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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: средња Пољопривредна школа са домом ученика ''Рајко Боснић'' ,
Буково- Неготин.
Адреса: улица Буковски пут бб, 19 300 Неготин.
Интернет страница: bukovo.edu.com.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом
о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/15) у
даљем тексту: ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број

1/2016

су

РАДОВИ

–

набавка

радова

-

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ
ВИНСКОГ ПОДРУМА.
Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке: 45000000-опште грађевински радови.
Процењена
вредност
предмета
јавне
набавке
тј.
РАДОВА
–

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ
ВИНСКОГ ПОДРУМА је 6. 525. 655, 50
динара и словима
(шестмилионапетстотинадвадесетпетхиљадашестопедесетпет) динара.
Средства за јавну набавку су предвиђена: Финансијска средства за јавну
набавку обезбеђена су у буџету општине Неготин за 2016. годину.
4. Циљ поступка
Поступак се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:
Александар Милијић, секретар школе.

6. Преузимање конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети преко Портала јавних набавки или
интернет страни наручиоца.
7. Пријем понуда и рок за подношење понуда
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: средња Пољопривредна школа са домом ученика
''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин, ул. Буковски пут бб. 19 300 Неготин,
Комисија за јавну набавку са назнаком „Понуда за јавну набавку РАДОВА –

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ
ВИНСКОГ ПОДРУМА - број ЈН 1/2016 – не отваратиРок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 12:00 часова. Уколико рок
истиче на дан који је нерадан, као последњи дан рока ће се сматрати први наредни радни
дан, до 12:00 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 наручилац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене, све неблаговремене понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Рок важења понуда на може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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 настрани наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду
тих трошкова у својој понуди.
Јавно отварање понуда одржаће се по истеку рока за подношење понуда, то јест у
12:30 часова последњег дана горе наведеног рока, у просторији секретаријата средње
Пољопривредне школе са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин, са
седиштем у Букову-Неготину, на адреси ул. Буковски пут бб, 19 300 Неготин

Отварање понуда је јавно тако да може да присуствује свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача. Пре почетка јавног отварања, представници понуђача су
дужни да комисији наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена
печатом и потписом , за учешће у поступку јавног отварња понуда.
9.Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана јавног отварања
понуда.
10. Контакт особа: Александар Милијић, секретар школе, тел: 019/548-755
e-mail: bukovo@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку бр. 1/2016 су РАДОВИ –

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ
ВИНСКОГ ПОДРУМА - 45000000-опште грађевински радови.
Опис радова саставни је део конкурсне документације и он је дат у делу конкурсне
документације
под
редним
бројем
III
који
носи
наслов
ВРСТА,
КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ
И
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА,
РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
ПЛАНОВИ
Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога
решењем одређује Наручилац.
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року
који је дат кроз упутство понуђачима како да сачине понуду и кроз модел
уговора.
Рок за извођење радова не може бити дужи од рока датог у упутству за
сачињавање понуде и обрасцу понуде.
Место извршења радова је седиште Наручиоца, односно седиште средње
Пољопривредне школе са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин, БуковоНеготин, и то зграда винског подрума, у комплексу средње Пољопривредне
школе са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин (Крајњи корисник).
Техничка документација и планови
Наручилац ће сву неопходну техничку документацију и планове доставити
Извођачу радова по закључењу уговора, а пре увођења у посао.

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
ПЛАНОВИ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ НА РУШЕЊУ
1.1. Демонтажа кровног покривача
Демонтажа постојећег кровног покривача, спуштање материјала на коту околне
саобраћајнице, утовар у транспортно возило, транспорт и истовар на градску
депонију, на даљину од 7.5 км. Комлетна зграда је покривена глиненим бибер
црепом, осим мањег дограђеног дела са јужне стране који је покривен салонит
плочама. Нагиб кровне равни на делу покривеним бибер црепом је ≈36º.
Висина од коте терена до врха симса је око 5.50 м, мерена на јужном делу
објекта, али се иста повећава на северној страни где се пут спушта.
Ценом је обухваћена и демонтажа слемењака, кровних удолина од лима, као и
демонтажа опшивки од лима око димњака.
Обрачун се врши по м² демонтираног покривача, мерено по косој површини
кровне равни.
а) бибер цреп
б) салонит плоче

1.2. Рушење постојеће кровне конструкције
Демонтажа кровних летава и дрвене кровне конструкције са објекта, спуштање
материјала на ниво терена са складирањем слагањем истог у близини објекта
(даљина до 100 м), без одвоза истог. Треба напоменути да су постојећи димњаци
у одређеној мери оштећени, те је овом позицијом обухваћено и евентуално
потребно привремено осигурање истих током рада.
Обрачун по м² основе крова.
1.3. Рушење таванске конструкције

Рушење таваница, утовар шута у транспортно возило, превоз и истовар на
градску депонију Неготин даљине 7,5 км. Масивне дрвене попречне греде
депонују се у близини објекта (нема одвоза).
Таваница се не руши на делу фискултурне сале, где је раније већ извршена
реконструкција. Светла висина до доње ивице попречне масивне дрвене греде,
мерено у средишњем делу објекта, износи 515 цм.

По просторијама постоји различита конструкција таванице. На једном делу је "кара таван"
летвама, трском и малтером испод попречних греда и подом изнад греда (таваница типа бр. 1)
другом делу се конструкција састоји од поречних масивних дрвених греда, преко којих је постав
под од дасака (таваница типа бр. 2). На осталом делу је конструкција као код типа бр. 2, с тим шт
су са доње стране постављене лесонит табле као плафонска конструкција (таваница типа бр. 3).
Таваница изнад дограђеног дела на јужној страни третира се у обрачуну као "тип
бр. 3"
Обрачун по м² срушене таванице, мерено на делу између зидова (површина
просторија). Цена обухвата и рад на демонтажи елемената који се ослањају у
зидове.
а) таваница тип бр. 1
б) таваница тип бр. 2
ц) таваница тип бр. 1
1.4. Рушење и шлицање елемената зиданих пуном опеком
Рушење и шлицање постојећих зидова од пуне опеке у продужном малтеру,
утовар шута у транспортна возила, одвоз на градску депонију даљине 7.5 км са
истоваром. Шлицања се врше у нивоу таванице, односно по врху зидова (за
ослонце АБ греда, за изградњу хоризонталних АБ серклажа и сл.).
Обрачун се врши по м³ извршеног шлицања.
1.5. Демонтажа олучних хоризонтала и вертикала
Демонтажа олучних хоризонтала и вертикала од поцинкованог лима. Олучна
хоризонтала је "лежећи олук" са порубним лимом. Олуке демонтирати заједно са
челичним носећим елементима. Ценом је обухваћен и утовар, транспорт и
истовар демонтираних елемената на градску депонију.
Обрачун по м' демонтиране олучне хоризонтале, тј. вертикале.
а) олучна хоризонтала
б) олучна вертикала

1.6. Рушење димњака зиданих пуном опеком

Рушење постојећих димњака од пуне опеке у продужном малтеру, утовар шута у
транспортна возила, одвоз на градску депонију даљине 7.5 км са истоваром.
Димњак на правцу ослонца ПОС112 и ПОС 113 и димњак у фискултурној сали се
руши комлетно до врха зида. Димњак на правцу хор.серкл. ХС8 и ХС15 се руши
до око 40 цм испод кровне равни. Ценом је обухваћена и израда потребне скеле.

Обрачун се врши по м³ порушеног димњака, не рачунајући запремину димњачког
канала.

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1. Израда АБ хоризонталних серклажа
Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња бетона марке МБ20 у
хоризонталне серклаже у нивоу таванице, по врху фасадних зидова, као и попуна
насталих отвора на местима демонтираних носећих попречних дрвених греда.
Ценом је обухваћена и израда потребне дашчане оплате. Бетон уграђивати
обавезно уз употребу пер-вибратора за бетон.
Обрачун се врши по м³ израђеног АБ хоризонталног серклажа.

2.2. Израда АБ греда
Набавка, транспорт и уградња бетона марке МБ30 за изградњу АБ греда у нивоу
таванице. Висина од постојећег пода до доње ивице пројектованих подужних
греда 25/30 цм износи око 5,05 м. Ценом је обухваћена израда потребне дашчане
оплате, са уградњом троугаоних лајсни дуж ивица доње стране греда, обострано.
Позиција обухвата и израду потребне скеле и подупирача, као и негу бетона
квашењем након уградње. Бетон уграђивати обавезно уз употребу пер-вибратора
за бетон.
Скелу израдити на комплетној површини просторија у којима се ради нова
таваница, јер ће иста бити коришћена и приликом рада на осталим позицијама на
нивоу таванице, код којих се неће додатно признавати трошкови израде скеле
(израда подне конструкције преко АБ греда, штемовања врхова зидова, израда
серклажа, стабилизација симса итд.).
Обрачун се врши по м³ изграђене АБ греде.
а) АБ греда 30/60 цм
б) АБ греда 25/30 цм
2.3.

Израда димњачке капе

Израда димњачке капе (равна капа дебљине 5 цм, по 5 цм шира од димензија
димњака). Димњаци су димензија од 40х65 цм и 52х52 цм. Капу израдити у
дашчаној оплати од бетона марке МБ20, и армирати је одговарајућом арматуром.
Цена обухвата сав рад и материјал и израду потребних скела.
Обрачун се врши по комаду израђене димњачке капе.

2.4.

Израда АБ микро елемената
Позицијом је обухваћена изградња армирано бетонских елемената хоризонталних серклажа малог пресека, у зидовима дебљине д=12-15 цм, од
бетона марке МБ20 (C16/20). Ценом је обухваћена и израда потребне дашчане
оплате. Због мале количине бетона која се уграђује у ове елементе, а потребног
већег обима рада на припреми за бетонирање, ови елементи се плаћају посебно.
Цена обухвата сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м³ изграђеног елемента.

