
8.

Испорука и уградња ''бродске'' светиљке у
техничким просторијама, ливена од легуре
алуминијума под притиском и стакленим
поклопцем као заштитом сијалице.
Предвиђена је за употребу у тешким условима
експлоатације попут индустријских постројења, на
отвореним објектима итд.
Израђује се са једним или две водо-непропусне
уводнице. Задовољава ниво заштите IP65.
Предвиђена је за употребу са сијалицама снаге дo
100 W.
Набавка, испорука, уградња и повезивање паник
светиљке , са LED извором, 100 lm, IP42, 230V са
аутономијом рада 3h након нестанка електричне
енергије. Све светиљке да одговарају нашим
прописима. Плаћа се по комаду намонтирана
светиљка са изворима и предспојним справама
уколико исте арматура поседује.

kom

8

kom

19

kom

23
3) СВЕТИЉКЕ УКУПНО:

А

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1

РАЗВОДНИ ОРМАНИ

2

ИНСТАЛАЦИОНИ РАДОВИ

3

СВЕТИЉКЕ
А) УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

бр

Опис позиције радова

Јединица
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а:

Јединична цена
са ПДВ-ом:
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без ПДВ-а:

Укупна цена
са ПДВ-ом:
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Б ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Демонтажа постојеће громобранске инсталације на
деловима објекта где се реконструише кровни
покривач.
Полагање траке Fe/Zn 20x3 mm SRPS N.B4.901Č на
већ постављене потпоре. Тачну дужину утврдиће
надзор на лицу места.
У цену улази постављање траке која је раније
демонтирана и предвиђена у позицији бр. 1
Набавка, испорука и постављање потпора за
кровни вод по лиму SRPS N.B4.923
Набавка, испорука и уградња штапне хватаљке са
уређајем за рано стартовање, са временом
предњачења Δt =40µs, заједно са испоруком и
монтажом цеви h=6m, (5m изнад највише тачке
крова) за ношење штапне хватаљке.
Набавка, испорука и постављање бројача удара на
једном од спустова.
Остали ситан материјал и рад везан за
громобранску инсталацију који дефинисати са
надзором и по потреби уградити.

paušal

m

30

kom

20

kom

1

kom

1

paušal

Б) ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

Бр.

Опис позиције радова

Јединица
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6(3х4)

7(3х5)

Ц ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈА
1.

По завршеном прегледу изведених радова треба
извршити Законска предвиђена испитивања:
-Преглед и испитивање електричне инсталације
са издавањем Стручног налаза;
-Преглед и испитивање громобранске
инсталације са издавањем Стручног налаза;
-комплетирање завршених радова на напред
описан начин, уз сва наведена испитивања давање
атеста и упутства као и пуштање инсталације и
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предаје листе инвеститору на употребу.

pauš.

Ц) ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈE УКУПНО:

ЗБИРНА
А

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Б

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА

Ц

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

5. М А Ш И Н С К Е И Н С Т А Л А Ц И Ј Е

Бр.
1.

2.

3.

Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6 (3х4)

7 (3х5)

кпл.

1

кпл.

1

Демонтажа постојећих радијатора и цевне
инсталације и изношење на место које одреди
инвеститор на даљину до 50 m (постојећа цевна
мрежа и радијатори дати у графичкој
документацији)
Демонтажа комплетне инсталације развода у
котларници и изношење на место које одреди
инвеститор на даљину до 50 m.
Испорука и уградња топловодног котла на пелет
типа PNG 200 произвођача ''Подвис'' или сл. са
гориоником, пужним транспортером и спремником
за пелет.
Рад горионика аутоматски и програмибилни.
-капацитет котла 200 KW
-димњача Ø 220
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4.

5.

6.

7.

-довод и одвод воде ДН50 НП6
-радни притисак 3 бара
-садржај воде 406 лит.
-маса 410 кг
Испорука и монтажа сабирника и разделника од
челичних цеви Ø200х1000 дебљине 3,6мм
Изолиран минералном вуном д=120 мм и облогом
од алуминијумског лима д=0,8 мм
Испорука и уградња циркулационих пумпи са
фреквентном електронском регулацијом
произвођача Grundfos или сл. следећих
карактеристика:

кпл.

