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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
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 мале вредности 25/20, број II/03
бр. 404-164/2020 од 20.02.2020.године, Комисије за јавне набавке мале вредности
оформљена Решењем бр. II/03- бр 404-164/20, од 20.02.2020.године,. припремила је
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку мале вредности–Набавка добара- набавка и уградња хидроцила са
извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у
КЦ ,,Чукарица“
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
-Градска општина Чукарица, Шумадијски трг бр. 2
ПИБ: 102699531
Матични број: 07014210
Интернет страница: www.cukarica.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Циљ поступка: Закључење уговора о јавној набавци.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 25/20 је – Набавка добара- набавка и уградња хидроцила
са извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“
Назив и ознака из општег речника набавке: ,,Систем за гашење пожара“(35111500).
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
4. Контакт (лице или служба) Лице за контакт Виолета Јевђић , телефон: 011/3052199, еmаil адреса-vjevdjic@cukarica.rs. и Владета Јовановић е-mаil
vjovanovic@cukarica.rs.011/3052199,радно време од 07,30-15,00 часова.
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II.Предмет ЈН
I

Предмет и опис јавне набавке

Радови на уградњи новог прикључка за хидрантску линију, постављање постројења
за повишен притисак, и све то у циљу добијања ефикаснијег и бољег система гашења
пожара.
1.ИНВЕСТИТОР: ГО Чукарица, Шумадијски трг 2 Београд
2.ОБЈЕКАТ: Културни центар ,,Чукарица“
3.ЛОКАЦИЈА: Тургењева бр.5 Београд
4. КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА: Зграда КЦ, јавна установа
Недостатак потребног притиска у хидрантској мрежи је разлог за уградњу
новог прикључка за хидрантску линију, обезбеђење простора и електро мреже за
постављање постројења за повишен притисак, и све то у циљу добијања ефикаснијег
и бољег система гашења пожара.
Зграда Културног центра изграђена је у другој половини прошлог века(70-тих
година).Објекат је спратности Po+Pr+2 са комбинованим челичним и Abскелетним
статичким конструктивним системом, челичном кровном конструкцијом, а испуни и
преградни зидови су делом од опеке, а делом од сувомонтажних елемената.
Овај пословни објекат спада у објекте за које је неопходно да поседује поред осталих
система и систем заштите од пожара и хидрантску мрежу.
Редовним инспекцијским прегледом и надзором у погледу примене одредби Закона о
заштити од пожара, извршеног од стране МУП-а РС, Сектор за ванредне ситуације,
Управа за ванредне ситуацијеу Београду, наложено је Решењем бр.217.1-655/18 да се
отклоне недостаци на постојећој хидрантској мрежи, а који се пре свега односе на
неодговарајући притисак на хидрантима што је потврђено приликом обавезног
периодичног испитивања функционисања хидрантске мреже.
Пројектом који је израђен у 2019. години дато је архитектонско, хидрограђевинско и,
електротехничко решење.
На основу решења прецизираних Пројектом, дефинисан је предмет ЈНМВ бр.25/20 и
подразумева:
- радове на уређењу засебне просторије за уградњу неопходног постројења за
повећање притиска са реконструкцијом дела хидрантске мреже, у свему према
Закону о планирању и изградњи, Закону о заштити од пожара и према Правилнику о
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(„Сл. гласник РС” бр. 3/18)
-Радове на реконструкцији и уређењу постојеће хидрантске мреже, и
-радове на оспособљавању и уградњи одговарајућих електро инсталација за
рационално и адекватно решење електро напајања нове просторије са хидроцилом.
(неопходни електро радове за снабдевање струјом планираних потрошача у новој
просторији са хидроцилом).
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Понудом мора дa буде обухваћена испорука комплетне опреме транспорт
,припремни радови монтажа уградња и повезивање предвиђене опреме и инсталације
прописана и захтевана испитивања мерења и издавање потребних атеста о измереним
вредностима поправке оштећених места на већ изведеним радовима и довођење у
исправно стање пробни рад и пуштање
Сва понуђена добра опрема и изведене инсталације морају да у целости испуњавају
зехтеве Закона о заштити од пожара и других законских прописа који регулишу ову
материју.
Извођач сноси пуну одговорност за обезбеђење места извођења радова и
евентуално причињену штету трећим лицима.
Сви захвати се изводе на начин којим се не омета или ограничава саобраћај, проток
и комуникација грађана и не оштећује и не нарушава околина и природна средина и
здравље и безбедност пролазника.
Наручилац је дужан да поштује техничке стандарде приступачности за особе са
инвалидитетом.Понудом морају бити обухваћени захтевани радови, набавка и монтажа.
Пре почетка радова, Извођач је дужан да детаљно проучи све захтеве и затражи
потребна објашњења.Извођач је у обавези да прибави писмену сагласност надзорног
органа и овлашћеног представника Наручиоца.
Садржина радова и уградње хидроцила, детаљније је прецизирана
Спецификацијом са детаљним предмером и предрачуном радова, са описом опреме за
систем гашења пожара у објекту КЦ,,Чукарица“.
Понуђач сноси пуну одговорност за коришћење и повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица.
3. Рекламација
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати примедбе и договоре у фази
радова на хидрантској мрежи, објекту и уградњи хидроцила.
Понуђач је дужан да, у случају записнички утврђених недостатака отклони уочене
недостатке. у примереном и уговореном року.