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
3.1. Армирање АБ елемената
Позицијом је обухваћена набавка, транспорт, чишћење, исправљање, сечење,
савијање и монтажа арматуре за све армирано-бетонске елементе, у свему
према детаљима у пројекту, важећим прописима и упутству Надзора. Пре почетка
израде арматуре све мере проверити на лицу места. Обрачун се врши по кг нето
уграђене арматуре.
а) ГА и Ра

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ
4.1. Стабилизација симса
Уочено је да је симс на одређеним местима више или мање оштећен сливањем
атмосферских вода из оштећеног лежећег олука. Ова позиција обухвата дерсовање,
односно стабилизацију горње површине симса, тј. фасадних зидова, након демонтаже
кровне конструкције, олука и покривача.
Стабилизација горње површине се врши у ширини од око 60 цм, тј. до новог АБ
хоризонталног серклажа. Најпре извршити чишћење површине од нечистоћа,
компресором или погодним алатом одстранити из спојница између цигала
лабилне и отпале делове малтера, наквасити површину, након чега се врши
испуна фугни и осталих рупа цементним малтером.

У наведеној ширини извршити, након испуне фугни и рупа, дерсовање цементним
малтером, наношењем малтера у дебљини од око 2 цм. Цена обухвата сав рад и
материјал.
Обрачун се врши по м' обрађене горње површине симса у свему по претходном
опису.
4.2.

Зидање димњака пуном опеком
Позицијом је обухваћена израда димњака (64х38 цм са два канала у фискултурној
сали) од пуне опеке изнад врха постојећих зидова, са једнаким распоредом
димњачких канала као код димњака који се наставља. Зидање извршити у
продужном малтеру, а паралелно са зидањем димњака обрадити унутрашњост
малтером (дерсовати димњачки канал). Опеку пре уградње квасити водом.
Након завршетка комплетног посла на доградњи димњака обавезно отворити
ревизије на дну димњака и очистити малтер који је пао. Цена обухвата сав рад,
материјал и израду скеле.
Обрачун се врши по м³ озиданог димњака, без одбијања запремине димњачког
канала.

4.3. Зидање димњака фасадном опеком
Позицијом је обухваћена израда димњака (64х38 цм са два канала у фискултурној
сали) од фасадне опеке прве класе у црвеној боји изнад кровних равни. Зидање
извршити у продужном малтеру, а паралелно са зидањем димњака обрадити
унутрашњост малтером (дерсовати димњачки канал). Ценом је обухваћена и
обрада упуштених спојница између цигала, сав рад и материјал и израда скеле.
Обрачун се врши по м³ озиданог димњака, без одбијања запремине димњачког
канала.
4.4. Испуна отвора између рогова
Позицијом је обухваћено затварање празног простора између новог хориз. АБ
серклажа где се ослања венчаница и врха рога, тј. до облоге стрехе ОСБ плочом
(стреха на делу крова покривеним лимом - дограђени део). Ову површину
затворити озидом од комада пуне опеке у продужном малтеру, дебљине око 6-7
цм (цигла на кант) и висине око 20 цм. Цена обухвата сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м` озида, без одузимања ширине рогова.

4.5.

Малтерисање на дограђеном делу објекта
Позиција обухвата малтерисање дела зидова дограђеног дела објекта са јужне стране, по
врху где су изграђени АБ серклажи и санација оштећења на углу зграде.

Малтерисање извршити продужним малтером са спољашње, односно кречним са
унутрашње стране, са свим припремним радњама (очистити лабилне делове
малтера, очеткати површину и спојнице опеке челичном четком, нанети слој
цементног "шприца"). Цена обухвата сав рад и материјал и израду скела.
Обрачун се врши по m² омалтерисане и пердашене површине.

5.

РАДОВИ НА ИЗРАДИ КРОВА И ТАВАНИЦЕ

5.1. Израда кровне конструкције
Израда и уградња свих елемената кровне конструкције од чамове грађе 2. класе
стандардних димензија, ВЛАЖНОСТИ МАКС. ДО 18%, у складу са пројектном
документацијом и упутством и налозима надзорног органа. Ценом је обухваћена
набавка свог материјала, транспорт, обрада елемената, израда карми, усецање
елемената, и сав остали потребан рад.

Обавезна је веза дрвених елемената за АБ конструкцију, као и међусобна веза
појединих елемената кровне конструкције, навојним челичним шипкама М12,
подлошкама и одговарајућим матицама, што је такође обухваћено понуђеном
ценом. Нагиб кровне равни је 36°.
Обрачун се врши по м² основе крова, рачунајући и проширења на делу симса.
а) кровна конструкција основног објекта
б) кровна конструкција дограђеног дела
5.2. Летвисање и покривање кровних равни
Летвисање кровних равни чамовим летвама димензија 5/3 цм и покривање
пресованим глиненим фалцованим црепом ("Continental +" или еквивалентно).
Ценом је обухваћена и уградња црепа снегобрана (≈1ком/м² површине кровне
равни) по распореду у складу са упутством произвођача и надзорног органа. Цена
обухвата сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м² летвисане и покривене површине, мерено по косини
кровне равни.

5.3. Обрада крајева рогова
Позицијом је обухваћена обрада крајева рогова 12/14 цм по
средње
компликованом шаблону на дограђеном делу објекта са јужне стране, где је
покривање трапезастим лимом. Крајеви рогова се секу по детаљу из пројекта,
обрађују шмирглом, а затим фарбају. Бојење се врши на следећи начин: један
премаз средством за импрегнацију дрвета (биоцидни премаз за заштиту дрвета од
влаге, плесни, дрвне гљиве и инсеката) и два премаза средством за заштиту и
декорацију дрвета у спољним срединама, у боји по избору Инвеститора (садолин).
Шмирглање и бојење рога се врши на на дужини од око 75 цм.
Обрачун се врши по комаду обрађеног рога у свему према датом опису.
5.4. Уградња слемењака

Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и монтажа одговарајућих слемењака
за изабрани тип црепа. Слемењаке пажљиво поставити у густом продужном
малтеру и обрадити спојнице суседних елемената. У цену је урачунато и
справљање малтера за повезивање слемена, као и сав потребан материјал за то.
Обрачун се врши по м' постављених слемењака у свему према претходном опису.
5.5. Патосање и летвисање кровне конструкције
Позицијом је обухваћено патосање кровне равни изнад дограђеног дела на јужној
страни, преко рогова префабрикованим ОСБ плочама дебљине 11 мм, КЛАСЕ
ОСБ3 за примену у спољашњим срединама. Након уградње кровне фолије и
контра летви (ПОС 5.6.) поставити чамове кровне летве 5/3 цм, на осовинском
растојању од 72 цм, преко којих се поставља трапезасти лим. Цена обухвата сав
рад и материјал.
Обрачун се врши по м² патосане и летвисане површине, мерено по косини кровне
равни, тј. стварна патосана површина

5.6. Уградња водонепропусне паропропусне кровне фолије
Позицијом је обухваћена уградња кровне водонепропусне паропропусне фолије
преко претходно патосане кровне равни ОСБ плочама. Ценом позиције
обухваћена је и израда и уградња контра летви од чамових дасака дебљине 2,5
цм и ширине не мање од 8 цм, а преко кровне фолије. Ценом је предвиђено и
неопходно преклапање кровне фолије, у складу са препорукама произвођача.
Обрачун се врши по м² покривене површине, мерено по косини кровне равни.

5.7.

Уградња анкера за утезање слемењаче
Позицијом је обухваћена набавка, транспорт и уградња анкера за везу слемењаче
и стубића испод слемењаче на дограђеном делу објекта са фасадним зидом
главног објекта. Анкери су од челичних навојних шипки М12 кв 4.6 и уграђују се
приближно на 80 цм осовински, тј. испод рогова на слемењачи, односно по два
ком на сваком стубу (има 6 стубова). Дужина појединачног анкера износи око 85
цм.
На месту предвиђеном за уградњу анкера се буши рупа кроз фасадни зид од пуне
опеке, који је дебљине 65-70 цм. На унутрашњој страни потребно је, након
бушења рупе, оштемовати део зида на месту продора, а у обиму потребном да се
постави челична подлошка димензија 5х5 цм, дебљине 2 мм, преко које се
поставља навртка М12. На страни дрвене греде навојна шипка се утеже
класичном широм поцинкованом подлошком и навртком М12.

По обављеном утезању анкера потребно је оштемовани део на унутрашњем делу
зида санирати кречним малтером, са финим пердашењем. Из овог разлога је
потребно да се приликом штемовања направи довољно дубок отвор, како би
анкер остао потпуно скривен након малтерисања. Цена обухвата сав рад и
материјал.
Обрачун се врши по комаду постављеног и утегнутог анкера, у свему по
претходном опису.