1

кпл.

2

ALPHA 2 25-80 180
максимални проток Q=0,6 l/s
напор пумпе 23 Kpа
напон 220V снаге 0,04-0,44А
заштита Х4D
прикључак 6/4''
снага 3-50 W
(грана 1, 2 и 3)

ком

6

ALPHA 1 20-60 120
максимални проток Q=0,15 l/s
напор пумпе 2 Kpа
напон 220V снаге 0,09-0,29А
заштита Х4D
прикључак 3/4''
снага 3-17 W
(заштита хладног краја)
Испорука и уградња запорних кугл вентила:
ДН 15 НП 6
ДН 20 НП 6
ДН 32 НП 6
ДН 40 НП 6
ДН 50 НП 6
Испорука и уградња неповратних вентила
ДН32 НП6
ДН40 НП6

ком

1

ком
ком
ком
ком
ком

4
2
26
12
4

ком
ком

1
2

Конкурсна документација за ЈНМВ 1.2.12.У/2019

стр 47 од 74

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Испорука и уградња преструјних вентила
произвођача ''Heimeiеr '' или одговарајући типа
Hidrolux
ДН20 НП6
Испорука и уградња хватача нечистоћа
ДН32 НП6
ДН40 НП6
Испорука и уградња трокраког мешајућег вентила
ДН 20 НП6 произвођача ''Heimeiеr '' или слично
Испорука и уградња трокраког мешајућег вентила
ДН 32 НП6 са електромотором произвођача
''Heimeir '' или слично
Испорука и уградња дигиталног регулатора грејања
са 5 кругова грејања типа Heatron WCHR или
слично
Спољни сензор температуре опсега -30 до +50 С

14.

Испорука и монтажа експанзионе посуде запремине
V=200 litara типа ''Elmet '' или сл.

15.

Испорука и монтажа алуминијумских радијатора
''Глобал'' типа VOX или слично са израдом
радијаторске везе.
VОX 600
VОX 800
Испорука и монтажа термостатских вентила са
термоглавом антивандал типа Б са предрегулацијом
протока произвођача ''Heimeiеr'' типа EClipse F или
сл. Захтевани проток се директно подешава на
вентилу од 10-150 л/х
ДН 10
Испорука и уградња радијаторских навијака
произвођача ''Heimeiеr'' типа Regulux или сл.

16.

17.

18.

ДН 10
ДН 15
Испорука и уградња одзрачних славиница 1/2 '' са
потребним редукцијама 1''

ком

3

ком
ком

1
2

ком

1

ком

3

ком
ком

1
1

ком

1

чл
чл

1559
102

ком.

110

kom
kom

108
2

кпл.

110
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19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Испорука и уградња радијаторских носача и
одстојника.

кпл

220

Испорука и уградња славиница за пуњење и
пражњење 1/2 '' са потребним редукцијама 1''

кпл

110

m
m
m
m
m
m
m

680
120
170
90
150
30
40

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

60
24
16
4
24
14
10

m2

160

kom

90

kg.

80

kom
kom
kom
kom

48
22
12
14

Испорука и уградња челичних бешавих цеви по
стандарду SRPS EN 10220
Ø 17,2x2,2
Ø 21,3x2,2
Ø 26,9x2,6
Ø 33,7x2,6
Ø 42,4x2,9
Ø 48,3x3,2
Ø 60,3x3,6
Испорука и уградња хамбуршких лукова
Ø 17,2x2,6
Ø 21,3x2,9
Ø 26,9x2,9
Ø 33,7x3,2
Ø 42,4x2,9
Ø 48,3x3,2
Ø 60,3x3,6
Потрошни материјал за израду инсталације
ацетилен, кисеоник, брусне плоче и сл. Паушално у
вредности 50% од ставки 21 и 22
Чишћење цеви до светлог сјаја и фарбање цеви
заштитном и завршном бојом отпорном на
температуру.
Бушење хоризонталних и вертикалних рупа за
цевовод са обрадом рупа.
Израда носача хоризонталног цевовода од
квадратних цеви 20х20.
Испорука и монтажа шелни за везивање
вертикалних водова на зид:
Ø 21,3
Ø 21,3
Ø 26,9
Ø 33,7
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28.