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/20

5/51

III
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању услова („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке на начин и у форми према
захтевима наведеним у конкурсној документацији:
За учешће у предметном поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да испуне
следеће обавезне услове:
1.
Да је Понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар,
2.
Да Понуђач и ( сваки ) 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 Понуђач 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 важеђу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке
уколико је таква дозвола предвиђена по Закону;
5.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Изјаву даје (потписује) сваки члан групе,као и сваки подизвођач.
Испуњеност обавезних услова за учешће Понуђач доказује Изјавом.
(образац/обрасци дат као елемент конкурсне документације) и достављањем копије
дозволе-по тачки 4.
Уколико Понуђач наступа у саставу групе или са подизвођачем, сваки члан групе и
сваки подизвођач потписује Изјаву.
Наручилац може од понуђача чија је понуда на основу извештаја Комисије оцењена
као најповољнија захтевати на увид у примереном року оригинал или оверену копију свих
или појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном року који није краћи од пет дана не
достави на увид тражену документацију, његова ће понуда бити одбијена као
неприхватљива.
Уколико понуђач наступа у оквиру групе- заједнички, сваки члан групе
мора испуњавати обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке наведене под
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тачкама 1-3 и 5 Услов наведен под тачком 4 дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
Доказивање:

Образац 1.
У складу са чланом 77. став 4. Закона o ЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________________
( пун назив и седиште )
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за јавну набавку, 25/20 и то:
1.

Понуђач је регистрован је код надлежног органа, односно уписан је у
одговарајући регистар,
2.
Понуђач и ( сваки ) 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 Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној
територији,
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
МП
Овлашћено лице:
_______________________

Напомена:
Изјаву потписује и оверава Понуђач- овлашћено лице Понуђача
Уколико понуду подноси група,образац је потребно копирати. Сваки члан групеовлашћеног лица сваког члана групе потписује Изјаву.
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Образац 2
ИЗЈАВА
о поштовању обавеза
по члану 75 ст 2 Закона
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду по
позиву за достављање понуде бр 25/20 подносимо уз поштовање обавеза које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.
Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Одговорно лице
МП._________________________________
Напомена:У случају заједничког наступања, као и у случају наступања са подизвођачем,
сваки учесник потписује изјаву
.
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Поред наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, Наручилац
на темељу члана 76 Закона захтева да Наручилац испуњава и додатне-квалификационе
услове, т.ј. да располаже неопходним пословним, финансијским, техничким и кадровским
капацитетом за учешће у поступку јавне набавке.
1. Понуђач мора да има радно ангажовано најмање 6(шест)радника, од чега јеног
запосленог(абгажованог) грађевинског инжењера који поседују лиценцу 410
Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско занатских
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.
Доказивање:

Образац 3

ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
Ред.
Бр.

Име и презиме

1.

Стручна
квалификација

Радно место

Укупно радно
искуство (год.)

Лиценца

2.
3
4
5
6

Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
м.п.