5.8. Израда подне конструкције таванског дела
Позицијом је обухваћена израда подне конструкције таванског простора изнад
новоизграђене АБ конструкције, осим на делу фискултурне сале. Подна
конструкција се састоји од попречних чамових греда (грађа 2. класе) димензија
12/12 цм које се постављају преко АБ греда на међусобном осовинском растојању
од 0.8 м, преко којих се укуцава под од чамове даске дебљине 25 мм.
Дрвене гредице се везују за АБ конструкцију преко навојних челичних шипки М10,
које су приликом бетонирања АБ греда постављене у одговарајућом распореду
као анкери, подлошки и матица. На месту где се гредица везује са анкером
потребно је обрадити упуштену рупу (фрезенковање), како би патос могао
несметано бити постављен преко гредица.
Преко постављених и утегнутих греда укуцава се патос од чамових дасака
дебљине 25 мм, без остављања зазора између суседних дасака. Цена обухвата
сав рад и материјал, укључујући и потребне навојне шипке, подлошке и матице за
спајање са АБ конструкцијом. Даске морају бити просушене (влажност до 18%),
како се приликом накнадног већег губитка влажности не би створили већи размаци
између суседних елемената.
Обрачун се врши по м² израђене подне конструкције таванског простора, мерено
по унутрашњем обиму венчанице, у свему по претходном опису.
5.9. Обрада крајева постојећих тавањача дуж источног симса
На делу изнад фискултурне сале, дуж источне стране симса, потребно је након
демонтаже постојеће кровне конструкције извршити обраду крајева храстових
тавањача димензија око 20/25 цм. На овом делу објекта постојећа таванска
конструкција, која је санирана АБ конструкцијом али не довољно ефикасно, се не
демонтира. Да би било могуће ивршити летвисање у складу са пројектованом
кровном равни потребно је сваки завршетак тавањаче отесати по косини за 4-5
цм, на дужини од око 40 цм (или делимично отесати, а делимично укопати нове
летве).
Обрачун се врши по комаду обрађеног краја тавањаче, у складу са описом.

5.10.

Израда спуштене плафонске конструкције
Израда спуштене плафонске конструкције од гипс-картон плоча (ригипс, кнауф или
еквивалентно), на подконструкцију од фазонских металних профила у два правца,
у свему по упутству и препорукама произвођача.
Део спуштене плафонске конструкције се ради у дограђеном делу (просторије бр.
6-10), а део у просторији са бројем "4". Подконструкција у дограђеном делу се
веша о дрвене рогове кровне конструкције (кров је у нагибу од 12º), а у просторији
"4" о дрвене попречне гредице које носе под од дасака. Светла висина просторија
6-10 је око 280 цм (заузима површину од 43.7 м²), а светла висина просторије бр. 4
је 5.05 м (површина од 101 м²).
Позицијом је обухваћена израда носеће металне конструкције, постављање табли
и обрада спојева уз употребу бандаж траке и еластичног гипса ("фуген филер" или
еквивалентно). Облога се састоји од једноструко постављених гипс-картон плоча
дебљине 12.5 мм. Ценом је обухваћена израда једног ревизионог отвора
димензија 0.6х0.6 м, на месту по избору Инвеститора.
Други део позиције обухвата израду термичке изолације изнад гипс-картон плоча,
као и постављање парне бране од ПВЦ фолије дебљине 0.15 мм између плоча и
изолације. Термичка изолација се израђује од стаклене вуне дебљине 10 цм
(максимално оптерећење гипс-картон плоча 5 кг/м²).
Трећи део позиције обухвата молерске радове на обради плафона - глетовање и
кречење. Глетовање вршити глет масом за унутрашњу обраду зидова. Глетовање
извршити у једном наносу на делу гипс-картон плоча. Позицијом је обухваћено и
шмирглање свих глетованих површина до потребне глаткоће. Бојење извршити
полудисперзивном масом беле боје, за унутрашњу обраду зидова. Бојење
полудиспер. масом извршити у два наноса. Позицијом је обухваћен и премаз
глетованих површина подлогом за полудисп. масе.
Обрачун се врши по м² израђене плафонске конструкције, тј. постављене
термичке изолације и изведених молерских радова, у складу са наведеним
описом. Цена обухвата сав рад и материјал и израду потребне скеле у
просторијама 6-10, док је израда скеле у просторији бр. 4 обухваћена кроз ПОС
2.2.

а) таваница гипс-картон плоче
б) термичка изолација са ПВЦ фолијом
ц) глетовање и бојење гипс-картон плоча

5.11.

Демонтажа и поновна монтажа расвете

Позиција обухвата пажљиву демонтажу постојеће плафонске расвете (сијалице
веће јачине у лименом кућишту - 4 ком) из просторије бр. "4", пре почетка радова
на рушењу. Висина таванице је око 520 цм. Расвету откачити са напајања и
складиштити на сигурном месту током извођења радова, а електричне
инсталације откачити од постојеће конструкције и осигурати приликом извођења
радова.
По завршетку радова поново распоредити и фиксирати каблове, намонтирати
расвету на АБ елементе одговарајућим типловима и поново је повезати на
напајање.
Обрачун се врши паушално по обављеном послу, у складу са описом.

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
6.1.
Израда и монтажа олучних хоризонтала
Израда и монтажа висећих полукружних олука од поцинкованог лима дебљине
0,50 мм, РШ 33 цм (Ø15цм).
Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 cm и летовати
калајем. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха 25x6 мм, на размаку до 80
цм. Носаче олука - куке обавезно урезати у контра летву, како не би дошло до
одизања црепа.

Обрачун се врши по м` израђеног и монтираног олука. Цена обухвата сав рад и
материјал.
а) висећи полукружни олук РШ 33 цм

6.2.

Израда и монтажа олучних вертикала
Израда и монтажа олучних вертикалних поцинкованих цеви, развијене ширине
(РШ) до 40 цм, Ø12 цм, дебљине лима 0,50 мм. Делови олучних цеви морају да
улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%.
Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм, заједно са
"носом". Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Јединичном ценом је
обухваћена и израда завршетака и прикључака на хоризонтални висећи олук (има
7 вертикала), са израдом кривина и фазонског левкастог прикључка. Везу са
хоризонталним делом олука извести комбиновано нитовањем и летовањем. Цена
обухвата сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м` израђене и монтиране олучне цеви, мерено у оси.

6.3.

Израда и монтажа увала - иксни

Позицијом је обухваћено опшивање кровних увала поцинкованим лимом дебљине
0,50 мм, развијене ширине 50 цм. Бочне ивице увале морају бити фалцоване ка
оси увале, како би се спречило истицање воде ван лима. Цена обухвата сав рад и
материјал.
Обрачун се врши по м` израђене и монтиране увале.

Опшивање димњака
Позицијом је обухваћено опшивање димњака зиданих пуном опеком
поцинкованим лимом дебљине 0,50 мм, развијене ширине 40 цм. Лим уз димњак
подићи најмање за 20 цм, а спојницу руба лима и димњака запунити силиконским
китом. Цена обухвата сав рад и материјал.

6.4.

Плаћање се врши по комаду опшивеног димњака, у свему према опису.
а) димњак 45/45 цм
б) димњак 60/45 цм
ц) димњак 60/60 цм

6.5.

Израда и монтажа увала уз зид
Опшивање увале уз зид - вандиксна (спој дограђеног дела на јужној страни),
поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 50 цм, дебљине 0,50 мм. Лим уз зид
подићи најмање за 20 цм изнад кровног покривача. Први део позиције обухвата
обраду споја кровне равни по косини на источној страни, а други хоризонтални
спој - слеме на северној страни.
Код слемене вандиксне доњи део лима који належе на кровну раван мора бити
профилисан у складу са уграђеним трапезастим лимом. Врх лима који належе на
зид мора бити адекватно обрађен, а спој са фасадом осигуран од продора
атмосфералија.
Обрачун се врши по м` монтиране увале уз зид, у свему по претходном опису.

а) вандиксна по косини
б) слемена вандиксна
6.6.

Опшивање атике код калканских зидова

Позицијом је обухваћено опшивање атике по косини калканских зидова
поцинкованим лимом дебљине 0,5 мм. Окапницу препустити за 3 цм на
спољашњој страни. На страни атике ка крову хоризонтални део лима прелази у
вертикални до нивоа кровних летви, па се поново савија и прати кровну раван поставља се испод црепа, заједно са израдом фалца.
Опшивање извести према пројекту и упутству Надзора. Развијена ширина лима је
до 100 цм. Позицијом је обухваћена и уградња адекватног броја металних носача
окапнице, на међусобном растојању до 50 цм.
Наставке лима међусобно спајати дуплим стојећим превојем. Цена обухвата сав
потребан рад и материјал.
Обрачун се врши по м´ опшивене атике, у свему према претходном опису.
6.7.

Израда и монтажа ветер лајсни
Опшивање кровне ивица, ветерлајсни, поцинкованим лимом, развијене ширине
(РШ) 25 цм, дебљине 0,50 мм. Ветерлајсна се поставља на кровној равни
покривеној лимом.
Обрачун се врши по м` опшивене кровне ивице.

6.8.

Покривање крова трапезастим лимом
Набавка, транспорт и уградња покривача кровне равни дограђеног дела зграде на
јужној страни од трапезасто профилисаног лима TR40/250 (произвођач Девикс
Лазаревац или еквивалентно).
Лим је обострано поцинковани челични дебљине 0.6 мм, са полиестерском
заштитом дебљине 25 μm са спољашње стране, црвене или цигла боје. Распоред
спојних средстава се врши у складу са упутством произвођача и надзорног органа.
Фазонска спојна средства са пластифицираним јахачима са гуменом подлошком
су укључена у цену и морају ући мин 8 цм у дрвени рог (дужина вијака око 20 цм).
Дужина кровне косине је око 5.23 м, али је обавезна провера димензија на лицу
места, након изградње кровне конструкције. Цена обухвата сав рад и материјал.

Обрачун се врши по м² покривене површине, мерено по косини кровне равни.

6.9.

Израда изолованог димњака од инокс лима
Позиција обухвата набавку, транспорт и уградњу изолованог димњака од
нерђајућег челика ("Shiedel", "Termorad" или еквивалентно), са свим потребним
фазонским елементима, пречника отвора Ø150 - 160 мм. Унутрашњост димњака је
израђена од инокс лима дебљине 1,0 мм AISI 316L (1.4404), а спољашња облога
од инокс лима дебљине 0,6 мм AISI 304 (1.4301). Простор између цеви је испуњен
каменом вуном отпорном на високе температуре, дебљине 50 мм.

