Општинска управа Општине Апатин
ЈН 43/2018 Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића “Лептирић“ у Пригревици, фаза II –
електроенергетских радова, радови на грејању и остали радови „

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА
РЕДНИ БРОЈ: 43/2018
„Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици,
фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“

Рок за достављање понуда 17.9.2018. године до 12,00 часова
Јавно отварање понуда 17.9.2018. године у 13,00 часова

Апатин, септембар 2018. год.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр.
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-350/2018- II од
6.9.2018..године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-350/2018- II од
6.9.2018.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова 43/2018
„Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици,
фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“

Конкурсна документација садржи 63 ( шездесет три) странице и то:
Поглавље Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о набавци
3
II
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина
4
и опис радова
III
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и
4
упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV
Критеријуми за доделу уговора
7
V
Обрасци који чине саставни део понуде
8
Образац понуде – Образац 1
9
Спецификација цена- Предмер радова – Образац 1.1
13
Образац трошкова припреме понуде- Образац 2
39
Образац изјава о независној понуди - Образац 3
40
Образац изјаве о испуњавању услова из чл.75. Закона - Образац 4
41
Образац изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона у
42
поступку јавне набавке - Образац 5
Изјава понуђача о посети локације – Образац бр. 6
43
Изјава о прихваћању финансијске гаранције за добро извршење
посла- Образац бр. 7
44
- Менично овлашћење – овлашћење за добро извршење посла
Изјава о прихваћању гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року - Образац бр. 8
46
- Менично овлашћење – овлашћење за отклањање недостатака у
гарантном року
VI
Модел уговора
48
VII
Упутство понуђачима како да сачине понуду
55
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.

Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска управа Општине Апатин
Адреса: Апатин, ул. Српских владара бр. 29
ПИБ: 101269416
Матични број 08350957
Шифра делатности 8411
Интернет адреса наручиоца: www.soapatin.org

2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка мале вредности се спроводи у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке.
3. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација:
Предмет јавне набавке је набавка радова - „Реконструкција и енергетска санација
објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови
на грејању и остали радови“
4. Контакт:
Особa за контакт :
Љиљана Бурсаћ
е-mail: ljiljana.bursac@soapatin.org
Снежана Радмановић Пејић apadir@soapatin.org

5. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „
Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали
радови“
Назив и ознака из општег речника набавки: 45231400
водова
45331000

Радови на изградњи електроенергетских
Радови на инсталацији грејања

6. Преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет
странице Наручиоца - www.soapatin.org.
Све измене и допуне конкурсне документације, појашњења, додатна упутства, као и
одговори на питања понуђача су саставни део конкурсне документације.
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II. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
Врста, опис, количина радова и Предмер радова која су предмет јавне набавке дати су у
Обрасцу понуде – Образац 1 и Образац 1.1, који је саставни део конкурсне документације,
Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) календарских дана од
дана увођења у посао.
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива.
Гарантни рок: Минимални гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од
законском минимума од 2 (две) године, рачунајући од дана потписивања записника о
примопредаји радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.
Место извођења радова: Дечији вртић „Лептирићи“ Пригревица, улица Васиље Гаћеше 54
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Доставља се потписан и оверен од стране овлашћеног лица Понуђача Образац 6 – Изјава о
обиласку локације, која је саставни део ове конкурсне документације.
Понуђачи се морају уверити у све услове градње, техничку документацију, стећи комплетан увид
и извршити обилазак локације ради давања одговарајуће понуде у периоду од 08,00 до 13,00
часова, уз претходну најаву.
Особа за контакт: Снежана Радмановић Пејић, е-маил: apadir@soapatin.org

III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом ( Доказ у прилогу);
5) Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
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произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности кја је наснази у време
подношења понуде.

2. Додатни услови:
У складу са чланом 76. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
1.) да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

- да има најмање 2 (два) запослена или на други начин радно ангажована лица у складу
са Законом о раду и то минимално:
- 1 (један) диплом. инжињер машинства – са личном лиценцом 430;
- 1 (један) диплом. инжињер електротехнике – са личном лиценцом 450;

3. Упутство како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова:
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1.) до 5.) Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу - Образац бр. 4
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује испуњеност додатних услова из
члана 76. став 2. Закона, достављањем следећих доказа:
Додатни услови:
1.) Доказ:
- копија М-обрасца или копија
запослена/ангажована лица;

адекватног

обрасца

пријаве

за

сва
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- копија уговора о раду или уговора по којима су запослена/ангажована лица у
складу са Законом о раду;
- за дипломиране инжињере са траженим личним лиценцама доставља се и
копија личне лиценце и копија Потврде ИКС-а о важности исте;
Ове доказе подноси: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима,
неопходно је да понуђач и подизвођач заједно испуне овај услов и доставе доказ.
Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај
услов кумулативно и достави доказ.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача Образац бр. 5 ,
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА Образац
бр. 5, мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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IV. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријума за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са са истом понуђеном
ценом
У случају да, после оцењивања понуда, две или више прихватљивих понуда имају
једнаку најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је дао
дужи рок важења понуде, уколико две или више прихватљивих понуда имају једнаку
најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде, наручилац ће доделити уговор понуђачу
који има краћи рок за извођење радова/ извршење посла.
У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, исти рок
важења понуде, исте рокове за извођење радова/извршење посла, наручилац ће најповољнију
понуду изабрати жребом.
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде прихватљиве у смислу члана
3. став 1. тачка 33. ЗЈН и које имају исту најнижу понуђену цену исти рок важења понуде,
исте рокове за извођење радова/извршење посла да присуствују поступку жребања.
Поступак жребања водиће чланови комисије и биће обављено у просторијама
Општинске управе општине Апатин, Српских Владара 29- Плава сала. О поступки жребања
води ће се записник. Комисија обезбеђује посуду и куглице у којима ће бити папирићи са
називима понуђача који су ушли у поступак жребања. Жребање се завршава извлачењем
једне куглице од стране члана комисије, из које се вади папирић и чита назив понуђача коме
ће бити додељен уговор у предметном поступку.
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V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1.) Образац понуде ( Образац бр. 1),
2.) Спецификација цена- Предмер радова ( Образац бр. 1.1),
3.) Образац трошкова припреме понуде, ако се понуђач одлучи да искаже трошкове
припремања понуде ( Образац бр. 2);
4.) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл.75. ЗЈН ( Образац бр. 4),
5.) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл.75. ЗЈН, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем ( Образац бр. 5);
6.) Образац изјаве о независној понуди ( Образац бр. 3),
7.) Модел уговора;
8.) Изјава понуђача о посети локације ( Образац бр. 6)
9.) Изјава о прихваћању финансијске гаранције за добро извршење посла ( Образац
бр. 7)
10.) Изјава о прихваћању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року ( Образац бр. 8)
11.) Доказе о испуњености додатних услова.
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Образац 1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од ___________ за јавну набавку радова број 404-350/2018- II
„Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II –
електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПИБ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса подизвођача:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - „Реконструкција и енергетска санација објекта –
вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на
грејању и остали радови“
Укупна вредност понуде у динарима
без ПДВ-а:
Укупна вредност понуде у динарима
са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања :

Рок важења понуде (у данима, не
краћи од 30 дана):

по испостављеним привременим и окончаној ситуацији
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, и
потписаним од стране стручног надзора у року до 45
дана од дана пријема оверене ситуације.
________________ дана од дана јавног отварања
понуда.

у трајању од _______ (словима:________) месеци (не
Гарантни рок за све радове и уграђене
краћи од 24 месеца). Гарантни рок почиње да тече од
материјале:
дана примопредаје радова.