Одговорно лице
_______________________

Напомена:
У прилогу доставити :

М Обрасци или уговори о раду за запослена или радно ангажована лица сходно одредбама Закона
о раду (“Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС, 113/17) и фотокопију
лиценце 410 .

.У супротном се квалификација неће признати
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2..Да је у последње три обрачунске године ( 2016,2017 и 2018.) самостално или у
оквиру пословно - техничке сарадње са правним субјектом остварио финансијски нето
приход у вредности најмање 3.000.000,00 динара.
Доказивање:Прилог биланс стања за 2016, 2017, 2018. годину.
3.Да је понуђач у претходне две године, односно у 2018 и 2019. години имао реализоване
послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 8.000.000,00
динара без ПДВ
Доказивање
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Образац 4

Списак најважнијих реализованих уговора у 2018 и 2019.години који се односе на предмет јавне
набавке са листом Наручилаца, износима и датумима

Ред.
бр.

1.

2018. и 2019. година
Наручилац/
Назив Наручиоца
Особа за
контакт/
Телефон

Уговор
Бр
(датум).

Уговорени
износ

2.
3
4
5
6

Податке достављамо под пуном материјалном и кривичном одговорно
м.п

Понуђач
_____________________
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Напомена:Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 8.000.000,00 динара без
ПДВ

4.Услов да Понуђач мора да обезбеди средства финансијског обезбеђења Наручилац
захтева да Понуђач приложи следеће гаранције:
1
гаранцију за озбиљност понуде,( уз понуду)
2
гаранцију за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза (при
потписивању уговора)


за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверене печатом и потписане од
стане овлашћеног лица) са меничним овлашћењем –писмом на износ од 10% од
понуђене вредности без ПДВ-а, безусловне и плативе на први позив. Наведено
менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. У супротном, понуда
ће се сматрати неприхватљивом.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим
потписима овлашћеног лица Понуђача и доказ о регистрацији менице.


Гаранција за добро и квалитетно испуњење уговорних обавеза(Изабрани
понуђач) је потписана и оверена оригинал сопствена бланко меница са клаузулом
,,без протеста и трошкова“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији
менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице –
Меничним писмом насловљеним на ГО Чукарица Београд-Управа Градске
општине, у износу од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ, са
роком важности 30 дана дужим од дана истека уговорених обавеза .
Уколико понуду подноси група понуђача, меницу прилаже носилац понуде,
уколико међусобним Споразумом о заједничком наступању није другачије регулисано.
Меница ће бити наплаћена у случају неиспуњења или неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране Понуђача у случајевима предвиђеним Уговором,односно у
случају раскида уговора из разлога на страни Понуђача.
Средство финансијског обезбеђења приложено уз изабрану понуду Наручилац
враћа Понуђачу по истеку уговора- испуњењу уговорених обавеза.
Напомена:

Менице морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о
платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр.
43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о
изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11,
139/14 ).
Менице са прилозима морају бити приложене у посебној провидној ПВЦ
кошуљици
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Понуда уз коју нису приложена уредна средства финансијског обезбеђења
сматраће се понудом са битним недостацима и неће се разматрати
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена на српском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде припремљена
Понуда мора бити дата на обрасцима конкурсне документације који су приложени.Остале
услове Понуђач доставља на свом образцу .
Понуда мора да садржи:
Понуђач је дужан да у понуди достави попуњене, потписане и оверене печатом
понуђача (на месту предвиђеном за потпис и печат) обрасце конкурсне докуменрације и
тражене доказе, и то:
1. Образац 1 - Изјава којом понуђач потврђује да испуњава услове
2. Образац 2 - Изјава о поштовању прописа по члану 75. став 2
4. Образац 3 Списак ангажованих радника са прилозима
5. Образац 4 Референтна листа
6.Биланс стања 2016,2017,2018. година
7.Меница за озбиљност понуде.
11. Образац понуде ;
12. Модел уговора;
13. Образац А- Изјава о трошковима припремања понуде;
14. Образац Б - Изјава о независној понуди
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној ковер
Право учешћа се доказује прилагањем одговарајућих доказа у складу са захтевима
према Обрасцу за установљење испуњености услова за учешће који је саставни део
конкурсне документације. Докази се могу прилагати у неовереним фотокопијама.Докази
по тачкама 2-4 Обрасца не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понудаистека рока за достављање понуда, при чему доказ по тачки 3 мора бити издат након
објављивања-упућивања позива за достављање понуда.
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
донођења одлуке, односно закључења уговора и да је документује на прописани начин. У
противном ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач део јавне набавке може да повери подизвођачу-подизвођачима, с тим што
поверени део набавке мора бити мањи од 50% вредности набавке. У случају наступања са
подизвођачем, ангажовано лице мора бити наведено у понуди и понуђач га не може
својевољно мењати. Изузетно, уколико је код ангажованог подизвођача наступила
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трајнија неспособност плаћања, само уз претходну сагласност наручиоца понуђач може
ангажовати другог подизвођача. У противном, понуђач може поступајући по чл. 80 Закона
раскинути уговор и реализовати средство обезбеђења, уз подношење пријаве организацији
надлежној за заштиту конкуренције.
При наступању са подизвођачем, Понуђач у својој понуди мора да наведе
процентуални део вредности набавке као и део предмета набавке који је поверен
подизвођачу.
Уколико Понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођачаподизвођаче достави доказе о испуњеносто обавезних услова за учешће- тачке 1-5
Обрасца за установљење испуњености услова за учешће.
Уколико понуђач наступа у оквиру групе- заједнички, сваки подизвођач или члан
групе мора испуњавати обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке (наведене
под тачкама 1-5 Обрасца за установљење испуњености услова за учешће). Посебнеквалификационе услове , чланови групе могу испуњавати заједнички.
У случају подношења заједничке понуде, саставни део понуде мора бити Споразум
којим се чланови групе-подносиоци заједничке понуде обавезују према Наручиоцу за
извршење конкретне јавне набавке. Споразумом мора да буде дефинисано: који је члан
групе носилац посла,т.ј. који члан групе подноси у име групе понуду и заступа групу пред
Наручиоцем; који члан у име групе потписује уговор; који даје средство-средства
обезбеђења ; који издаје рачун- рачуне и на чији ће рачун бити извршено плаћање. У
Споразуму морају бити дефинисане обавезе сваког од чланова групе у извршењу
конкретног уговора.
Понуђачи који подносе заједничу понуду према Наручиоцу одговарају
неограничено солидарно, што треба да буде наведено у Споразуму и о чему се подносе
посебне изјаве.
Подносилац понуде може бити задруга, било да наступа самостално-у своје име а
за рачун задру
Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у поступку јавне набавке:
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе из
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
Као доказ да испуњава услове за учешће наведене у овом делу конкурсне
документадије, сагласно члану 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем
потписане и оверене Изјаве која је саставни део конкурсне документације (Образац 1)
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона.
Испуњеност услова да је поштовао прописе о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, и гаранцију да је понуђач ималац права
интелектуалне својине, понуђач доказује достављањем потписане и оверене Изјаве која је
саставни део конкурсне документације (Образац 2).
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Саставни је део заједничке понуде групе понуђача је потписан и оверен споразум
понуђача којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке.
НАПОМЕНА
1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, 2. Уколико понуђач
подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверта или на кутији навести назив и адресу понуђача.особу за
контакт,и телефон.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверту/кутији је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди и
особу за контакт
1.Понуду доставити на адресу:
Градска општина Чукарица, Шумадијски трг бр.2. писарница, са назнаком „Понуда за
јавну набавку- Набавка добара- набавка и уградња хидроцила са
извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“
ЈН 25/20,са назнаком.,, НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца
најкасније до 02.03.2020., до 12:00 часова, у писарници наручиоца.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