Ø 42,4
Ø 48,3
Ø 60,3
Испорука и уградња термоманометра до 120 Ц и 6
бара.

29.

Испорука и уградња вентила сигурности 3 бара
ДН20НП6

30.

Санација постојећег димњака, чишћење и фарбање.

31.

Испорука и уградња димњаче Ø220 mm

32.

Испорука и уградња изолације цеви у котларници
минералном вуном и облогом од алумунијумског
лима д=0,5мм

34.

ДН32 д=30мм
ДН40 д=50мм
ДН50 д=50мм
Испорука и уградња аксијалних вентилатора типа
HXBR/4-400 произвођача ''S&P '' или одговарајућег
са регулатором брзине ROB-4/RMB 1,5 следећих
карактеристика:
број обртаја 1395 о/мин
напон струје 230 V/50 Hz, монофазни
снага 268 W
проток ваздуха 5080 m3/h
пречник Ø400 mm
(у цену урачунати израду отвора у зиду са
завршном обрадом)
Испорука и уградња жалузине од алуминијума.

35.

Испорука и уградња заштитне мреже.

33.

36.
37.

kom
kom
kom

10
8
4

kom

2

kom

1

kpl.

1

kpl.

1

m2
m2
m2

20
25
10

kom

2

kom

2

kom

2

pauš.

1

kom.

1

Припремно завршни радови
Израда пројекта изведеног објекта.
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38.

39.

40.

Испирање, испитивање и пуштање у рад
инсталације са регулацијом протока на вентилима.
Обука радника у котларници.
Урегулисавање, мерење и израда елабората о
регулацији термостатских вентила и преструјних
вентила.
Испорука комплетне атестне и друге документације
потребне за технички пријем и присуство
техничком пријему.

kpl.

1

kpl

1

pauš.
УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

6) ОПРЕМА И СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

Бр.
1.
2.
3.

Опис позиције радова

Јединица
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6(3х4)

7(3х5)

kom

11

kom

4

kom

11

Набавка, испорука и постављање противпожарног
апарата Тип: S-9
Набавка, испорука и постављање противпожарног
апарата Тип: CO2 -5
Набавка, испорука и постављање табле са
обавештењима из области ЗОП (упутства за
поступање у случају пожара и сл.)

УКУПНО ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА:
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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
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) 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);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
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:
1.1.

ПОТРЕБАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1. НАДЗОРНА ГРУПА
Састав Надзорне групе мора бити адекватан врсти објекта и треба да обухвати лица која
поседују лиценце Инжењерске коморе Србије следеће стручности :
-1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:
лиценцу 400 или 401 или 410 или 411.
- 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:
лиценцу 413 или 414
- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 450
- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 453
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- 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе
Србије, и то: лиценцу 430
Доказ:
Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и доказ о радном статусу
(за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог одговарајућег
обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора
ван радног односа).
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за
реализацију радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора
којим се то дефинише.
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа:
1. Уговор о привременим и повременим пословима;
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца);
3. Уговор о допунском раду

1.1.

1.2.

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
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
услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 услуга- Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне школе
''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча, ЈНМВ 1.2.12,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4. 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);
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је
ималац права интелектуалне својине;
6. Понуђач испуњава додатне услове:
Технички капацитет
Понуђач располаже са траженим техничким капацитетом.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
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. 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 услуга-Услуге стручног надзора на санацији објекта зграде основне школе
''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3 КО Плоча, 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуде;
4) 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:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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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.
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:Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230
Александровац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга- Услуге стручног надзора на санацији
објекта зграде основне школе ''Аца Алексић'' у селу Плоча, општина Александровац на кп. бр. 2412/3
КО Плоча, БР ЈН 1.2.12 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 01.07.2019.године до _12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:









Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности
Изјаву подизвођача о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности (ако понуђач наступа са подизвођачем)
Образац понуде
Доказе о успуњености услова техничког капацитета
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде (није обавезно приложити)
Образац изјаве о независној понуди