Рок извођења радова/рок за извршење _____ (словима:_________________) календарских дана
посла (у данима, не може бити дужи од од дана увођења у посао
45 календарских дана):

НАПОМЕНА: Услови наручиоца за рок и начин плаћања, рок важења понуде, рок извођења
радова (рок за извршење посла) су искључивог карактера, односно понуда понуђача која не
прихвата услове Наручиоца биће одбијена као неприхватљива.

Дана, ___. ___.2018.год.
М.П.

Понуђач/носилац групе
____________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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Образац 1.1

6. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА - ПРЕДМЕР РАДОВА
„Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици,
фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“

А. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Пос.
пред.

ОПИС

јед.
мере

количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупна
цена без
ПДВ-а

I. РАДОВИ НА ПОДОВИМА
ПРИЗЕМЉЕ
01-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ
01-01
Скидање постојећих подова од паркета.
Уклањају се све плоче. Обухваћено је
демонтажа, изношење из објекта, чишћење и
слагање. Оштећене и шут одвојити на посебну
депонију коју oдреди Инвеститор. Ценом је
обухваћен и одвоз шута са утоваром у возило.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
01-02

м²

60.00

м²

112.00

м²

23.00

Разбијање постојећих цементних кошуљица и
подова од керамике. Разбијање и уклањање
старих слојева вршити до бетонске подне плоче
( у укупној дебљини до 12 цм). Ценом је
обухаћено и детаљно чишћење, изношење шута,
утовар у возило и обвоз на депонију до 5 км.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ

02-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ
02-01 Поправке бетонске подлоге , већих удубљења и
оштећења ( до 20% укупне површине). Поправке
извршити ситнозрним бетоном, лепковима или
репаратор масом .
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
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02-02
Набавка материјала и израда хидроизолационог
цементног премаза бетонског пода. Премаз је
двокомпонентни полимер типа HIDROMAX®
Flex или одговарајући. Површина мора бити:
носиво способна, чиста и без слабо везаних
делова, прашине, водорастворних соли, масти и
осталих
нечистоћа.
Пре
наношења
хидроизолације, површину треба наквасити.
Приремљену масу наносити крутом и робусном
четком, у два премаза, унакрсним поступком у
свему према упутству произвођача.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
м²

82.00

м²

82.00

м²

60.00

м¹

34.00

м²

117.00

02-03 Набавка материјала, израда армиране цементне
кошуљице д=4-5 цм. Ценом је обухваћена и
потребна оплата и арматурна мрежа Q131, као и
израда дилатација у површинама 25-30 м2 .
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
ЗИДАРСКИ РАДОВИ

04-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
04-01
Набавка , украјање и постављање класичног
паркета С класе д=22 мм а дужине минимум 250
мм. Ценом је обухваћено постављање у лепку,
хобловање
(2-3
пута)
и
лакирање
полиуретанским лаковима у 3 слоја.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-02 Набавка и уградња паркет лајсни по ободу
просторије. Лајсне се уграђују по упутству
произвођача.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
04-03 Припрема површина старог паркета који се
бруси уклањањем свих нечистоћа и масноћа
прањем благим раствором неког детерџента.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
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04-04

Брушење паркета са три узастопна хобловања,
сваки пут са све финијом абразивном траком
најприје је крупно зрно (36), затим средње (5660) и на крају врло фино зрно (100-120) Водити
рачуна о смеру летви:при хобловању паркета с
равним летвама, први пролаз обавите по
дијагонали, други по другој дијагонали, а
завршно хобловање обавите у смеру летви.При
хобловању паркета положеног дијагонално,
обавите први пролаз по ширини, други по
дужини просторије, а завршни у смеру паркетних
летви.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

04-05

м²

117.00

м²

24.00

м²

117.00

Извршити преглед и репарацију паркета.
Оштећене летве заменити другим, лабилне
делове учврстити бушењем рупа и ињектирањем
лепка. Пукотине, веће фугне између летава као и
избушене рупе попунити масом која се прави од
фине
струготине
(трећег
брушења)
и
полиуретанске боје или лепка. (20% површине)
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

04-06
Бојење , лакирање паркета полиуретанским
лаком у три слоја. Предходно паркет преба
детаљно очистити од прашине. Први слој
нанесите ваљком. Да би се добила порозна
подлога, боју треба разредити са 10 одсто
разређивача на бази шпиритуса. Послије сушења
од 8 до 12 сати, паркет темељно очистите од
прашине и нанесите други слој неразређене боје.
Оставите да се суши 24 сати. Након сушења
површину полирамо и темељито усисавамо, те
након тога наносимо завршни слој лака који се
треба сушити 24-48 сати прије коришћења
просторије.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-07

Набавка и уградња Ал дилатационих, лајсни
зависинске разлике до 2 цм и прелазак на друге
подове. Дилатација се поставља код великих
површина где је дужина преко 6 м или ширина
преко 7 м. Лајсне се уграђују по упутству
произвођача.
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Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
м¹

38.00

м²

63.00

м²

49.00

м²

16.00

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
05-00 КЕРАМИЧАРСКИ
И
ТЕРАЦЕРСКИ
РАДОВИ
05-01
Набавка, транспорт и постављање лепљењем
неклизајућих плочица од гранитне керамике за
облагање ходника и холова.Плочице су I класе
следећих карактеристика: отпорност према
хабању PEI 4, отпорност на клизање R 10
минималне дебљина плочице 9 мм. Избор
димензија и дезена врши Инвеститор од више
понуђених узорака. Количином обухватити и
дилатационе, прелазне и завршне лајсне. Ценом
је обухвћена и израда сокле висине 10 цм.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
05-02

Набавка, транспорт и постављање лепљењем
лепком, фуга на фугу, подних керамичких
плочица I класе квалитетног произвођача, према
одабиру инвеститора. Минимална дебљина
плочице 9 мм. Радове извести са минималним
фугама између плочица.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

05-03

Набавка и поправка терацо степеника и подова
на улазима. Оштећене и лабилне делове обити и
очистити. Извршити предходно премазивање
подлогом и поправити репаратор масама уз
додатак ситнозрног
агрегата у боји као
постојећи. Извршити завршно брушење и
полирање.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
КЕРАМИЧАРСКИ
РАДОВИ

И

ТЕРАЦЕРСКИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I. РАДОВИ НА ПОДОВИМА

01-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ
02-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ
04-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
1
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05-00

КЕРАМИЧАРСКИ
РАДОВИ

И

ТЕРАЦЕРСКИ

УКУПНО

II. ОСТАЛИ РАДОВИ
Пос.
пред.
01-00
01-01

јед.
мере

ОПИС

количина

цена

износ

САНИРАЊЕ ВЛАГЕ
Скидање постојећих облога зидова-ламперије.
Уклањају се све плоче. Обухваћено је
демонтажа, изношење из објекта, чишћење и
слагање. Оштећене и шут одвојити на посебну
депонију коју oдреди Инвеститор. Ценом је
обухваћен и одвоз шута са утоваром у возило.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
м²

40.00

м²

106.00

м²

40.00

м²

60.10

01-02 Обијање старих зидних керамичких плочица.
Обијање вршити до здраве подлоге, зида и
пода.Ценом је обухваћено и чишћење , као и
одвоз шута са утоваром у возило.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
01-03

Обијање малтера са унутрашњих зидних
површина приземља оштећених механички или
од влаге (шалитра). Обијање вршити до здраве
подлоге, зида и пода.Ценом је обухваћено и
чишћење , као и одвоз шута са утоваром у
возило.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