2.Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана за предају понуде у 13, часова, у
радним просторијама Наручиоца-ГО Чукарица Београд Шумадијски трг 2.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
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Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
3. Важење понуде
Понуда мора важити најмање 30 дана, од дана јавног отварања понуда.
4. Подношење понуде
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.
5. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе да ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50%.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са
Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу а уколико уговор о јавној набавци буде
закључен са понуђачем који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке који се извршава
преко тог подизвиђача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања
директно подизвођачу. Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана
добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело.
Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.
6. Заједничка понуда
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Понуду може поднети група понуђача.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора,
7) понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне
документације.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање
изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
7. Цена
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
8. Рок плаћања
Рок плаћања не може бити краћи од 5 дана ни дужи од 35 дана од дана пријема исправног
рачунa.
9.Начин, рок и место извршења услуге
Понуде се предају на адресу наручиоца –ГО Чукарица. Београд, Шумадијски трг 2.
10. Праћење реализације уговора
Особу задужену да прати извршење уговорних обавеза одређује Наручилац .
11. Критеријум за доделу уговора
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена .
Ако два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок завршетка уговореног
посла предност ће имати понуда Понуђача који је понудио краћи рок завршетка посла.
12. Понуда по партијама
Предмет јавне набавке није обликован по партијама
13. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
14. Резервисана набавка
Ова набавка није резервисана јавана набавка.
15. Разлози због којих понуда може бити одбијена
Биће разматране само благовремено достављене и прихватљиве понуде.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде у смислу члана 107. Закона.
16. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који се и подноси понуда - непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији са назначеним називом понуђача, адресом и бројем телефона, као и именом и
презименом лица за контакт.
Уколико је понуду поднела група понуђача, на коверти/кутији је потребно навести називе
и адресе свих учесника у заједничкој понуди (чланова групе).
Измене, допуне и опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца, са назнаком о
каквој се измени ради.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити
да мења своју понуду
17. Измена или допуна конкурсне документације
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.
18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде. Наручилац у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева доставити
одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити путем поште на адресу: Градска општина Чукарица, Шумадијски
трг бр.2 или електронском поштом на адресу vjevdjic@cukarica.rs,
vjovanovic@cukarica.,радно време од 07,30-15,00 часова.
Тражење додатних појашњења телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона о ЈН.
19. Упозорење
У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би
могле унапред одредити избор одређене понуде.
У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу
започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде
испуњен.
У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињат и ни спроводити
поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или
би могли утицати на непристрасност комисије.
. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора,односно који је
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама
Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца,
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
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обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, у
року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту птава.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63.став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре
истека рока за подношење понуда , а након истека рока за подношење захтева за заштиту
права,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став
1. Закона о јавним набавкама. Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев
за заштиту права достави доказ о уплати таксе прописане чланом 156 Закона, у складу са
Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за
заштиту права: уплата на жиро рачун број 840-30678845-06, шифра плаћања 153 ( или
253), позив на број 25/20, сврха: " ЗЗП, ГО Чукарица, 25/20", корисник: Буџет РС .
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
24. Рок за закључење уговора
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, Нручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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)
Законa.
25. Рок за завршетак посла 20-45 дана од дана увођења у посед од стране наручиоца.
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V.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуђач: _______________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
Телефон, факс: ___________________________________
mail ____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А __________
За јавну набавку мале вредности број 25/20- Набавка добара- набавка и уградња
хидроцила са извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ
,,Чукарица“
набавка и уградња хидроцила са извођењем
радова на објекту и санацији хидрантске мреже
у КЦ ,,Чукарица“