Димњак садржи следеће фазонске елементе, који су, заједно са потребном
монтажом, укључени у понуђену цену: постоље за димњак које се фиксира
навојним шипкама кроз носећи зид, почетни елемент са кондензационом посудом,
Т комад за чишћење са изолованим вратанцима, Т комад за прикључак "чунка",
зидни носачи за везу димњака и зида, изоловани завршни елемент, заштитна капа
за врх димњака, кровна опшивка за изоловани димњак.
Монтажу димњака извршити у свему по упутству и препорукама произвођача
одабраног система. Цена обухвата сав рад, материјал и наведене фазонске
комаде.
Обрачун се врши по м´ постављеног димњака, мерено од врха постоља до врха
завршног елемента (без заштитне капе).

7. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ
Непредвиђен рад
С обзиром да се ради о реконструкцији и санацији објекта, потреба за
реализацијом одређених позиција може се појавити приликом извођења радова, а
што није уочено приликом израде пројекта и предмера радова. Извођач радова је
дужан да без одлагања обавести Инвеститора и надзорног органа да је одређену
непредвиђену позицију неопходно извести. По добијању сагласности надзорног
органа да је непредвиђен рад неопходан, Извођач предаје Инвеститору анализу
цене за предметни рад, и тек по писменој сагласности Инвеститора на исту може
приступити њеној реализацији.

7.1.

Извођач радова је дужан да без одлагања обавести Инвеститора и надзорног
органа да је одређену непредвиђену позицију неопходно извести. По добијању
сагласности надзорног органа да је непредвиђен рад неопходан, Извођач предаје
Инвеститору анализу цене за предметни рад, и тек по писменој сагласности
Инвеститора на исту може приступити њеној реализацији.
Претпостављена вредност за ове радове је 4.0% од укупне вредности
предвиђеног рада (0.045 х (1+2+3+4+5+6)).

IV

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране судског тумача.
Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни
део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете
листови или печат.
3. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођача
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
4. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова .
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.
1) 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 VI конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. Начин 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: средња
Пољопривредна школа са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин,
ул. Буковски пут бб, 19300 Неготин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА
И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА
И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА
И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА
КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр.
1/2016 - 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.
10. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама

11. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
12. Валута
Понуђачи су дужни да вредности, односно цену у понуди искажу у динарима са и
без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има
у реализацији предметне јавне набавке.
У случају неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са ЗЈН.
Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде са структуром цене наведе:
-Цену радова дату по врсти, количини и јединици радова (са и без пореза на
додату вредност); Понуђач треба да да своју цену за сваку врсту рада посебно, као
и цену за све радове.
-Рок плаћања;
-Начин плаћања:
-Рок важења понуде;
-Рок за окончање, односно завршетак радова.
-Гарантни рок за изведене радове.
12.1. Начин, рок и услови плаћања:
Начин плаћања:
1)аванс, у вредности од највише 25% од укупне цене свих радова, а остатак по
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији.
2)без аванса – на основу привремених ситуација и окончане ситуације.
Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- аванс до износа од _25_% вредности укупно уговорене цене у року од 15
дана од дана потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса,
изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог достављања банкарске
гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате и банкарске
гаранције за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са последњом
авансном уплатом.
- остатак у износу од __75_% вредности укупно уговорене цене по
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде,
потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од дана пријема
оверене ситуације.
-Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

12.2. Место извршења радова:
Место извршења радова је седиште Наручиоца, односно седиште средње
Пољопривредне школе са домом ученика ''Рајко Боснић'' , Буково-Неготин, БуковоНеготин, и то зграда винског подрума.
12.3. Рок извршења радова (Захтев у погледу рока извршења радова)
Рок извршења радова је највише 90 (деведесет) календарских дана од дана
увођења у посао.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности наручиоца.
12.4. Рок важења понуде (Захтев у погледу рока важења понуде)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
12.5. Гарантни рок за изведене радове (Захтев у погледу гарантног рока за
изведене радове)
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године
рачунајући од дана примопредаје радова по отклањању свих примедби и
закљученом коначном обрачуну. За уграђене материјале и уграђену опрему
важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова.
13. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономне покрајине или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити
животне средине, заштити при запошљавању, условима рад 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.
14. Заштита поверљивости података података које наручилац ставља
понуђачу на располагање, укључујући и њихове подизвођача
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
15. Додатне информације или појашњења у вези припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail bukovo@mts.rs или факсом 019/548755) 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, ЈН
бр. 1/2016“.
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.
16. 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.
17. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се
налазе на списку негативних референци
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за
предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу бланко соло меницу, менично писмо, захтев за
регистрацију менице за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Менично писмо за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова од укупне вредности уговора без
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.

18. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за доделу
пондера за сваки елеменат критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: ''најнижа
понуђена цена'' .
19. 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.
20. Коришћење патената и одговорности за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail bukovo@mts.rs. и факсом на број 019/548-755 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
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 конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим 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 чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за
заштиту права је 10 дана од дана 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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. Рок у коме ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор
у року од 10 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.

23. Праћење реализације уговора
Праћење и контролисање извршења уговорних обавеза од стране Наручиоца је у
надлежности Комисије за предметну јавну набавку. Извршење радова
контролисаће Надзорни орган, кога буде одредио Наручилац.
24. Финансијско обезбеђење
Понуђач се определио да у предметној јавној набавци користи следећа средства
обезбеђења:
1)
2)
3)

БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави следеће:
Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских
гаранција у корист Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први
позив, и то:
1)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ПОВРАЋАЈ АВАНСА – са роком важења најмање 15 дана дуже од дана
потписивања Записника о примопредаји радова – оригинал;
2)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – у износу 10% од вредности уговора и са роком
важења 30 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји радова–
оригинал;
И

3)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ – у износу од 10% од
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног
рока– оригинал.
НАПОМЕНА: Све горе представљене банкарске гаранције морају бити у
корист Наручиоца, безусловне и плативе на први позив.
НАПОМЕНА: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир
укупна вредност понуде изражена у динарима.
НАПОМЕНА: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и Банкарску гаранцију за добро
извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана потписавања,
односно закључења закључења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року – предаје се се
Наручиоцу у тренутку примопредаје радова и са роком важности 30 дана дужим од
уговореног гарантног рока– оригинал.
НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача – све гаранције и писма
о намерама банке за издавање банкарске гаранције доставља овлашћени члан
групе – представник групе понуђача.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач
је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова
који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи
рок важења банкарских гаранција.
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац
може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 дана од дана пријема писменог захтева.
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
(чл.77.ЗЈН)
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.
2)

тач. 1) Закона);
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)
4)
5)

1.1.
1.2.

2.

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);
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);
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).
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 и услов из члана
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача
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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног
суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или

према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код
тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му
је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда;
4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од
пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним

бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
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.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Понуда

бр

____

од

___.____.

2016.год.

за

јавну

набавку

радова

-

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ
ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице
овлашћено
уговора

за

потписивање

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

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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:
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.
Учесници у заједничкој понуди достављају и Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у складу са конкурсном документацијом.

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА, НА ДОЛЕ ОДГОВАРАЈУЋИМ И
НАЗНАЧЕНИМ МЕСТИМА, (НА МЕСТУ ГДЕ СУ ПРЕДСТАВЉЕНЕ КОЛИЧИНЕ И
НАЧИН ОБРАЧУН РАДОВА), УПИШУ СВОЈЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА
ПРЕДСТАВЉЕНЕ ЈЕДИНИЧНЕ РАДОВЕ.
ТАКОЂЕ, ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА, НА ОДГОВАРАЈУЋИМ И НАЗНАЧЕНИМ
МЕСТИМА, УПИШУ СВОЈЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА УКУПНУ КОЛИЧИНУ
ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ РАДОВА. ПРИМЕР: У ТЕКСТУ ГДЕ СТОЈИ ''УКУПНО
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ'' ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА УПИШУ СВОЈЕ ПОЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ТУ
ВРСТУ РАДОВА.

ПОНУЂАЧИ ТРЕБАЈУ ДА НАЗНАЧЕ СВОЈЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ
ПДВ-А И СА ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ.

У ДЕЛУ СА НАСЛОВОМ ''РЕКАПИТУЛАЦИЈА'' ПОНУЂАЧИ ТРЕБА ДА УПИШУ,
НА НАЗНАЧЕНИМ МЕСТИМА, СВОЈЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, И ТО ПОНУЂЕНУ
ЦЕНУ БЕЗ ОЗНАЧЕНОГ ПДВ-А И ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ.
УКУПНА ЦЕНА РАДОВА ТРЕБА БИТИ ДАТА БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-А И СА
ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ.

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И
РАДОВИ НА РУШЕЊУ
1.1. Демонтажа кровног
покривача
Демонтажа
постојећег
кровног
покривача,
спуштање материјала на
коту околне саобраћајнице,
утовар
у
транспортно
возило,
транспорт
и
истовар
на
градску
депонију, на даљину од 7.5
км. Комлетна зграда је
покривена глиненим бибер
црепом,
осим
мањег
дограђеног дела са јужне
стране који је покривен
салонит плочама. Нагиб
кровне равни на делу
покривеним бибер црепом
је ≈36º.
Висина од коте терена до
врха симса је око 5.50 м,
мерена на јужном делу
објекта,
али
се
иста
повећава
на
северној

страни где се пут спушта.

Ценом је обухваћена и
демонтажа
слемењака,
кровних удолина од лима,
као и демонтажа опшивки
од лима око димњака.
Обрачун се врши по м²
демонтираног покривача,
мерено по косој површини
кровне равни.
а) бибер цреп
б) салонит плоче

1.2.

m²

727,0

х

=

m²

60,0

х

=

m²

643,5

х

=

Рушење постојеће кровне
конструкције
Демонтажа кровних летава
и
дрвене
кровне
конструкције са објекта,
спуштање материјала на
ниво
терена
са
складирањем
слагањем
истог у близини објекта
(даљина до 100 м), без
одвоза
истог.
Треба
напоменути да су постојећи
димњаци у одређеној мери
оштећени, те је овом
позицијом обухваћено и
евентуално
потребно
привремено
осигурање
истих током рада.
Обрачун по м² основе
крова.