01-04 Демонтажа плафона од лесонит плоча заједно са
подконструкцијом. Ценом је обухваћено и
чишћење , као и одвоз шута са утоваром у
возило.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
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01-05
Санација зидова санационим, микрокапиларним,
паропропусним а за соли непропусним
материјалом
Hydroment®
малтером
(или
одговарајућим) у грубом слоју , а у свему према
упутству произвођача и техничком опису.
Минимална
дебљина
наноса
материјала
Hydroment® малтера је 2 цм.Фина обрада зидова
се
ради
пердашењем
санационим,
микрокапиларним, паропропусним а за соли
непропусним материјалом Hydroment® финим
малтером (или одговарајућим) , а у свему према
упутству произвођача и техничком опису.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
м²

40.00

САНИРАЊЕ ВЛАГЕ
02-00
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
02-01 Преглед унутрашње столарије - врата. Након
прегледа извршити упасивање као и поправку и
комплетирање потребних окова и брава.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

21.00

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
03-00
03-01

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и постављање лепљењем
лепком, фуга на фугу, зидних керамичких
плочица I класе квалитетног произвођача, према
одабиру Инвеститора. Минимална дебљина
плочице 7 мм. Плочице се постављају у висини
1,80 м. Радове извести са минималним фугама
између плочица. На сваком прелому равни
поставити одговарајућу лајсну.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
м²

180.00

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
04-00
04-01

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ
Стругање зидних површина и скидање старих
слојева боје (50% површине). Ценом су
обухваћене све потребне предрадње, потребне
скеле за рад, као и чишћење шута и изношење на
депонију коју одреди наручилац.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
1

2

18

04-02

м²

512.00

м²

103.00

м²

51.00

м²

1,025.00

м²

360.00

м²

780.00

м²

245.00

м²

140.00

Санирање оштећених површина. Стругање
оштећења, крпљење лепилом ( или малтером),
глетовање и премаз подлогом ( 10% укупних
површина). Ценом су обухваћене све потребне
предрадње, потребне скеле за рад, као и чишћење
шута и изношење на депонију коју одреди
наручилац.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

04-03

Припрема
старих
површина
нападнутих
гљивицама или влагом стругањем и премазом
средством против гљивица
. Ценом су
обухваћене и све потребне предрадње и
припрема подлоге.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.

04-04 Молерско глетовање свих зидних површина.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-05 Бојење плафона полудисперзивним бојама у тону
по избору наручиоца.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-06 Бојење
старих
површина
зидова
полудисперзивним бојама у тону по избору
наручиоца.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-07 Бојење унутрашњих зидних површина високо
перивим бојама на бази водене дисперзије
полимерних везива . Предходно нанети прајмер
па дисперзивну боју по избору инвеститора.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
04-08 Набавка материјала и обрада старе столарије боји
по избору наручиоца са предходном припремом
свих површина скидањем старе боје, китовањем
и шмирглањем.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ
1

2

19

05-00
РАЗНИ РАДОВИ
05-01 Демонтажа постојећих браварских рукохвата на
улазима.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
05-02

ком

2.00

м¹

8.00

ком

1.00

Набавка материјала и израда ограде и рукохвата
од прохрома на улазима . Стубови од цеви Ø 50
на размаку 1 м учвршћени у подлогу преко
анкера и бочних носача. Рукохвати и испуна су
од цеви Ø 40 са завршетцима луком 90⁰.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.

05-03

Рестаурација улазне дрвене капије са мозаиком.
Капију прегледати скинути стару фарбу,
изгитовати, обрусити, упасовати и обојити са
једним заштитним и два завршна премаза. Окове
комплетирати.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
РАЗНИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
II. ОСТАЛИ РАДОВИ
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00

САНИРАЊЕ ВЛАГЕ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ
РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО

1

2
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III. САНИТАРНИ ЧВОРОВИ
Пос.
пред.

ОПИС

јед.
мере

количина

цена

износ

01-00 РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
01-01 Штемовање зидова и подова ради замене
постојеће и израде нове инсталације водовода и
канализације. Ценом је обухваћен и одвоз шута са
утоваром у возило.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
м¹

99.00

ком

7.00

ком

5.00

м¹

45.00

м¹

44.00

01-02 Демонтажа старих умиваоника заједно са
пратећом инсталацијом и арматуром. Ценом је
обухваћено и одлагање демонтираног материјала
на депонију коју одреди Инвеститор.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-03 Демонтажа старих WC шоља заједно са пратећом
инсталацијом и арматуром. Ценом је обухваћено
и одлагање демонтираног материјала на депонију
коју одреди Инвеститор.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-04 Демонтажа старих водоводних инсталација
заједно са пратећим фазонским комадима. Ценом
је обухваћено и одлагање
демонтираног
материјала на депонију коју одреди Инвеститор.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
01-05 Демонтажа старих канализационих инсталација
заједно са пратећим фазонским комадима. Ценом
је обухваћено и одлагање
демонтираног
материјала на депонију коју одреди Инвеститор.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.

1

2
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01-06 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и смећа од
рушења и вишка земље из ископа на депонију
удаљености до 5 км коју одреди Инвеститор.
Обрачун по м³ комплет изведене позиције.
м³

10.00

м²

180.00

м²

44.00

м¹

454.00

РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
02-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ
02-01
Набавка материјала и израда хидроизолационих
премаза обијених и очишћених зидних
површина. Пенетрирајући премаз урадити
једнокомпонентним неорганским материјалом на
бази цемента, адекватних пунила и адитива за
водонепропусносз и пенетрацију, у свему по
упутствима произвођача. Ценом је обухваћена и
потребна скела.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
02-02 Набавка материјала и поправка разбијених
бетонских површина након полагања инсталација,
затрпавања и припреме тампона. Поправке
радити бетоном МБ 15 д= 10цм.
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
02-03 Крпљење шлицева након постављања инсталација
са завршном обрадом површине,
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
03-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
* Подови и зидна керамика су обухваћени другим деловима предрачуна
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

0.00

04-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ
* Столарски радови су обухваћени другим деловима предрачуна
СТОЛАРСКИ РАДОВИ

0.00

05-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
* Молерски радови су обухваћени другим деловима предрачуна
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

0.00
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06-00 ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
06-01
Набавка и уградња ППР водоводних цеви у
комплету са свим потребним фазонским и
прелазним комадима .Под овом позицијом се
подразумевају
носачи
,обујмице,спојнице,
редукције, наставци....
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
Ø 20

м¹

45.00

ком

14.00

ком
ком
ком

16.00
10.00
18.00

ком

3.00

ком

1.00

ком

4.00

ком

4.00

06-02 Набавка и монтажа зидних пропусних вентила са
капом и розетном на одвајањима грана водовода.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
Ø 20
06-03 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви за
кућну инсталацију .Под овом позицијом се
подразумевају и одговарајући фазонски делови и
заптивни материјал за спојеве цеви.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
Ø 50
Ø 75
Ø 110
06-04 Набавка, транспорт и монтажа вентилационе
главе са свим потребним опшавима Ø 110.
Обрачун по ком уграђене главе.
06-05 Набавка и уградња прикључка за машину за веш
са свом потребном арматуром и вентилом.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
06-06 Испорука и уградња ПВЦ
хромираном подном решетком

сливника

са

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
Ø 75
06-07

Испорука и уградња дечије WC шоље у комплету
са нискомонтажним водокотлићем ,wц даском од
тврдог ПВЦ-а и држачем тоалет папира
Обрачун по ком комплет изведене позиције.