укупно

нето цена
пдв
свега са урачунатим пдв
Рок завршетка пројекта ______(максималан рок 45 дана)
Цена у понуди је изражена у динарима , фиксна је и коначна.
Опција понуде 30 дана
Фактурисање се врши након извршења услуге, уз плаћање у року____( не краћем
од 5 дана и не дужем од 35 дана) од дана пријема фактуре.
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Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и
конкурсне документације јавне набавке бр.25/20 .
Понуђач понуду подноси самостално.
МП

Одговорно лице
_________________________
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1
Понуђач-носилац понуде:
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашћено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
2
члан групе :
___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жирорачун:_____________________________________
П О Н У Д А __________
За јавну набавку мале вредности број 25/20- Набавка добара- набавка и уградња
хидроцила са извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ
,,Чукарица“
набавка и уградња хидроцила са извођењем
радова на објекту и санацији хидрантске мреже
у КЦ ,,Чукарица“

укупно

нето цена
пдв
свега са урачунатим пдв
Рок завршетка пројекта ______(максималан рок 45 дана)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 25/20

22/51

Цена у понуди је изражена у динарима , фиксна је и коначна.
Опција понуде 30 дана
Фактурисање се врши након извршења услуге, уз плаћање у року____( не краћем
од 5 дана и не дужем од 35 дана) од дана пријема фактуре.
Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и
конкурсне документације јавне набавке бр.25/20 .
Понуда се подноси као заједничка понуда.
Одговорно лице
_________________________
_________________________
(Читко име и презиме,
потпис и печат)
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Понуђач: ___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште)
Телефон, факс: ___________________________________
mail ____________________________________________
Овлашћено лице __________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________
П О Н У Д А __________
За јавну набавку мале вредности број 25/20- Набавка добара- набавка и уградња
хидроцила са извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ
,,Чукарица“
набавка и уградња хидроцила са извођењем
радова на објекту и санацији хидрантске мреже
у КЦ ,,Чукарица“

укупно

нето цена
пдв
свега са урачунатим пдв
Рок завршетка пројекта ______(максималан рок 45 дана)
Цена у понуди је изражена у динарима , фиксна је и коначна.
Опција понуде 30 дана
Фактурисање се врши након извршења услуге, уз плаћање у року____( не краћем
од 5 дана и не дужем од 35 дана) од дана пријема фактуре.
Понуда се даје са пуном одговорношћу за коришћење и повреду
заштићених права интелектуалне својине тређих лица, уз поштовање обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине, у свему у складу са захтевима позива за достављање понуде и
конкурсне документације јавне набавке бр.25/20 .
Понуђач понуду подноси као понуду са подизвођачем:
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1.

___________________________________________________________________
( пун назив, адреса и седиште подизвођача)
E- mail __________________________________________
Телефон, факс: ___________________________________
Овлашђено лице: _________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Матични број: ___________________________________
ПИБ: ___________________________________________
Жиро рачун: _____________________________________;
који извршава
______________________________________________________________________________
____
( навести део набавке који је поверен подизвођачу )
што износи ______ % нето вредности понуде.

Одговорно лице
_________________________
_________________________
(Читко име и презиме,
потпис и печат)
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
- НОСИОЦУ ПОНУДЕ

Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу
предузећа:
(заокружити)
Број рачуна/ банка

а) микро
б) мало
в) средње
г) велико

Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и мобилни
Факс
Е- маил
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.

Потпис:
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу
предузећа:
(заокружити)
Број рачуна/ банка

а) микро
б) мало
в) средње
г) велико

Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и мобилни
Факс
Е- маил
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.
Потпис:
Напомена: Подаци се попуњавају за члана групе са којим Понуђач наступа подносећи
заједничку понуду
Уколико групу чине више од два члана, образац треба копирати и попунити за
сваког од чланова
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив понуђача, седиште
Адреса
Матични број
Шифра делатности
Порески идентификациони број ( ПИБ )
Понуђач је разврстан у групу
предузећа:
(заокружити)
Број рачуна/ банка

а) микро
б) мало
в) средње
г) велико

Лице за контакт,позиција
Телефон- фиксни и мобилни
Факс
Е- маил
Лице одговорно за потписивање
уговора,
позиција
Други законски заступници
( навести све законске заступнике и
њихове позиције )

м.п.

Потпис:

Напомена: Подаци се попуњавају у случају наступања са подизвођачемУколико Понуђач
наступа са више од једним подизвођачем, образац треба копирати и попунити за сваког
од њих
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VI
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
набавка и уградња хидроцила са извођењем радова на објекту и
санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“
I