1.3. Рушење таванске
конструкције

Рушење таваница, утовар
шута у транспортно возило,
превоз и истовар на
градску депонију Неготин
даљине 7,5 км. Масивне
дрвене попречне греде
депонују се у близини
објекта (нема одвоза).
Таваница се не руши на
делу фискултурне сале, где
је раније већ извршена
реконструкција.
Светла
висина до доње ивице
попречне масивне дрвене
греде,
мерено
у
средишњем делу објекта,
износи 515 цм.
По просторијама постоји
различита
конструкција
таванице. На једном делу
је "кара таван" са летвама,
трском и малтером испод
попречних греда и подом
изнад греда (таваница типа
бр. 1). На другом делу се
конструкција састоји од
поречних
масивних
дрвених греда, преко којих
је постављен под од дасака
(таваница типа бр. 2). На
осталом
делу
је
конструкција као код типа
бр. 2, с тим што је су са
доње стране постављене
лесонит
табле
као
плафонска
конструкција
(таваница типа бр. 3).
Таваница изнад дограђеног
дела на јужној страни
третира се у обрачуну као
"тип бр. 3".
Обрачун по м² срушене
таванице, мерено на делу
између зидова (површина
просторија). Цена обухвата
и
рад
на
демонтажи
елемената који се ослањају
у зидове.
а) таваница тип бр. 1
б) таваница тип бр. 2

m²
m²

106,4
101,4

х
х

=
=

ц) таваница тип бр. 1

m²

145,2

х

=

m³

13,8

х

=

Демонтажа олучних
хоризонтала и вертикала
Демонтажа
олучних
хоризонтала и вертикала
од поцинкованог лима.
Олучна хоризонтала је
"лежећи олук" са порубним
лимом. Олуке демонтирати
заједно
са
челичним
носећим
елементима.
Ценом је обухваћен и
утовар,
транспорт
и
истовар
демонтираних
елемената
на
градску
депонију.
Обрачун по м' демонтиране
олучне хоризонтале, тј.
вертикале.
а) олучна хоризонтала

m'

113,3

х

=

б) олучна вертикала

m'

36,0

х

=

1.4.

Рушење и шлицање
елемената зиданих пуном
опеком
Рушење
и шлицање
постојећих зидова од пуне
опеке
у
продужном
малтеру, утовар шута у
транспортна возила, одвоз
на
градску
депонију
даљине
7.5
км
са
истоваром. Шлицања се
врше у нивоу таванице,
односно по врху зидова (за
ослонце АБ греда, за
изградњу
хоризонталних
АБ серклажа и сл.).
Обрачун се врши по м³
извршеног шлицања.

1.5.

1.6.

Рушење димњака
зиданих пуном опеком
Рушење
постојећих
димњака од пуне опеке у
продужном малтеру, утовар
шута у транспортна возила,
одвоз на градску депонију
даљине
7.5
км
са
истоваром.
Димњак на
правцу ослонца ПОС112 и
ПОС 113 и димњак у
фискултурној сали се руши
комлетно до врха зида.
Димњак
на
правцу
хор.серкл. ХС8 и ХС15 се
руши до око 40 цм испод
кровне равни. Ценом је
обухваћена
и
израда
потребне скеле.
Обрачун се врши по м³
порушеног димњака,
не рачунајући запремину
димњачког канала.
УКУПНО ПРИПРЕМНИ
РАДОВИ:
_______________________
_______________________
_________________дин.

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ
2.1. Израда АБ
хоризонталних серклажа
Позицијом је обухваћена
набавка,
транспорт
и
уградња
бетона
марке
МБ20
у
хоризонталне
серклаже у нивоу таванице,
по врху фасадних зидова,
као и попуна насталих
отвора
на
местима
демонтираних
носећих
попречних дрвених греда.
Ценом је обухваћена и
израда потребне дашчане
оплате. Бетон уграђивати
обавезно уз употребу первибратора за бетон.

m³

2,9

х

=

Обрачун се врши по м³
израђеног
АБ
хоризонталног серклажа.

m3

11,00

х

=

m3

12,60

х

=

2.2. Израда АБ греда
Набавка,
транспорт
и
уградња
бетона
марке
МБ30 за изградњу АБ греда
у нивоу таванице. Висина
од постојећег пода до доње
ивице
пројектованих
подужних греда 25/30 цм
износи око 5,05 м. Ценом је
обухваћена
израда
потребне дашчане оплате,
са уградњом троугаоних
лајсни дуж ивица доње
стране греда, обострано.
Позиција обухвата и израду
потребне
скеле
и
подупирача, као и негу
бетона квашењем након
уградње. Бетон уграђивати
обавезно уз употребу первибратора за бетон.
Скелу
израдити
на
комплетној
површини
просторија у којима се ради
нова таваница, јер ће иста
бити
коришћена
и
приликом рада на осталим
позицијама
на
нивоу
таванице, код којих се неће
додатно
признавати
трошкови израде скеле
(израда подне конструкције
преко
АБ
греда,
штемовања врхова зидова,
израда
серклажа,
стабилизација симса итд.).
Обрачун се врши по м³
изграђене АБ греде.
а) АБ греда 30/60 цм

б) АБ греда 25/30 цм

2.3.

4,40

х

=

ком

2,00

х

=

m3

1,00

х

=

Израда димњачке капе
Израда димњачке капе
(равна капа дебљине 5 цм,
по 5 цм шира од димензија
димњака). Димњаци су
димензија од 40х65 цм и
52х52 цм. Капу израдити у
дашчаној оплати од бетона
марке МБ20, и армирати је
одговарајућом арматуром.
Цена обухвата сав рад и
материјал
и
израду
потребних скела.

Обрачун се врши по комаду
израђене димњачке капе.

2.4.

m3

Израда АБ микро
елемената
Позицијом је обухваћена
изградња
армирано
бетонских елемената
хоризонталних
серклажа
малог пресека, у зидовима
дебљине д=12-15 цм, од
бетона
марке
МБ20
(C16/20).
Ценом
је
обухваћена
и
израда
потребне дашчане оплате.
Због мале количине бетона
која се уграђује у ове
елементе,
а
потребног
већег обима рада на
припреми за бетонирање,
ови елементи се плаћају
посебно. Цена обухвата
сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м³
изграђеног елемента.
УКУПНО БЕТОНСКИ
РАДОВИ:
_______________________

___________________дин.
3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
3.1. Армирање АБ елемената
Позицијом је обухваћена
набавка,
транспорт,
чишћење,
исправљање,
сечење,
савијање
и
монтажа арматуре за све
армирано-бетонске
елементе, у свему према
детаљима
у
пројекту,
важећим
прописима
и
упутству Надзора.
Пре
почетка израде арматуре
све мере проверити на
лицу места.
Обрачун се врши по кг нето
уграђене арматуре.
а) ГА и Ра

УКУПНО АРМИРАЧКИ
РАДОВИ:

_____________________
_____________________
__________дин.

4.
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
4.1. Стабилизација симса
Уочено је да је симс на
одређеним местима више
или
мање
оштећен
сливањем
атмосферских
вода из оштећеног лежећег
олука.
Ова
позиција
обухвата
дерсовање,
односно
стабилизацију
горње површине симса, тј.
фасадних зидова, након
демонтаже
кровне
конструкције,
олука
и
покривача.

кг

3.100,0

х

=

Стабилизација
горње
површине се врши у
ширини од око 60 цм, тј. до
новог АБ хоризонталног
серклажа. Најпре извршити
чишћење површине од
нечистоћа,
компресором
или
погодним
алатом
одстранити из спојница
између цигала лабилне и
отпале делове малтера,
наквасити површину, након
чега се врши испуна фугни
и осталих рупа цементним
малтером.
У
наведеној
ширини
извршити, након испуне
фугни и рупа, дерсовање
цементним
малтером,
наношењем малтера у
дебљини од око 2 цм. Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.

Обрачун се врши по м'
обрађене горње површине
симса
у
свему
по
претходном опису.

4.2.

Зидање димњака пуном
опеком
Позицијом је обухваћена
израда димњака (64х38 цм
са
два
канала
у
фискултурној сали)
од
пуне опеке изнад врха
постојећих
зидова,
са
једнаким
распоредом
димњачких канала као код
димњака који се наставља.
Зидање
извршити
у
продужном
малтеру,
а
паралелно са зидањем
димњака
обрадити
унутрашњост
малтером

m'

137,50

х

=

(дерсовати
димњачки
канал). Опеку пре уградње
квасити водом.

Након
завршетка
комплетног
посла
на
доградњи
димњака
обавезно
отворити
ревизије на дну димњака и
очистити малтер који је
пао. Цена обухвата сав
рад, материјал и израду
скеле.
Обрачун се врши по м³
озиданог димњака, без
одбијања
запремине
димњачког канала.

m3

0,26

х

=

Зидање димњака
фасадном опеком
Позицијом је обухваћена
израда димњака (64х38 цм
са
два
канала
у
фискултурној
сали)
од
фасадне опеке прве класе
у црвеној боји изнад
кровних равни. Зидање
извршити у продужном
малтеру, а паралелно са
зидањем
димњака
обрадити
унутрашњост
малтером
(дерсовати
димњачки канал). Ценом је
обухваћена
и
обрада
упуштених спојница између
цигала,
сав
рад
и
материјал и израда скеле.
Обрачун се врши по м³
озиданог димњака, без
одбијања
запремине
димњачког канала.

m3

0,92

х

=

4.3.

4.4.

4.5.