06-08 Набавка и уградња wц-шоље од керамике,
надградног водокотлића, изливне батерије и даске
је од тврдог ПВЦ-а. У цену улази и набавка и
монтажа држача за wц папир
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
1

2
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06-09

ком

1.00

ком

2.00

ком

1.00

ком
ком
ком

5.00
5.00
7.00

ком

1.00

ком

1.00

Набавка и монтажа умиваоника.Под овом
позицијом се подразумева: умиваоник типа Corian
судопер
или
одговарајући,
димензија
1600x300x280 мм монтиран на зид, са по три
изливне славина и одводне арматуре .
Обрачун по ком комплет изведене позиције.

06-10 Набавка и монтажа умиваоника.Под овом
позицијом
се
подразумева:
умиваоник
вел.60/40цм.монтиран на зид, зидна изливна
славина и одводна арматура .
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
06-11 Набавка и монтажа санитарне галантерије и
опреме. Избор вршити уз сагласност Наручиоца.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
зидни дозер за течни сапун
зидни држач за папирне убрусе
зидно огледало 60x40
06-12 Испитивање инсталације водовода на пробни
притисак 9-10 бара.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
06-13 Дезинфекција и испирање израђене инсталације
водовода.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
III. САНИТАРНИ ЧВОРОВИ
РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

0.00
0.00
0.00

УКУПНО

1
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Б. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Пос.
пред.

ОПИС

јед.
мере

количина

ком

31.00

цена

износ

01-00 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
01-12
Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. „ GE LED Edgelit Panel EPY14-30407SR-21L“ или одговарајућа. Светиљке претварају
амбијентално осветљење у изванредну равнотежу
рафинираног изгледа и супериорну ефикасност. У
раду светиљке пружају изузетно једнако свјетло у
простору и док су искључени они изгледају
потпуно без видљивог извора свјетлости.
Свестране
униформности
дистрибуције
осветљаја, смањујући број светиљки потребних за
осветљавање простора. Плаћа се монтажа,
повезивање и пуштање под напон по комаду.
Светиљка је следећих техничких карактеристика:
Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz
Температура
боје
светлости:
4000
K
Iндекс
одзива
боје
(CRI):
≥80
Животни
век:
50,000h
na
L70
Oпсег радне температуре [0C]: od -10 do +40,
UGR:
≤
21,
IP:
40
Димензије
светиљке
(ДxШxВ)
mm
:
1295x295x10мм
Тежина
светиљке:
≤
3,3
kg
Лумен:
≥3600
lm
Укупна Снага система не већа од 30 W
Ефикасност
система:
120
lm/W
Светиљка има CE знак

Обрачун по ком комплет изведене позиције.

1
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01-13
Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. „ Mariner integreted MPY5F-49407SB-STLT“ или одговарајућа. Светиљка има
компактне величине са високим излазом лумена и
потпуно интегрирано решење за осветљење за
апликације са високим захтевима за светлосни
интензитет и отпорност. Плаћа се монтажа,
повезивање и пуштање под напон по комаду.
Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz
Високе ефикасношћу 126 lm/W
Животни век: 50,000h na L70
Oпсег радне температуре [0C]: od -20 do +40
Индекс одзива боје (CRI): ≥80
Високим степеном заштите IP: 65
Бисоком отпорношћу на удар IK 08
Димензије светиљке (ДxШxВ) mm :
1470x66x63мм
Тежина
светиљке: ≤ 1,5 kgЛумен: ≥ 6200 lm
Укупна Снага система не већа од 49 W
Угао широког снопа 125 степени
Светиљка има CE знак

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

4.00

1
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01-14
Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. „Mariner integreted MPY4F-30407SB-STLT“ или одговарајућа. Светиљка има
компактне величине са високим излазом лумена и
потпуно интегрирано решење за осветљење за
апликације са високим захтевима за светлосни
интензитет и отпорност. Плаћа се монтажа,
повезивање и пуштање под напон по комаду.
Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50 Hz
Високе
ефикасношћу
126
lm/W
Животни
век:
50,000h
na
L70
Oпсег радне температуре [0C]: od -20 do +40
Индекс
одзива
боје
(CRI):
≥80
Високим
степеном
заштите
IP:
65
Бисоком
отпорношћу
на
удар
IK
08
Димензије
светиљке
(ДxШxВ)
mm
:
1470x66x63мм
Тежина
светиљке:
≤
1,5
kg
Лумен:
≥
6200
lm
Укупна Снага система не већа од 30 W
Угао
широког
снопа
125
степени
Светиљка има CE знак

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

3.00

1

2
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01-15

Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. DM8L2SP40/C G3 или одговарајућа.
Светиљка са интегрисаним алуминијумским
рефлектором, од ливениг алуминијума за добру
топлотну дисипацију, јединствен оквир од
поликарбоната, чврсто ожичење 0,5 до 2мм за
једноставно повезивање и инсталацију уз
сигурносни конектор. Плаћа се монтажа,
повезивање и пуштање под напон по комаду.
Улазни напон/фреквенција: 220-240V / 50
HzВисоке ефикасношћу 126 lm/WЖивотни век:
50,000h na L70Oпсег радне температуре [0C]: od 20 do +40Индекс одзива боје (CRI): ≥80Високим
степеном заштите IP: 65Бисоком отпорношћу на
удар IK 08Димензије светиљке (ДxШxВ) mm :
1470x66x63ммТежина светиљке: ≤ 1,5 kgЛумен: ≥
6200 lmУкупна Снага система не већа од 30
WУгао широког снопа 125 степениСветиљка има
CE знак

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

10.00

1

2

28

01-16
Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. Одговарајућа типу DM6L4SP40/C
G3. Светиљка са интегрисаним алуминијумским
рефлектором, од ливениг алуминијума за добру
топлотну дисипацију, јединствен оквир од
поликарбоната, чврсто ожичење 0,5 до 2мм за
једноставно повезивање и инсталацију уз
сигурносни конектор. Плаћа се монтажа,
повезивање и пуштање под напон по комаду.
Индекс
репродукције
боје
CRI
80+
Одлична
униформност
осветљаја
температура
боја:
4000К
Без
УВ
или
инфрацрвеног
зрачења
До
86lm/W
ефикасности
Уштеда енергије преко 50% у односу на
традиционално
осветљење
Животни век до 40,000 sati
(L70)
Номинални
напон:
120-240V
Радна
фреквенција:
50-60Hz
Димензије
светиљке:
ø224×103мм
Тежина
светиљке:
≤
0,505
kg
Лумен:
≥
2000
lm
Укупна Снага система не већа од 24 W
Светиљка има CE знак

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

12.00

1

2
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01-17 Испорука и уградња комплет светиљке са
припадајућом опремом и уређајима у ЛЕД
технологији. Одговарајуће типу SLBt LED 56W.
Светиљка се монтира на фасаду објекта за
осветљење дворишта. Материјал кућишта: ливено
алуминијумско тело, отпорни на корозију.
Оптички материјал: обложени поликарбонат или
алуминијум
Оптички
поклопац:
УВ
стабилизовани
поликарбонат. Плаћа се монтажа, повезивање и
пуштање
под
напон
по
комаду.
Ефикасност светиљке: до 107 лм / W на 4000К.
Фотометријски
код:
740/559
средњи век трајања и повезан ЛМ фактор Л90
(10К):>
64.000
сати
средњи век трајања и повезан ЛМ фактор Л80
(10К):>
60.000
сати
(Еко
опсег)
номинална вредност изненадног не испуњења:
12,2%
Лумен
код
одржавање:
9
ЕКО опсег лумен број одржавање: 8
Номинална температура околине (ТК) у вези са
перформансама
за
светиљке:
25
°
Ц
Може се прилагодити угао од 0 ° и 5 °.
Са додатним спојницом -5 ° нагиба такође
доступни.
Тежина:
4.5
кг
Препоручена
висина
монтаже:
4-12
м
Температура околине од -30ºЦ до + 35ºЦ.
Температура
складиштења
до
85ºЦ.
Температуре
боје
4000К
Улазни напон и фреквенција: 220-240 В, 50-60 Хз
Номинална снага не већа од 56 W
Лумен:
≥
6570
lm
Заштита
од
пренапона:
4кВ
/
2кA
ИЕЦ класе заштите Класа1,
Класа2
Димензије
386к347к72
мм
Ограничена
гаранција
5
година
Класа енергетске ефикасности (ЕЕЦ) А ++
ИП
заштита
66
Затамњење
ДА
Отпорност на удар (ИК) ИК09
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Номинална снага не већа од 56 W
Лумен:
≥
6570
lm
Заштита
од
пренапона:
4кВ
/
2кA
ИЕЦ
класе
заштите
Класа1,
Класа2
Димензије
386к347к72
мм
Ограничена
гаранција
5
година
Класа енергетске ефикасности (ЕЕЦ) А ++
ИП
заштита
66
Затамњење
ДА
Отпорност на удар (ИК) ИК09
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком
01-18