Предмет и опис јавне набавке

Радови на уградњи новог прикључка за хидрантску линију, постављање постројења
за повишен притисак, и све то у циљу добијања ефикаснијег и бољег система гашења
пожара.
1.ИНВЕСТИТОР: ГО Чукарица, Шумадијски трг 2 Београд
2.ОБЈЕКАТ: Културни центар ,,Чукарица“
3.ЛОКАЦИЈА: Тургењева бр.5 Београд
4. КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА: Зграда КЦ, јавна установа
Недостатак потребног притиска у хидрантској мрежи је разлог за уградњу
новог прикључка за хидрантску линију, обезбеђење простора и електро мреже за
постављање постројења за повишен притисак, и све то у циљу добијања ефикаснијег
и бољег система гашења пожара.
Зграда Културног центра изграђена је у другој половини прошлог века(70-тих
година).Објекат је спратности Po+Pr+2 са комбинованим челичним и Abскелетним
статичким конструктивним системом, челичном кровном конструкцијом, а испуни и
преградни зидови су делом од опеке, а делом од сувомонтажних елемената.
Овај пословни објекат спада у објекте за које је неопходно да поседује поред осталих
система и систем заштите од пожара и хидрантску мрежу.
Редовним инспекцијским прегледом и надзором у погледу примене одредби Закона о
заштити од пожара, извршеног од стране МУП-а РС, Сектор за ванредне ситуације,
Управа за ванредне ситуацијеу Београду, наложено је Решењем бр.217.1-655/18 да се
отклоне недостаци на постојећој хидрантској мрежи, а који се пре свега односе на
неодговарајући притисак на хидрантима што је потврђено приликом обавезног
периодичног испитивања функционисања хидрантске мреже.
Пројектом који је израђен у 2019. години дато је архитектонско, хидрограђевинско и,
електротехничко решење.
На основу решења прецизираних Пројектом, дефинисан је предмет ЈНМВ бр.25/20 и
подразумева:
- радове на уређењу засебне просторије за уградњу неопходног постројења за
повећање притиска са реконструкцијом дела хидрантске мреже, у свему према
Закону о планирању и изградњи, Закону о заштити од пожара и према Правилнику о
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара
(„Сл. гласник РС” бр. 3/18)
-Радове на реконструкцији и уређењу постојеће хидрантске мреже, и
-радове на оспособљавању и уградњи одговарајућих електро инсталација за
рационално и адекватно решење електро напајања нове просторије са хидроцилом.
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(неопходни електро радове за снабдевање струјом планираних потрошача у новој
просторији са хидроцилом).
Понудом мора дa буде обухваћена испорука комплетне опреме транспорт,
припремни радови, монтажа уградња и повезивање предвиђене опреме и инсталације
прописана и захтевана испитивања мерења и издавање потребних атеста о измереним
вредностима поправке оштећених места на већ изведеним радовима и довођење у
исправно стање пробни рад и пуштање
Сва понуђена добра опрема и изведене инсталације морају да у целости испуњавају
зехтеве Закона о заштити од пожара и других законских прописа који регулишу ову
материју.
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
POZ

OPIS RADOVA

J.M

KOLIČ.

kom

1.00

m3

1.44

JED.
CENA

UKUPNO

***PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE***
OPŠTI OPIS:
Pripremni i radovi rušenja se u svemu moraju izvesti prema
projektu. Cene sadrže sve radne operacije, materijal
pomoćni alat i radne skele koje propisuju
"Normativi i standardi u gradjevinarstvu", kao i ostalo.
1

2

Demontaža postojećeg prozora sa skladištenjem
obračun po kom
Rušenje dela trotoara i ručni iskop zemlje za temelje samce
obracun po m3
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE :
*** BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI
RADOVI***
OPŠTI OPIS
Betonski radovi se moraju izvoditi u svemu prema projektu,
statičkom proračunu i važećim pravilnicima.
Cena mora da sadrži sve radne operacije, utroške materijala,
i radne skele.
Beton će biti spravljen, transportovan, ugradjen, negovan i
ispitivan na probnim uzorcima koji propisuju važeći propisi.
Cene sadrze izradu, montažu, demontažu i čišćenje
oplate za betoniranje kao i bet. konstrukciju sa potrebnim
podupiračima i radnim skelama. Oplate moraju biti
ugradjene prema projektovanim dimenzijama,postavljene
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po projektovanim osama i kotama.
Armaturu izraditi od čelika kvaliteta predvidjenih u statičkom
proračunu u svemu prema važećim pravilnicima i tehničkim
normativima za beton i važećim standardima za betonsko gvoždje.
Armaturu očistiti od rdje i prljavštine, ispraviti, iseći, saviti i ugraditi
po detaljima i statičkom proračunu.
Za kvalitet ugradjene armature odgovara izvodjač radova.
Cementne košuljice moraju da se izvedu potpuno horizontalno.
Materijal za ugradnju se ugrađuje mašinskim putem. U smesu
za cem. košuljicu dodaju se fiber vlakna i aditivi za brzo
vezivanje košuljice. MB mora da zadovolji MB 30.
Jedinična cena sadrži i postavljanje podmetača od čelika plastike
ili betona za postizanje predvidjenih zaštitnih slojeva i pravilnog
položaja armature u konstrukciji. Sva podeona armatura mora se
povezati sa glavnom armaturom.
Izrada armirano betonske ploče i AB temelja.
MB mora da zadovolji MB30.
Obracun po m3
1