Испуна отвора између
рогова
Позицијом је обухваћено
затварање
празног
простора између новог
хориз. АБ серклажа где се
ослања венчаница и врха
рога, тј. до облоге стрехе
ОСБ плочом (стреха на
делу крова покривеним
лимом - дограђени део).
Ову површину затворити
озидом од комада пуне
опеке
у
продужном
малтеру, дебљине око 6-7
цм (цигла на кант) и висине
око 20 цм. Цена обухвата
сав рад и материјал.
Обрачун се врши по м`
озида,
без
одузимања
ширине рогова.

m'

10,10

х

=

Малтерисање на
дограђеном делу објекта
Позиција
обухвата
малтерисање дела зидова
дограђеног дела објекта са
јужне стране, по врху где су
изграђени АБ серклажи и
санација оштећења на углу
зграде.
Малтерисање
извршити
продужним малтером са
спољашње,
односно
кречним са унутрашње
стране,
са
свим
припремним
радњама
(очистити лабилне делове
малтера,
очеткати
површину и спојнице опеке
челичном четком, нанети
слој цементног "шприца").
Цена обухвата сав рад и
материјал и израду скела.
Обрачун се врши по m²
омалтерисане и пердашене

m2

36,00

х

=

површине.

УКУПНО ЗИДАРСКИ
РАДОВИ:

_____________________
_____________________
__________________дин

5. РАДОВИ НА ИЗРАДИ
КРОВА И ТАВАНИЦЕ
5.1. Израда кровне
конструкције
Израда и уградња свих
елемената
кровне
конструкције од чамове
грађе 2. класе стандардних
димензија,
ВЛАЖНОСТИ
МАКС. ДО 18%, у складу
са
пројектном
документацијом
и
упутством
и
налозима
надзорног органа. Ценом је
обухваћена набавка свог
материјала,
транспорт,
обрада елемената, израда
карми, усецање елемената,
и сав остали потребан рад.
Обавезна је веза дрвених
елемената
за
АБ
конструкцију,
као
и
међусобна веза појединих
елемената
кровне
конструкције,
навојним
челичним шипкама М12,
подлошкама
и

одговарајућим матицама,
што је такође обухваћено
понуђеном ценом. Нагиб
кровне равни је 36°.

Обрачун се врши по м²
основе крова, рачунајући и
проширења на делу симса.
а) кровна
конструкција
основног објекта
б) кровна
конструкција
дограђеног дела

5.2. Летвисање и покривање
кровних равни
Летвисање кровних равни
чамовим
летвама
димензија
5/3
цм
и
покривање
пресованим
глиненим
фалцованим
црепом ("Continental +" или
еквивалентно). Ценом је
обухваћена
и
уградња
црепа снегобрана (≈1ком/м²
површине кровне равни) по
распореду у складу са
упутством произвођача и
надзорног органа. Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.
Обрачун се врши по м²
летвисане и покривене
површине,
мерено
по
косини кровне равни.

5.3.

Обрада крајева рогова

m2

587,60

х

=

m2

56,10

х

=

m2

713,33

х

=

Позицијом је обухваћена
обрада
крајева
рогова
12/14 цм по
средње
компликованом шаблону на
дограђеном делу објекта са
јужне
стране,
где
је
покривање
трапезастим
лимом. Крајеви рогова се
секу по детаљу из пројекта,
обрађују
шмирглом,
а
затим фарбају. Бојење се
врши на следећи начин:
један премаз средством за
импрегнацију
дрвета
(биоцидни
премаз
за
заштиту дрвета од влаге,
плесни, дрвне гљиве и
инсеката) и два премаза
средством за заштиту и
декорацију
дрвета
у
спољним срединама, у боји
по избору Инвеститора
(садолин). Шмирглање и
бојење рога се врши на на
дужини од око 75 цм.
Обрачун се врши по комаду
обрађеног рога у свему
према датом опису.

5.4. Уградња слемењака
Позицијом је обухваћена
набавка,
транспорт
и
монтажа
одговарајућих
слемењака за изабрани тип
црепа.
Слемењаке
пажљиво
поставити
у
густом продужном малтеру
и
обрадити
спојнице
суседних елемената. У
цену
је
урачунато
и
справљање малтера за
повезивање слемена, као и
сав потребан материјал за
то.
Обрачун се врши по м'
постављених слемењака у

ком

15,00

х

=

m'

81,50

х

=

свему према претходном
опису.

5.5.

5.6.

Патосање и летвисање
кровне конструкције
Позицијом је обухваћено
патосање кровне равни
изнад дограђеног дела на
јужној страни, преко рогова
префабрикованим
ОСБ
плочама дебљине 11 мм,
КЛАСЕ ОСБ3 за примену у
спољашњим
срединама.
Након
уградње
кровне
фолије и контра летви
(ПОС
5.6.)
поставити
чамове кровне летве 5/3
цм,
на
осовинском
растојању од 72 цм, преко
којих
се
поставља
трапезасти
лим.
Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.
Обрачун се врши по м²
патосане
и
летвисане
површине,
мерено
по
косини кровне равни, тј.
стварна
патосана
површина.

Уградња водонепропусне
паропропусне кровне
фолије

m2

57,00

х

=

Позицијом је обухваћена
уградња
кровне
водонепропусне
паропропусне фолије преко
претходно патосане кровне
равни
ОСБ
плочама.
Ценом
позиције
обухваћена је и израда и
уградња контра летви од
чамових дасака дебљине
2,5 цм и ширине не мање
од 8 цм, а преко кровне
фолије.
Ценом
је
предвиђено и неопходно
преклапање кровне фолије,
у складу са препорукама
произвођача.
Обрачун се врши по м²
покривене
површине,
мерено по косини кровне
равни.

5.7. Уградња анкера за
утезање слемењаче
Позицијом је обухваћена
набавка,
транспорт
и
уградња анкера за везу
слемењаче
и
стубића
испод
слемењаче
на
дограђеном делу објекта са
фасадним зидом главног
објекта. Анкери су од
челичних навојних шипки
М12 кв 4.6 и уграђују се
приближно на 80 цм
осовински, тј. испод рогова
на слемењачи, односно по
два ком на сваком стубу
(има 6 стубова). Дужина
појединачног анкера износи
око 85 цм.

m2

57,00

х

=

На месту предвиђеном за
уградњу анкера се буши
рупа кроз фасадни зид од
пуне опеке, који је дебљине
65-70 цм. На унутрашњој
страни потребно је, након
бушења рупе, оштемовати
део зида на месту продора,
а у обиму потребном да се
постави челична подлошка
димензија 5х5 цм, дебљине
2 мм, преко које се
поставља навртка М12. На
страни
дрвене
греде
навојна шипка се утеже
класичном
широм
поцинкованом подлошком и
навртком М12.
По обављеном утезању
анкера
потребно
је
оштемовани
део
на
унутрашњем делу зида
санирати
кречним
малтером,
са
финим
пердашењем.
Из
овог
разлога је потребно да се
приликом
штемовања
направи довољно дубок
отвор, како би анкер остао
потпуно
скривен
након
малтерисања.
Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.
Обрачун се врши по комаду
постављеног и утегнутог
анкера,
у
свему
по
претходном опису.

5.8.

Израда подне
конструкције таванског
дела

ком

26,00

х

=

Позицијом је обухваћена
израда подне конструкције
таванског простора изнад
новоизграђене
АБ
конструкције, осим на делу
фискултурне сале. Подна
конструкција се састоји од
попречних чамових греда
(грађа 2. класе) димензија
12/12 цм које се постављају
преко
АБ
греда
на
међусобном
осовинском
растојању од 0.8 м, преко
којих се укуцава под од
чамове даске дебљине 25
мм.
Дрвене гредице се везују
за АБ конструкцију преко
навојних челичних шипки
М10, које су приликом
бетонирања
АБ
греда
постављене
у
одговарајућом распореду
као анкери, подлошки и
матица. На месту где се
гредица везује са анкером
потребно
је
обрадити
упуштену
рупу
(фрезенковање), како би
патос могао несметано
бити
постављен
преко
гредица.
Преко
постављених
и
утегнутих греда укуцава се
патос од чамових дасака
дебљине 25 мм, без
остављања зазора између
суседних дасака. Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал, укључујући и
потребне навојне шипке,
подлошке и матице за
спајање
са
АБ
конструкцијом.
Даске
морају бити просушене
(влажност до 18%), како се
приликом накнадног већег
губитка влажности не би
створили већи размаци
између
суседних
елемената.

Обрачун се врши по м²
израђене
подне
конструкције
таванског
простора,
мерено
по
унутрашњем
обиму
венчанице, у свему по
претходном опису.

5.9.

Обрада крајева
постојећих тавањача дуж
источног симса
На делу изнад фискултурне
сале, дуж источне стране
симса, потребно је након
демонтаже
постојеће
кровне
конструкције
извршити обраду крајева
храстових
тавањача
димензија око 20/25 цм. На
овом
делу
објекта
постојећа
таванска
конструкција,
која
је
санирана АБ конструкцијом
али не довољно ефикасно,
се не демонтира. Да би
било
могуће
ивршити
летвисање у складу са
пројектованом
кровном
равни потребно је сваки
завршетак
тавањаче
отесати по косини за 4-5
цм, на дужини од око 40 цм
(или делимично отесати, а

m2

342,50

х

=

делимично
летве).

укопати

нове

Обрачун се врши по комаду
обрађеног краја тавањаче,
у складу са описом.

5.10.