2.00

Испорука и монтажа Fe/Zn 30х4mm траке за
уземљивач и громобранску инсталацију. У цену
урачнути и довољан број носача траке Fe/Zn
30х4mm, на сваки 1м растојања, носачи за фасаду,
за на кров и за на слемен.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
м¹

200.00

ком

10.00

паушал

1.00

паушал

1.00

01-19 Обујмица за олук КОН 10А за причвршћивање
тракастог проводника
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-20 Издавање потврда о исправности изведене
електроенергетске инсталације, ради техничког
пријема објекта.
Обрачун по комплет изведене позиције.
01-21
Мерења и атестирање по свим прописима
изведених електроинсталација јаких струја и
громобранске инсталације са издавањем валидних
атеста и извештаја. За потребе техничког пријема
и употребне дозволе. Плаћа се паушално.
Обрачун по комплет изведене позиције.
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
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Ц. РАДОВИ НА ГРЕЈАЊУ
Пос.
пред.

ОПИС

јед.
мере

количина

ком

1.00

ком

1.00

м¹
м¹
м¹

17.00
9.00
9.00

м¹
м¹

28.00
7.00

цена

износ

01-00 ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
01-01 Испорука и монтажа зидног циркулационог
гасног кондензационог котла, са затвореном
комором за сагоревање. Називни капацитет 46
кW.Подручје називне снаге 13,3-47,7 кW за
темпер.
режим
0/60°C
Искоришћење
кондензационе технологије 110% Горионик са
аутоматском регулацијом. Заштита од прскајуће
воде, од недостатка воде,од смрзавања, "анти каменац"
функција.Димензије
(вxшxд)
800x480x450.
Тежина
46
кг.
Заштита
IPx4D.Напон ел. напајања 220В/50Hz, Потрошња
природног гаса 4,8-5,6м3/h Котао је опремљен са
вентилом сигурности , експанзионом посудом,
циркулационом пумпом, спољном сондом и
аутоматиком која води грејање.Производ тип VU
INT 466/4-5AecoTEC proizvođač Vaillant, или
Bereta или Viessmann или други истих и бољих
техничких карактеристика.

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-02 Испорука и монтажа димовода(хоризонтални)
ø80/125, Л=4000 мм са коленом 90°
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-03 Испорука и монтажа челичне бешавне цеви за
спајање гасног котла на постојећу гасну
инсталацију у котларници СРПС Ц.Б5.023
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
ДН40 (ø48,3x2,6)- по фасади видно
ДН40 (ø48,3x2,6)- по зиду видно
ДН40 (ø48,3x2,6) - укопано под малтер
(ОПЦИОНО)
ДН25 (ø33,7x2,6)- по зиду видно
ДН25
(ø33,7x2,6)
-укопано
под
малтер
(ОПЦИОНО)
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01-04 Помоћни и потрошни материјал , за спајање,
заптивање и ослањање узима се као 40%
вредности претходне ставке
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

0.40

м¹

54.00

ком
ком

1.00
1.00

ком

2.00

паушал

1.00

ком
ком

1.00
1.00

ком
ком

6.00
4.00

01-05 Одмашћивање и чишћење цеви гасне инсталације
до металног сјаја, бојење темељном бојом у два
слоја и бојење жутом завршном лак бојом у два
слоја
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
01-06 Испорука и монтажа кугласте славине за гас
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ДН25
ДН20
01-07 Испорука и монтажа црева за повезивање гасног
котла на инсталацију. Прокронско флеxи црево за
гас ДН20, Л = 600 мм
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
01-08 Испитивање чврстоће и непропусности гасне
инсталације.
По
извршеном
испитивању
саставити записник
Обрачун по комплет изведене позиције.
01-09 Испорука мобилне противпожарне опреме за
почетно гашење пожара у котларници:
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
Апарат за гашење прахом S6
Апарат за гашење прахом CO2 -5
ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
02-00 ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
02-01 Испорука и монтажа кугластих вентила, са
навојним прикључком (за топлу воду 110◦Ц)
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ДН40
ДН32
02-02 Испорука и монтажа хватача нечистоћа, равни, са
навојним прикључком
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Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ДН40
ДН32
02-03 Испорука и монтажа равног запорног вентила са
косим вретеном,са навојним прикључком, Hertz
"Stromax"
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ДН40
02-04 Испорука и монтажа челичне бешавне цеви,
СРПС Ц.Б5.226, служи за повезивање, у ајнфорту,
постојеће инсталације на гасни котао
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
ДН32 (ø42,4x2,6)- по зиду видно
02-05 Помоћни и потрошни материјал , за спајање,
заптивање и ослањање узима се као 40%
вредности претходне ставке

ком
ком

1.00
1.00

ком

1.00

м¹

24.00

ком

0.40

м¹

24.00

м²

5.00

ком

2.00

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
02-06 Одмашћивање и чишћење цеви гасне инсталације
до металног сјаја, бојење темељном бојом у два
слоја. На делу без изолације цеви се боје и у два
слоја завршном лак бојом отпорном на
температуру. Избор боје (нијансе) у договору са
Инвеститором.
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
02-07 Изолација цеви које пролазе кроз ајнфорт. Цеви
се топлотно изолују стакленом вуном 50 мм и
облажу Ал лимом 0,5 мм
Обрачун по м² комплет изведене позиције.
02-08 Испорука и монтажа одзрачног лонца димензија
фи 100x200, и испусним вентилом ДН15 и са цеви
фи20,3x2, дужине 3м
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
02-09 Преглед постојећег стања и монтажа постојећег
гасног кондензационог котла у власништву
Инвеститора, типа Vaillant VUW SOE (Q=1,931,1kW) Монтажа обухвата и прикључење гасног
котла на инсталацију грејања, на инсталацију гаса
са одводом продуката сагоревња и доводом
свежег ваздуха , као и одвод кондензата.
1
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Обрачун по комплет изведене позиције.
паушал

1.00

ком

1.00

паушал

1.00

ком

2.00

ком

2.00

паушал

1.00

02-10 Испорука коаксијалног димовода (хоризонтални),
ако се исти не налази у комплету са котлом (
ставка Б9).
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
02-11 Хладна проба чврстоће и непропусности на
притисак од 6 бара, при чему притисак не сме
опасти, нити сме бити квашења спојева. По
завршетку испитивања испирање инсталације
хладном водом.
Обрачун по комплет изведене позиције.
02-12 Испорука и уградња термостата
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
02-13 Пуштање котла у рад од стране овлашћеног
сервисера. Напомена: ако је котао, који
Инвеститор има у власништву, раније радио
потребан је само сервис без пуштања у рад.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
02-14 Електро радови на повезивању уређаја и
термостата, односно котлова за централно
грејање на гас, као и електро радови на уземљењу
КМРС
Обрачун по комплет изведене позиције.
ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
03-00 ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
Прикључна гасна инсталација за објекат на парцели бр.1816 к.о. Пригревица
03-01 Испорука и монтажа гасног сета, КМРС, Г-6 (Q =
до 10Nм3/h). Улазни притисак 1-4 бар, излазни
притисак 15-35 мбар (20мбар).Мерни сет се
смешта у ормарић. Извести све према правилима
које прописује "Србијагас" Апатин.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

1.00
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03-02 Израда ископа, са подбушивањем, за постављање
гасне цеви ПЕ 25, а затим затрпавање канала
земљом. Ручни ископ земље II категорије. Дубина
до 1 м, ширина рова 0,6 м. Затрпавање у
слојевима предвиђеним за ову врсту радова, са
ручним набијањем. Обавезно постављање
упозоравајуће
траке.
Након завршетка све довести у првобитно стање.