Напомена:Сви обрасци дати у конкурсној документацији треба да буду попуњени, потписани и
оверени печатом.
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 поштовању обавеза из чл.75. ст.2.
Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог 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.
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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.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Oпштинска управа општине
Александровац, ул. Јаше Петровића, бр.26, 37230 Александровац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ
ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА
АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12 - НЕ ОТВАРАТИ'' или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ
ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12 - НЕ ОТВАРАТИ '' или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ
ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТИНА
АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12 - НЕ ОТВАРАТИ '' или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА
САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА,
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12 - 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.
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 (поглавље VI), 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 (поглавље VI) 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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
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) до 6) 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,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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 максимално 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Стручно-технички надзор врши се у периоду од увођења Извођача радова у посао до
завршетка радова који су предмет надзора.
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

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.

У цену су урачунати сви трошкови који из вршења стручно-техничког надзора,трошкови сопственог
превоза и сви други трошкови и никакви накнадни трошкови неће бити обрачунавани.
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 ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
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 поште на адресу наручиоца или електронске поште
на e-mail nabavke@aleksandrovac.rs ) 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- УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ
ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА
АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈНМВ 1.2.12.''
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока
за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
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. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3. тачка 5).
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

ЗА

ПОВРЕДУ

ЗАШТИЋЕНИХ

ПРАВА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. до 167. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Наручиоцу се захтев за заштиту права предаје непосредно или електронском поштом на адресу:
nabavke@aleksandrovac.rs или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о
јавним набавкама није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација, захтев ће се сматрати благоврем,еним уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок за подношење захтева за
заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
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.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права при чему је дужан да у поднетом обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да
зауставља даље активности у поступку до доношења коначне одлуке.
Да би био потпун, захтев за заштиту права треба да садржи:
-назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
-назив и адресу наручиоца;
-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју је донео наручилац у
поступку јавне набавке;
-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
-чињенице и доказе којима се повреде доказују;
-потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона;
-потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на ручун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
60.000,00 динара у складу са чланом 156. став 1. тачка 1) и 2) ако захтев за заштиту права подноси пре
отварања понуда.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. тачка 6) Закона о јавним набавкама, прихватиће се:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће
елементе:
(1)да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2)да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога;
(3)износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4)број рачуна 840-30678845-06;
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(5)шифра плаћања 153 или 253;
(6)позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтева за заштиту права;
(7)сврха:ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтева за заштиту права;
(8)корисник: буџет Републике Србије;
(9)назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10)потпис овлашћеног лица банке.
2.Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште,
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1.
осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава).
4.Потврда издата од стране Народне банке Србије , која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом.
Примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет
презентацији Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки на следећем линку:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
18. 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 ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ______________ од __________________ за јавну набавку услугаУСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА АЛЕКСАНДРОВАЦ
НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12,
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони
број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска

адреса
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понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и
назив банке:

Лице
овлашћено
потписивање уговора

за

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 који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:
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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.
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:
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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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3
КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок важења понуде
(не може бити краћи од 30 дана)
До завршетка радова који су предмет надзора.
Рок за вршење стручног надзора

У цену су урачунати сви трошкови који из вршења стручно-техничког надзора испитивања, трошкови
сопственог превоза и сви други трошкови и никакви накнадни трошкови неће бити обрачунавани.
Датум
________________

Понуђач
М. П.

_____________________

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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МОДЕЛ УГОВОРА
о вршењу
УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА АЛЕКСАНДРОВАЦ
НА КП. БР. 2412/3 КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12

Закључен између:1. Општинска управа Општине Александровац,
улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,
Матични број:07194838, ПИБ-100369374,
Текући рачун број: 840-48640-96, код Управе за трезор, РЈ Александровац,
коју представља начелник Иван Новаковић, дипл. правник,
(у даљем тексту: ''Наручилац'') и
2. ___________________________________ из_____________________,
Адреса:____________________________________________________,
Матични број:________________, ПИБ:________________________,
Текући рачун:_____________________, код________________банке,
коју представља: ___________________________________________,
(у даљем тексту: ''Извршилац услуге'').
У случају подношења заједничке понуде групу понуђача чине:
1.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ____________, матични број ______________.
2.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ____________, матични број _____________.
ИЗвршилац услуге ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:
1.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ____________, матични број ______________.
2.______________________________________________, са седиштем _________________________,
ПИБ ____________, матични број _____________.
Основ уговора:
Спроведен поступак број ЈНМВ 1.2.12
Број и датум одлуке о додели уговора: __________________.
Понуда изабраног понуђача бр._________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
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Предмет овог Уговора су: УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3
КО ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12, а на основу Понуде Извођача бр. ________________године , која је саставни део
овог уговора.
Члан 2.
Стручно - технички надзор обухвата следеће врсте радова:

1
2
3
4
5
6

Грађевинско -занатске радове;
Инсталацију аутоматске дојева пожара;
Инсталације водовода и канализације;
Електроенергетске инсталације;
Машинске инсталације и
Опрема и средства за заштиту од пожара.

Правна регулатива на основу које се врши стручно технички надзор објекта је садржана у одредбама
Закона о планирању и изградњи (,, Службени гласник РС,, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11,
212/12, 42/13- УС, 50/13-УС, 98/13- УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др закон) о вођењу
стручног надзора као и у одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора и
Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевиснког дневника.
ЦЕНА И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 3.
За вршење стручно-техничког надзора радова из члана 2. овог Уговора Наручилац ће Извршиоцу
исплатити, без урачунатог ПДВ-а, износ од __________ динара, односно ____________ динара са
урaчунатим ПДВ-ом и то на основу испостављених фактура, на рачун број ________________ код
_________________ банке.
Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог
одговарајућег захтева за исплату, сходно чл.4.став 1. Закона о измирењу новчаних обавеза у

комерцијалним трансакцијама(„Сл гласник РС“бр.119/2012 и 68/2015).
У случају да се радови на којима се стручно - технички надзор врши, а који су обухваћени понудом
Извршиоца реализују у значајно мањем обиму од обима предвиђеног понудом, Наручилац задржава право
да уговорени износ за вршење стручно - техничког надзора умањи, сразмерно умањењу обима изведених
радова у односу на понудом предвиђен обим радова на којима се надзор врши.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
Стручно - технички надзор над радовима из члана 2. овог Уговора, Извршилац ће вршити у
складу са пројектно - техничком документацијом, уговорима закљученим између Наручиоца и Извођача
радова и Законом о планирању и изградњи.
Члан 5.
За обављање послова који су предмет овог уговора Извршилац је дужан да именује одговорна лица
која поседују одговарајуће лиценце.
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Члан 6.
Уколико током извођења радова дође до повећања обима радова, накнадних радова или уколико
динамика радова то захтева, Извршилац се обавезује да ангажује потребан број радника у зависности од
обима посла.
Члан 7.
Период ангажовања стручног особља Извршиоца условљен је периодом извођења радова и вршиће
се за читаво време извођења радова на којима се врши надзор.
Члан 8.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу, као средство обезбеђења извршења уговорних обавеза, преда
бланко соло меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% уговорене цене услуга из члана 7. овог
Уговора и са роком важности 7 дана дужим од дана трајања овог Уговора.
Извршилац се обавезује да средство обезбеђења извршења уговорних обавеза из предходног става
достави најкасније у року од 7 дана од дана потписивања овог уговора.
Извршилац се обавезује да достави Наручиоцу копију полисе осигурања од професионалне
одговорности у року од 7 дана од дана потписивања овог уговора за именована лица/е која ће непосредо
вршити надзор.
Члан 9.
Извршилац је одговоран за штету која настане у случају да не предузме мере за отклањање
недостатака које утврди, као и за неблаговремено обавештавање Наручиоца о променама које настају у току
грађења, а које могу утицати на рок грађења, цену коштања, квалитет радова или друге услове грађења.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Саставни део овог Уговора је :
- Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају споразумно, а ако то не буде могуће,
спор ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА:
________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.
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IX 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 услуга – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''АЦА АЛЕКСИЋ'' У СЕЛУ ПЛОЧА, ОПШТА АЛЕКСАНДРОВАЦ НА КП. БР. 2412/3 КО
ПЛОЧА, БР ЈН 1.2.12, 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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