Израда спуштене
плафонске конструкције
Израда
спуштене
плафонске конструкције од
гипс-картон плоча (ригипс,
кнауф или еквивалентно),
на
подконструкцију
од
фазонских
металних
профила у два правца, у
свему
по
упутству
и
препорукама произвођача.
Део спуштене плафонске
конструкције се ради у
дограђеном
делу
(просторије бр. 6-10), а део
у просторији са бројем "4".
Подконструкција
у
дограђеном делу се веша о
дрвене
рогове
кровне
конструкције (кров је у
нагибу од 12º), а у
просторији "4" о дрвене
попречне гредице које носе
под од дасака. Светла
висина просторија 6-10 је

ком

25,00

х

=

око 280 цм (заузима
површину од 43.7 м²), а
светла висина просторије
бр. 4 је 5.05 м (површина
од 101 м²).

Позицијом је обухваћена
израда носеће металне
конструкције, постављање
табли и обрада спојева уз
употребу бандаж траке и
еластичног гипса ("фуген
филер" или еквивалентно).
Облога се састоји од
једноструко постављених
гипс-картон плоча дебљине
12.5
мм.
Ценом
је
обухваћена израда једног
ревизионог
отвора
димензија 0.6х0.6 м, на
месту
по
избору
Инвеститора.
Други
део
позиције
обухвата израду термичке
изолације
изнад
гипскартон
плоча,
као
и
постављање парне бране
од ПВЦ фолије дебљине
0.15 мм између плоча и
изолације.
Термичка
изолација се израђује од
стаклене вуне дебљине 10
цм
(максимално
оптерећење
гипс-картон
плоча 5 кг/м²).

Трећи
део
позиције
обухвата молерске радове
на обради плафона глетовање
и
кречење.
Глетовање вршити глет
масом
за
унутрашњу
обраду зидова. Глетовање
извршити у једном наносу
на делу гипс-картон плоча.
Позицијом је обухваћено и
шмирглање
свих
глетованих површина до
потребне глаткоће. Бојење
извршити
полудисперзивном масом
беле боје, за унутрашњу
обраду зидова. Бојење
полудиспер.
масом
извршити у два наноса.
Позицијом је обухваћен и
премаз
глетованих
површина подлогом за
полудисп. масе.
Обрачун се врши по м²
израђене
плафонске
конструкције,
тј.
постављене
термичке
изолације
и
изведених
молерских радова, у складу
са
наведеним
описом.
Цена обухвата сав рад и
материјал
и
израду
потребне
скеле
у
просторијама 6-10, док је
израда скеле у просторији
бр. 4 обухваћена кроз ПОС
2.2.
а) таваница гипс-картон плоче
б) термичка изолација са ПВЦ
фолијом
ц) глетовање и бојење гипскартон плоча

5.11.

Демонтажа и поновна
монтажа расвете

m2

144,70

х

=

m2

144,70

х

=

m2

144,70

х

=

Позиција
обухвата
пажљиву
демонтажу
постојеће
плафонске
расвете (сијалице веће
јачине у лименом кућишту 4 ком) из просторије бр. "4",
пре почетка радова на
рушењу. Висина таванице
је око 520 цм. Расвету
откачити са напајања и
складиштити на сигурном
месту
током
извођења
радова,
а
електричне
инсталације откачити од
постојеће конструкције и
осигурати
приликом
извођења радова.
По
завршетку
радова
поново
распоредити
и
фиксирати
каблове,
намонтирати расвету на АБ
елементе
одговарајућим
типловима и поново је
повезати на напајање.
Обрачун се врши паушално
по обављеном послу, у
складу са описом.
УКУПНО РАДОВИ НА
ИЗРАДИ КРОВА И
ТАВАНИЦЕ:
_______________________
_______________________
___________________ дин.
6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ
6.1.
Израда и монтажа
олучних хоризонтала
Израда и монтажа висећих
полукружних
олука
од
поцинкованог
лима
дебљине 0,50 мм, РШ 33
цм (Ø15цм).

пауш

1,00

х

=

Олуке спајати нитнама,
једноредно
са
максималним размаком 3
cm и летовати калајем.
Држаче олука урадити од
поцинкованог флаха 25x6
мм, на размаку до 80 цм.
Носаче
олука
куке
обавезно урезати у контра
летву, како не би дошло до
одизања црепа.
Обрачун се врши по м`
израђеног и монтираног
олука. Цена обухвата сав
рад и материјал.
а) висећи полукружни олук
РШ 33 цм

6.2.

Израда и монтажа
олучних вертикала
Израда и монтажа олучних
вертикалних поцинкованих
цеви, развијене ширине
(РШ) до 40 цм, Ø12 цм,
дебљине лима 0,50 мм.
Делови
олучних
цеви
морају да улазе један у
други минимум 50 мм и да
се залетују калајем од
најмање 40%. Поцинковане
обујмице
са
држачима
поставити на размаку од
200 цм, заједно са "носом".
Цеви морају бити удаљене
од зида минимум 20 мм.
Јединичном
ценом
је
обухваћена
и
израда
завршетака и прикључака
на хоризонтални висећи
олук (има 7 вертикала), са
израдом
кривина
и
фазонског
левкастог
прикључка.
Везу
са
хоризонталним
делом
олука извести комбиновано
нитовањем и летовањем.
Цена обухвата сав рад и

m'

124,40

х

=

материјал.

Обрачун се врши по м`
израђене
и
монтиране
олучне цеви, мерено у оси.
6.3.

6.4.

m'

36,30

х

=

m'

24,50

х

=

Израда и монтажа увала иксни
Позицијом је обухваћено
опшивање кровних увала
поцинкованим
лимом
дебљине
0,50
мм,
развијене ширине 50 цм.
Бочне ивице увале морају
бити фалцоване ка оси
увале, како би се спречило
истицање воде ван лима.
Цена обухвата сав рад и
материјал.
Обрачун се врши по м`
израђене
и
монтиране
увале.

Опшивање димњака

Позицијом је обухваћено
опшивање
димњака
зиданих
пуном
опеком
поцинкованим
лимом
дебљине
0,50
мм,
развијене ширине 40 цм.
Лим уз димњак подићи
најмање за 20 цм, а
спојницу руба лима и
димњака
запунити
силиконским китом. Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.
Плаћање се врши по
комаду
опшивеног
димњака, у свему према
опису.
а) димњак 45/45 цм
б) димњак 60/45 цм
ц) димњак 60/60 цм
6.5.

Израда и монтажа увала
уз зид
Опшивање увале уз зид вандиксна (спој дограђеног
дела на јужној страни),
поцинкованим
лимом,
развијене ширине (РШ) 50
цм, дебљине 0,50 мм. Лим
уз зид подићи најмање за
20 цм изнад кровног
покривача.
Први
део
позиције обухвата обраду
споја кровне равни по
косини на источној страни,
а други хоризонтални спој слеме на северној страни.
Код слемене вандиксне
доњи део лима који належе
на кровну раван мора бити
профилисан у складу са
уграђеним
трапезастим
лимом. Врх лима који
належе на зид мора бити
адекватно обрађен, а спој
са фасадом осигуран од
продора атмосфералија.
Обрачун се врши по м`
монтиране увале уз зид, у

ком
ком
ком

2,00
1,00
1,00

х
х
х

=
=
=

свему
опису.

по

претходном

а) вандиксна по косини

m'

5,10

х

=

б) слемена вандиксна

m'

11,00

х

=

m'

25,30

х

=

6.6.

6.7.

Опшивање атике код
калканских зидова
Позицијом је обухваћено
опшивање атике по косини
калканских
зидова
поцинкованим
лимом
дебљине 0,5 мм. Окапницу
препустити за 3 цм на
спољашњој страни. На
страни атике ка крову
хоризонтални део лима
прелази у вертикални до
нивоа кровних летви, па се
поново савија и прати
кровну раван - поставља се
испод црепа, заједно са
израдом фалца.
Опшивање извести према
пројекту
и
упутству
Надзора. Развијена ширина
лима је до 100 цм.
Позицијом је обухваћена и
уградња адекватног броја
металних носача окапнице,
на међусобном растојању
до 50 цм.
Наставке лима међусобно
спајати дуплим стојећим
превојем. Цена обухвата
сав
потребан
рад
и
материјал.
Обрачун се врши по м´
опшивене атике, у свему
према претходном опису.

Израда и монтажа ветер
лајсни

Опшивање кровне ивица,
ветерлајсни, поцинкованим
лимом, развијене ширине
(РШ) 25 цм, дебљине 0,50
мм.
Ветерлајсна
се
поставља на кровној равни
покривеној лимом.
Обрачун се врши по м`
опшивене кровне ивице.

6.8.

Покривање крова
трапезастим лимом
Набавка,
транспорт
и
уградња покривача кровне
равни дограђеног дела
зграде на јужној страни од
трапезасто профилисаног
лима TR40/250 (произвођач
Девикс
Лазаревац
или
еквивалентно).
Лим
је
обострано
поцинковани
челични
дебљине
0.6
мм,
са
полиестерском
заштитом
дебљине
25
μm
са
спољашње стране, црвене
или цигла боје. Распоред
спојних средстава се врши
у складу са упутством
произвођача и надзорног
органа. Фазонска спојна
средства
са
пластифицираним јахачима
са гуменом подлошком су
укључена у цену и морају
ући мин 8 цм у дрвени рог
(дужина вијака око 20 цм).
Дужина кровне косине је
око 5.23 м, али је обавезна
провера димензија на лицу

m'

5,50

х

=

места, након изградње
кровне конструкције. Цена
обухвата
сав
рад
и
материјал.

Обрачун се врши по м²
покривене
површине,
мерено по косини кровне
равни.

6.9.