Обрачун по м³ комплет изведене позиције.
м³

1.20

м³

0.10

м¹

2.50

ком

1.00

ком

1.00

м¹

2.50

ком

1.00

Радови обухватају и исецање бетона тротоара 0.6
мx0,6 м дебљине након извршења прикључења
поново бетонирање дате површине бетоном МБ20
дебљине
0,12
м.
Након завршетка све довести у првобитно стање.

Обрачун по м³ комплет изведене позиције.
03-03 Испорука и уградња гасне цеви, подземног вода
гасног прикључка, са ПЕ цеви 25x3
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
03-04 Испорука и монтажа полиетиленског седластог
комада ПЕ 63-25
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
03-05 Испорука и монтажа прелазног комада ПЕ25челик ДН20 Ценом обухватити и челичну цев
ДН20 л=1,2 м антикорозивно заштићену
основном бојом и жутом лак бојом у два слоја.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
03-06 Испорука и постављање упозоравајуће траке
Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.
03-07 Испорука и монтажа противпожарне
славине, за главни гасни вод,ДН 40

гасне

Обрачун по ком комплет изведене позиције.
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03-08 Израда и монтажа заштитне челичне мреже, за
КМРС, са могућношћу закључавања. У цену
урачунати и АКЗ са завршним бојањем жутом лак
бојом.
Обрачун по ком комплет изведене позиције.
ком

1.00

03-09 Геодетски радови на снимању подземне
инсталације гасног прикључка. Ови радови се
изводе на захтев Локалног дистрибутера гаса или
Инвеститора
Обрачун по комплет изведене позиције.
паушал
ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
Напомена:
Ценом су обухваћена сва потребна бушења и пробијања, са зидарским поправкама
Извођач радова је у обавези да обезбеди градилиште, опреми раднике ХТЗ опремом,
уклони сав одпадни материјал и остави чисто градилиште и објекат са околином.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I. РАДОВИ НА ПОДОВИМА
II. ОСТАЛИ РАДОВИ
III. САНИТАРНИ ЧВОРОВИ
УКУПНО
Б. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
I.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
1
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II.

ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ
УКУПНО
Ц. РАДОВИ НА ГРЕЈАЊУ

I. ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
II. ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
III. ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
УКУПНО
А. АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Б. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Ц. РАДОВИ НА ГРЕЈАЊУ
УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНО СА ПДВ-ом

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца тако што ће
у колони 6.) уписати колико износи укупан износ без ПДВ-а и то тако што ће помножити
укупну количину по јединици мере 4.) са јединичном ценом 5.)
Дана, ___. ___.2018.год.

Потпис понуђача
М.П.

____________________
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Образац 2.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр, 124/2012,
14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015), достављамо образац са
структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци: „Реконструкција и енергетска
санација објекта – вртића „ Лептиррић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови,
радови на грејању и остали радови“- број 404-350/2018- II и то:
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној
набавци,
Понуђач:____________________________, из ______________________ је имао следеће
трошкове:
Ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА:

Напомена: 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
_______________________

Потпис понуђача
М.П.

__________________________
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Образац 3.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив
понуђача) даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова – „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептиррић“
у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“- број
404-350/2018- II, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Датум:
_________________
Понуђач
М.П.
______________________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 4.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ______________________________ [навести назив понуђача] у поступку
јавне набавке радова – „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „
Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и
остали радови“- број 404-350/2018- II, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку;
У ___________, дана _________2018.год.
Понуђач
____________________________
М.П.

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1. Закона о јавним набавкама, да
може од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или
оверене копије свих или појединих доказа.
НАПОМЕНА: уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
НАПОМЕНА: уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац 5.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач
______________________________ [навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке радова „Реконструкција и енергетска санација објекта –
вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на
грејању и остали радови“- број 404-350/2018- II, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну
набавку;

У ___________, дана _________2018.год.
Подизвођач
____________________________
М.П.

НАПОМЕНА: уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.
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Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке „Реконструкција и
енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски
радови, радови на грејању и остали радови“ - број 404-350/2018- II и стекли увид у техничку
документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да
смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве
накнадне промене у цени.
Датум __________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________

За Наручиоца потврђујемо да је _____________________________________________ ,
(име и презиме представника понуђача )
дана __________2018. године обишао предметну локацију
___________________________________
У име наручиоца - Општинске управе општине Апатин- потпис

Образац не мора бити потписан од стране Општинске управе општине Апатин односно
лица задуженог за обилазак локације.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа
самостално или са подизвођачима.
Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца
посла групе понуђача или овлашћено лице члана групе.
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Образац 7.
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач: _________________________________________________________
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:
ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013)
као Понуђач у поступку јавне набавке 43/2018 - „Реконструкција и енергетска санација објекта –

вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и
остали радови“ - број 404-350/2018- II , ОРН: 45231400, 45331000 , за коју је позив објављен на
Порталу јавних набавки дана 7.9.2018.године, приликом потписивања уговора, доставићемо
наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности
попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и
потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за добро извршење посла као и копију картона
депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму. Ово
финансијско обезбеђење траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета)
Дужник:
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За добро извршење посла
- за корисника бланко сопствене менице Корисник: Општинска управа Општина Апатин, Српских владара бр. 29, Матични број: 08350957,
ПИБ: 101269416, ж.рч. 840-54640-41
У прилогу овог акта достављамо бланко сопствену меницу, серијски број:
___________________
у складу са условима за учешће на тендеру за набавку по партијама
43/2018 – „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици,
фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“
ОРН: 45231400, 45331000
ЈНМВ бр. 43/2018
Овлашћујемо Општинску управу општину Апатин, Српских владара бр. 29, као НАРУЧИОЦА у
поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без
права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих
потраживања до износа од:
___________________________________________________________________
(________________________________________________________________) динара са свих наших
рачуна као Дужника - издаваоца менице.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне
документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
____________________________________.
Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за
Корисника а други задржава Дужник.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Образац бр. 8

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач: _________________________________________________________
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
На основу члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 29/2013)
као Понуђач у поступку јавне набавке 43/2018 – „Реконструкција и енергетска санација објекта –
вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и
остали радови“- број 404-350/2018- II , ОРН: 45231400, 45331000, за коју је позив објављен на
Порталу јавних набавки дана 7.9.2018.године, приликом потписивања уговора, доставићемо
наручиоцу финансијску гаранцију - соло бланко меницу, копију регистрационе пријаве, у потпуности
попуњено менично писмо - овлашћење на 10% уговореног износа без ПДВ-а оверене печатом и
потписом од стране одговорног лица као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року
као и копију картона депонованих потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном
овлашћењу - писму. Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року почиње да
тече од дана примопредаје извршених радова, а траје петнаест дана дуже од гарантног рока који
је предвиђен у понуди Извођача .

Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета)
Дужник:
Назив и адреса:____________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________
Текући рачун(и): ___________________________________________________
Код банке (банака) _________________________________________________
доставља:
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
За отклањање недостатака у гарантном року
- за корисника бланко сопствене менице Корисник: Општинска управа Општина Апатин, Српских владара бр. 29, Матични број: 08350957,
ПИБ: 101269416, ж.рч. 840-54640-41
У прилогу овог акта достављамо бланко сопствену меницу, серијски број:
___________________
у складу са условима за учешће на тендеру за набавку
43/2018 –
„Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у

Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“
ОРН: 45231400, 45331000
ЈНМВ бр. 43/2018
Овлашћујемо Општинску управу општину Апатин, Српских владара бр. 29, као НАРУЧИОЦА у
поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без
права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих
потраживања до износа од:
___________________________________________________________________
(________________________________________________________________) динара са свих наших
рачуна као Дужника - издаваоца менице.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне
документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем
рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника
____________________________________.
Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за
Корисника а други задржава Дужник.
Место:_____________
Понуђач:
Датум:_____________

М.П.

_____________________
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VI. МОДЕЛ УГОВОРА
о набавци радова за „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „
Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и
остали радови“
закључен у Апатину, између:
1. Општина Апатин, Српских владара бр. 29, (у даљем тексту: Наручилац) коју
заступа Председник општине Апатин Милан Шкрбић , број: 08350957, ПИБ: 101269416, и
2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____,
(у даљем тексту: Извођач радова), кога заступа ___________________________________ .
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Да је Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности, број 404-350/2018- II извршио
прикупљање понуда за предметне радове.
Да је Извођач радова доставио понуду број ______________ од ________________године
која је саставни део овог Уговора. (у уговору ће се навести број и датум понуде заведене код
Наручиоца)
Да је Наручилац доделио уговор о јавној набавци Извођачу радова Одлуком број
_____________од __________________ године.
Члан 1.
Предмет овог Уговора су реконструкција и енергетска санација објекта – вртића „
Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали
радови, на захтев и према потребама Наручиоца у свему према усвојеној понуди, у складу са
важећим прописима, техничким нормативима, обавезним стандардима који важе за ову врсту
радова.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да изврши радове стручно и све у складу са условима и
роковима из понуде бр._________ од __________. 2018. године и конкурсне документације.
Члан 3.
Укупна вредност уговорених радова износи _____________ динара без ПДВ-а,
односно_____________ динара са ПДВ-ом коју је Извођач радова дао у понуди бр._______ од
_____.2018. године.
Уговорене јединичне цене радова су фиксне и непроменљиве.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- по испостављеним привременим и испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде и
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потписаној од стране стручног надзора, у року до 45 (словима:четрдесет пет) дана од дана
пријема оверене ситуације.
Прву приврeмeну ситуaциjу Извођач пoднoси пo зaвршeтку нajмaњe 50% угoвoрeних
рaдoвa кojoм приликoм ћe сe, у року до 45 ( словима:четрдесет пет ) дана, извршити плaћaњe
oд стрaнe Нaручиoцa.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге и другу документацију Извршилац доставља Стручном надзору који ту
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити
плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
_____ (словима:_________________) календарских дана, рачунајући од дана увођења у
посао.
Члан 6.
Извођач радова има право на продужене рокове за извођење радова:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом
Извођача радова;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није крив Извођач
радова.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у
рад више Извођача радова, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да:
- послове који су предмет овог Уговора изврши у складу са важећим законима,
прописима и стандардима који важе за ову врсту посла;
- послове који су предмет овог Уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5.
овог Уговора;
- обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала и
опреме за извођење уговором преузетих радова;
- осигура безбедност свих лица на терену на ком се изводе радови, као и складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа одговорности према свим
државним органима, у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и
радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
- омогући вршење Стручног надзора;
- уредно води све књиге предвиђене законом;
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
- сноси трошкове накнадног прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
1

2

49

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај
Уговор.
Извођач радова се обавезује да поступа у складу са претходно наведеним обавезама као и
писменим инструкцијама Наручиоца, у противном Наручилац има право да раскине Уговор и
уведе другог Извођача радова у посао. Трошкови ангажовања другог Извођача радова падају
на терет уговореног Извођача радова.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да Извођачу радова обезбеди увид у документацију неопходну за
реализацију послова из овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди вршење Стручног надзора над извођењем радова.
Стручни надзор над извођачем радова Наручилац ће вршити преко свог овлашћеног стручњака
или организације регистроване за вршење стручног надзора за овакву врсту радова на начин, и са
правима и овлашћењима регулисаним законом.
Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова о лицу које ће у његово име вршити стручни
надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.
Извођач радова се обавезује да решењем одреди одговорног руководиоца радова и да о томе
обавести Наручиоца одмах након потписа овог уговора.

Члан 9.
Извођач се обавезује да, приликом потписивања овог уговора, преда Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења и то:
-соло меницу за добро извршење посла без ПДВ-а (са депо картоном, меничним
овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист Наручиоца, у износу 10%
уговореног износа без ПДВ-а, која треба да буде са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова
има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број
дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извођачу по истеку рока
важности бланко сопствене менице.
- -соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року без ПДВ-а (са депо
картоном, меничним овлашћењем и потврдом банке о регистрацији менице), у корист
Наручиоца, у износу 10% уговореног износа без ПДВ-а, која треба да буде са роком важења 24
(двадесетчетири) месеца дужим од уговореног рока завршетка радова с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.
Рок важења менице за отклањање недостатака у гарантном року почиње да тече од дана
примопредаје извршених радова, а траје петнаест дана дуже од гарантног рока који је
предвиђен у понуди Извођача .
Ова бланко сопствена меница и менично овлашћење се враћа Извршиоцу по истеку рока
важности бланко сопствене менице.
Члан 10.
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Гарантни рок за изведене радове износи _____ (словима:______________) месеци
рачунајући од дана примопредаје радова.
Члан 11.
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 и
уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца у примереном року, Инвеститори
имају право да на терет Извођача отклоне утврђене недостатке ангажовањем другог
Извођача.
Члан 12.
За укупан уграђени материјал и опрему Извршилац мора да има атесте и сертификате
квалитета који се захтевају по важећим прописима и мерама.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Члан 13.
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да
застане са том врстом радова и писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца. По добијању
писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова, сагласно члану
115. Закона о јавним набавкама, oдносно до лимита прописаног одредбама Посебних узанси о
грађењу.
У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у
складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу
јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској
институцији