Израда изолованог
димњака од инокс лима

m2

58,00

х

=

Позиција обухвата набавку,
транспорт
и
уградњу
изолованог димњака од
нерђајућег
челика
("Shiedel", "Termorad" или
еквивалентно), са свим
потребним
фазонским
елементима,
пречника
отвора Ø150 - 160 мм.
Унутрашњост димњака је
израђена од инокс лима
дебљине 1,0 мм AISI 316L
(1.4404),
а
спољашња
облога од инокс лима
дебљине 0,6 мм AISI 304
(1.4301). Простор између
цеви је испуњен каменом
вуном отпорном на високе
температуре, дебљине 50
мм.
Димњак садржи следеће
фазонске елементе, који
су, заједно са потребном
монтажом,
укључени
у
понуђену цену: постоље за
димњак које се фиксира
навојним шипкама кроз
носећи
зид,
почетни
елемент
са
кондензационом посудом,
Т комад за чишћење са
изолованим вратанцима, Т
комад
за
прикључак
"чунка", зидни носачи за
везу димњака и зида,
изоловани
завршни
елемент, заштитна капа за
врх
димњака,
кровна
опшивка
за
изоловани
димњак.
Монтажу
димњака
извршити у свему по
упутству и препорукама
произвођача
одабраног
система. Цена обухвата
сав рад, материјал и
наведене фазонске комаде.
Обрачун се врши по м´
постављеног
димњака,
мерено од врха постоља до
врха завршног елемента

m´

9,50

х

=

(без заштитне капе).

УКУПНО ЛИМАРСКИ
РАДОВИ:
_______________________
_______________________
___________________дин.
7. НЕПРЕДВИЂЕНИ
РАДОВИ
7.1.

Непредвиђен рад
С обзиром да се ради о
реконструкцији и санацији
објекта,
потреба
за
реализацијом
одређених
позиција може се појавити
приликом
извођења
радова, а што није уочено
приликом израде пројекта и
предмера радова.
Извођач радова је дужан
да без одлагања обавести
Инвеститора и надзорног
органа да је одређену
непредвиђену
позицију
неопходно извести. По
добијању
сагласности
надзорног органа да је
непредвиђен
рад
неопходан,
Извођач
предаје
Инвеститору
анализу цене за предметни
рад, и тек по писменој
сагласности Инвеститора
на исту може приступити
њеној реализацији.
Претпостављена вредност
за ове радове је 4.0% од
укупне
вредности
предвиђеног рада (0.045 х
(1+2+3+4+5+6)).

пауш

1,00

х

=

УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ
РАДОВИ:
_______________________
_______________________
_____________дин.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РАДОВИ
НА РУШЕЊУ
БЕТОНСКИ РАДОВИ

3

АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

5

РАДОВИ НА ИЗРАДИ
КРОВА И ТАВАНИЦЕ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1

6
7

НЕПРЕДВИЂЕНИ
РАДОВИ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
__________________________
__________________________
УКУПНА ЦЕНА СА
ОБРАЧУНАТИМ ПДВ-ОМ:
__________________________
__________________________

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок извршења радова
Рок важења понуде
Рок и начин плаћања

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за
сваку партију посебно .
Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора. Уколико не потпишу и
овере печатом последњу страну модела уговора, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА
РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ
ПОДРУМА
Закључен између:
Наручиоца средње Пољопривредне школе са домом ученика ''Рајко Боснић'' ,БуковоНеготин, са седиштем у Букову-Неготину, на адреси ул. Буковски пут бб.
ПИБ: 1007737 Матични број: 07129181
Телефон: 019/548-755, Телефакс: 019/546-919,
кога заступа директор школе Радомир Златановић,
(у даљем тексту: Наручилац)
и
..............................................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:...................................................................,
кога заступа.........................................................................................................
(у даљем тексту: Понуђач),
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у
име групе понуђача потписати уговор.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), спровео отворени поступак за набавку радова –
реконструкција крова и дела таванице на згради винског подрума број ЈН 1/2016. на
основу позива објављеног на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца;
- да је Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______ (биће
преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне
докуметнације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац, Одлуком о додели уговора број _____ (попуњава Наручилац),
доделио уговор за набавку радова – реконструкција крова и дела таванице на згради
винског подрума број ЈН 1/2016;
- да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама;
- да ће Понуђач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова - реконструкција крова и дела таванице
на згради винског подрума број ЈН 1/2016, који у свему одговара спецификацији датој у
конкурсној документацији јавне набавке број 1/2016. Наручиоца, у делу исте са називом:
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, опис радова, рок извршења радова, место извршења радова и
други захтеви, и понуди Понуђача која чини саставни део овог уговора.
Понуда Понуђача из става 1. овог члана заведена је у евиденцији Наручиоца под
бројем ___ (попуњава Наручилац) од _________ (попуњава Наручилац) године.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ЦЕНА
Члан 2.
Укупна цена радова из члана 1. овог уговора износи:
__________________________________________________________________ динара,
и словима _______________________________________________________________,
без урачунатог ПДВ-а;
и
__________________________________________________________________ динара,
и словима _______________________________________________________________,
са урачунатим ПДВ-ом.
Укупна цена радова из члана 1. овог уговора добијена је на основу јединичних цена
из понуде Извођача број _____ , од _________________________ године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи
начин :
- аванс у износу од 25% вредности укупно уговорене цене у року од 15 дана од дана
потписивања уговора, достављање захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском
коришћењу аванса и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на
пун износ авансне уплате и банкарске гаранције за добро извршење посла. Аванс ће се
правдати сукцесивно кроз привремене ситуације.
- остатак у износу од _75% вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама
и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова
и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 15 дана од
дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум
10% од уговорене вредности.
Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне
вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеном техничком
пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања
записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,
што Извођач признаје без права приговора.
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће
се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и
одобрење за градњу,
- да је Извођач доставио банкарске гаранције за повраћај аванса и добро
извршење посла,
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и
стварима трећих лица.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички
преглед, и примопредају објекта,а што стручни надзор констатује у грађевинском
дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних непогода и дејства више силе
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да
обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази
обим радова који су предмет овог уговора
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о
томе постигну писмени споразум.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од
5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилацће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне
казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног
износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и
овим уговором, ида објекат преда Наручиоцу и кориснику.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену
динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине,
и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
кориснику и Наручиоцу;
- да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове
и да је спреман за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5
дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 8.
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која
мора да садржи:
- податке о објекту који се гради;
- одговорном пројектанту;
- издатом одобрењу за изградњу,
- податке о Наручиоцу, кориснику, Извођачу и надзорном органу,
- почетку грађења и року завршетка радова;
- податак о финансирању радова;
- почетак и рок завршетка радова.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене
радове заједно са корисником.
Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних
обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу стручног надзора, Наручилац ће обавестити
Извођача.
Члан 10.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање 15 дана дуже
од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на
први позив, а у корист Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
уговора и са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји
радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у
обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења
банкарских гаранција.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности
уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити
безусловна и платива на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане
ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема
писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача
и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.
Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и
опрему, као и упутства за руковање.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и
сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5
дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача,
наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 13.
За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима
Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и
постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле
материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим
Правилницимаи позитивном законском регулативом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају
стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који
не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 14.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је
сам извео.
Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова
иписмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са
анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и
Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и
додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радоваусвојене понуде Извођача бр. ____, од ____________године, за које се утврди постојање
вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних
(непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току
израде пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 17.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног
надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три)
извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка.
Члан 18.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности
изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача
уз присуство представника стручног надзора.
Члан 19.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

-

ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави полису
осигурања, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције
за озбиљност понуде;

-

уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о
узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са
пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова;

-

уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о
планирању и изградњи;

-

у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 20.
У случају једностраног раскида уговора Наручилацима право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету,
која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова
новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговор.
Члан 21.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе
Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.
Члан 22.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
- конкурсна документација за јавну набавку број 1/2016.
- понуда Извођача бр. ____ од __________ године.
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Зајечару.
Члан 24.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 25.
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну
страну.

УГ О В О Р Н Е

С Т Р А Н Е:

за Наручиоца:

за Извођача:

________________________
(Име и презиме)

_____________________
(Име и презиме)

Печат и потпис одговорног лица Понуђача
______________________________________

*Понуђачи су дужни да потпишу и овере печатом последњу страну модела
уговора.
Уколико не потпишу и овере печатом последњу страну модела уговора, њихова
понуда ће бити одбијена као непихватљива.

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА
ТАВАНИЦЕ НА ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016. 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.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

________________________________________
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
(Члан 75. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС„ бр.124/2012, 14/2015 и
68/15)
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач,
да смо приликом састављања понуде у јавној набавци за доделу уговора о јавној
набавци РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА И ДЕЛА ТАВАНИЦЕ НА
ЗГРАДИ ВИНСКОГ ПОДРУМА ЈН бр. 1/2016, поштовали обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

XI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач се определио да у предметној јавној набавци користи следећа средства
обезбеђења:
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и
БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави следеће:
Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских
гаранција у корист Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први
позив, и то:
1)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ПОВРАЋАЈ АВАНСА – са роком важења најмање 15 дана дуже од дана
потписивања Записника о примопредаји радова – оригинал;
2)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – у износу 10% од вредности уговора и са роком
важења 30 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји радова–
оригинал;
И
3)ПИСМО О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ – у износу од 10% од
вредности уговора и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног
рока– оригинал.
НАПОМЕНА: Све горе представљене банкарске гаранције морају бити у
корист Наручиоца, безусловне и плативе на први позив.
НАПОМЕНА: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир
укупна вредност понуде изражена у динарима.

НАПОМЕНА: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и Банкарску гаранцију за добро
извршење посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана потписавања,
односно закључења закључења уговора.
Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року – предаје се се
Наручиоцу у тренутку примопредаје радова и са роком важности 30 дана дужим од
уговореног гарантног рока– оригинал.
НАПОМЕНА: У случају да понуду подноси група понуђача – све гаранције и писма
о намерама банке за издавање банкарске гаранције доставља овлашћени члан
групе – представник групе понуђача.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач
је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.
У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова
који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи
рок важења банкарских гаранција.
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац
може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року
од 5 дана од дана пријема писменог захтева.