Стварна вредност изведених радова ће се утврдити коначним обрачуном на основу
стварно изведених количина радова евидентираних у грађевинском дневнику и прихваћених
јединичних цена.
Члан 14.
Извођач радова по завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава
Наручиоца и Стручни надзор, а дан завршетка радова се уписује у грађевински дневник.
Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје
радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања, у супротном Наручилац ће активирати
примљено средство обезбеђења.
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Члан 15.
Уколико Извођач радова не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном
року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити виши од 10%
од вредности укупно уговорене цене.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача
радова а, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео
штету која је виша од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- ако Извођач радова не изводи радове у складу са 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 Понуђача, а Извођач радова није поступио по
примедбама Стручног надзора;
- ако Извођач радова знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену
динамику, и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију
кашњења, Наручилац у том случају задржава право раскида уговора.
Члан 17.
Уговор се раскида Изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања Изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан 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 уговора.
Члан 18.
1. Сви усмени договори или писмени споразуми у вези посла који су предмет овог уговора,
који су постојали пре потписивања овог Уговора, престају да важе након његовог
потписивања.
2. Сви прилози, наведени у Уговору чине његов саставни део.
3. Било који договор између Наручиоца и Извођача радова који повлачи за собом нове
обавезе које не проистичу из Уговора уговорне стране треба да потврде у форми анекса уз
Уговор или Записника потписаног од овлашћених представника уговарача.
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4. Све допуне и измене уз Уговор се сматрају важећим само уколико су сачињене у
писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале.
5. Извођач радова нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима
без писмене сагласности Наручиоца.
6. Представници Наручиоца и Извођача радова могу да дају узајамне бесплатне
консултације по техничким и другим питањима.
9. Сва рудна богатства, новац, вредни предмети и историјске вредности, а такође посмртни
остаци, ствари које имају геолошки и археолошки интерес, а које је Извођач радова нашао
приликом извођења радова, представљају искључиву својину Републике Србије. Извођач
радова је дужан да предузме све одговарајуће мере предострожности приликом откривања
таквих предмета и ствари. У тим случајевима он је дужан да без одлагања обавести Наручица
о таквим налазима и да изврши сва његова упутства везана за ископавање тих предмета и
ствари. Ископавање таквих налаза врши заступник Наручиоца.
Члан 19.
Саставни делови Уговора су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Инвестиционо техничка документација
Понуда Извођача радова, са свим прилозима уз понуду.
Грађевински дневник.
Грађевинска књига.
Динамика извођења радова.
Решење Извођача радова о лицу које руководи грађењем објекта.
Лиценца одговорног Извођача радова и подизвођача радова.
Понуда Извођача радова из предметне јавне набавке
Члан 20.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране.
Члан 21.
Измене овог Уговора вршиће се сагласно чл. 115. Закона о јавним набавкама, oдносно
одредбама Посебних узанси о грађењу, а у случају додатних радова, исти ће се вршити
сагласно чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.
Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају
да споразум није могућ уговара се надлежност Привредног суда у Сомбору.
Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да се на све што није дефинисано овим Уговором,
непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и
изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.

1

2

53

Члан 24.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих 4 (четири) за
Наручиуоца, а 2 (два) за Извођача.
Општине Апатин

Извођач радова

__________________________

_________________________

Милан Шкрбић

(потпис овлашћеног лица)
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VII . УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику према захтевима из конкурсне
документације. На енглеском језику може се дати део понуде који се односи на техничке
карактеристике, квалитет и техничку документацију. Наручилац који у поступку прегледа и
оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће
понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде.
2. Начин подношења понуде:
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 пуt оtвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општинска управа општине Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин, са обавезном
назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку мале вредности - „Реконструкција и
енергетска санација објекта – вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II –
електроенергетски радови, радови на грејању и остали радови“бр. 404-350/2018-II - НЕ
ОТВАРАТИ“
Рок за подношење понуда је 17.9.2018. године до 12,00 часова.
Понуде ће се отварати 17.9.2018. године у 13,00 часова.
Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници Понуђача
морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре
отварања понуда.
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.
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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
1. Образац понуде ( Образац бр. 1),
2. Спецификација цена- Предмер радова ( Образац бр. 1.1),
3. Образац трошкова припреме понуде, ако се понуђач одлучи да искаже трошкове
припремања понуде ( Образац бр. 2);
4. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 1
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чл.75. ЗЈН ( Образац бр. 4),
5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне
набавке - чл.75. ЗЈН, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем ( Образац
бр. 5);
6. Образац изјаве о независној понуди ( Образац бр. 3),
7. Модел уговора;
8. Изјава понуђача о посети локације ( Образац бр. 6)
9. Изјава о прихваћању финансијске гаранције за добро извршење посла ( Образац бр.
7)
10. Изјава о прихваћању финансијске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
( Образац бр. 8)
11. Доказе о испуњености додатних услова.

3. Партије:
Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија).
4. Понуда са варијантама:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Општинска управа
општине Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића
„ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали
радови“бр. 404-350/2018- II - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку - „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића
„ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали
радови“бр. 404-350/2018- II - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку - „Реконструкција и енергетска санација објекта – вртића
„ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и остали
радови“бр. 404-350/2018- II - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку„Реконструкција и енергетска санација објекта –
вртића „ Лептирић“ у Пригревици, фаза II – електроенергетски радови, радови на грејању и
остали радови“бр. 404-350/2018- II - 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.
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6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. 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 III 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) и 2) ЗЈН и то податке
о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III ове 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 ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање радова које је предмет ове јавне набавке извршиће се:
-

у року до 45 (словима:четрдесет пет) дана од дана пријема фактуре.

Вредност испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у
Обрасцу понуде.

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова/рока за извршење посла
Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) каледнарских дана од
дана увођења у посао.
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за све радове и уграђене материјале не може бити краћи од 24 месеца од
дана извршења радова.
Извршилац 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 и уграђених
материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована
овим недостацима.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Ако је у понуди исказана
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
- Врста финансијског обезбеђења које доставља понуђач уз понуду:
- Потписана и печатом оверена Изјава о прихваћању финансијске гаранције за добро
извршење посла.
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- Потписана и печатом оверена Изјава о прихваћању финансијске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року.
- Врста финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач при закључењу
уговора:
а) средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда
меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење
у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за добро извршење посла. Меница и
менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица
Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први позив“, „без
приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Ово
финансијско обезбеђење траје 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од
стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за добро извршење посла.
б.) средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року
Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда
меницу са копијом регистрационе пријаве и потпуно попуњено менично писмо – овлашћење
у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за отклањање недостатака у гарантном
року. Меница и менично писмо морају бити оверени печатом и потписани од стране
одговорног лица Понуђача и мора садржати клаузуле: „безусловно“, „плативо на први
позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу
- писму. Ово финансијско обезбеђење траје 24 месеца дуже од истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају
да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Понуђач ће код подношења понуде дати потписану и печатом оверену изјаву од
стране одговорног лица да прихвата давање финансијске гаранције за отклањање недостатака
у гарантном року.
12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општинска управа
општине Апатин ул.Српских Владара бр.29, 25260 Апатин, или путем електронске поште:,
ljiljana.bursac@soapatin.org тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у
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вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 43/2018, broj: 404-350/2018II
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 информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
ЗЈН, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да
то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14. Обилазак локације
Понуђач је дужан да се увери у све услове, техничку документацију, као и да стекне
комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на
којој ће се радови и изводити.
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом
задуженом за обилазак локације, а то је Снежана Радмановић Пејић , apadir@soapatin.org
у периоду од 8.00 до 13.00 часова сваким радним даном.
Као доказ да је обишао локацију, понуђач у оквиру своје понуде обавезан да достави
потписан и оверен Образац бр.6 из конкурсне документације – Изјава о посети локације,
која не мора бити оверена од стране лица задуженог за обилазак локације.

15. Додатна објашњења од Понуђача после отварања понуда, контрола код
Понуђача односно његовог Подизвођача:
Наручилац може писаним путем да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид)
код Понуђача односно његовог Подизвођача.
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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.
16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на email; ljiljana.bursac@soapatin.org , apadir@soapatin.org
или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се
оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева
били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Апатин; јавна набавка 404-350/2018- II;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
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18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац 4).
19. Негативне референце:
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о
јавним набавкама.
20. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року до 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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