2

Izrada armirano betonske poloča d= 12cm-MB30

preko postojece kamene podloge sa uračunatom armat.

m3

2

m3

1

Izrada temelja samaca od armiranog betona MB30
sa svom potrebnom armaturom,prema projektu.
Ostaviti odgovarajuće ankere za vezu sa čeličnim stubom.

UKUPNO BETONSKI I AMIRANO-BETONSKI
RADOVI:
*** IZOLATERSKI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Izolaterski radovi se moraju izvesti u svemu prema
važećim pravilnicima i standardima.
Cena mora da sadrži sve radne operacije, utroške materijala,
i radne skele, koje propisuju "Normativi i standardi u gradjevinarstvu"
kao i ostale troškove.
1

2

Izrada višeslojne hidroizolacije poda na tlu
od hladnog premaza bitulitom i varenje"kondor"trake. .
Spajanje traka vršiti varenjem sa preklopom
Obračun po m2
2,6*1,7

m2
Izrada hidroizolacija krovne ravni se vrši oblaganjem paropropusne

8.00
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3

4

5

vodonepropusne folije i jednog sloja terhartije sa
preklopima od 10cm.
Obračun po m2
3,70m2
m2
7.00
Izrada termoizolacije zidova i plafona mineralnom vunom 15cm
ploče se pričvršćuju nerdjajuim ankerima-sidrima,
i ostalim elementima po standardima proizvodjača što je ukljuceno u cenu
Obračun po m2
m2
Izrada termoizolacije poda tvrdim pločama mineralnom vunom 5cm
u svemu prema uputstvu proizvodjaca
Obračun uključuje parnu branu i paropropusnu foliju
Obračun po m2
m2

18.00

7.00

Nanošenje protivpožarnog zaštitnog premaza F90 na sve delove čelične konstrukcije
na sve delove čelične konstrukcije u svemu prema uputstvu proizvodjaca
Obračun po m2

m2

12.00

UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:
*** TESARSKI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Tesarski radovi se moraju izvesti u svemu prema projektu, statičkom
proračunu i važećim standardima. Cene sadrže sve radne operacije
utroške materijala, pomoćnr alate i skele koje propisuju
"Normativi i standardi u gradjevinarstvu". Za izradu krovnih konstrukcija
i ostalih tesarskih radova upotrebiti potpuno zdravu gradju, a za
izradu konstruktivnih elemenata upotrebiće se klasa gradje
propisana statičkim proračunom.
Sva rezana gradja pre ugradnje mora biti premazana odgovarajućim
zaštitnim sredstvima( fungicidna i insekticidna sredstva).
1

Podašćavanje krova OSB pločama D=18mm,preko čeličnih nosača
sa potrebnim flahovim.Preko ploče se postavlja hidroizolacija krova
Krovni pokrivač je plastificirani TR lim
Obračun po m2 krova
m3

7.00

UKUPNO TESARSKI RADOVI:
*** KERAMIČARSKI RADOVI***
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OPŠTI OPIS
Keramičarski radovi moraju se izvesti u svemu po projektnoj
dokumentaciji, važećim standardima i pravilnicima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi u
gradjevinarstvu".
Za izvodjenje keramičarskih radova koristiti samo
prvoklasne materijale atestirane za primenu u unutrašnjim
i spoljnim uslovima eksploatacije.
Cena sadrzi pazljivo rezanje, brušenje i polaganje pločica
tako da ukrojene spojnice budu prave i minimalne širine kao i
obradu otvora u plocicama kroz koje prolaze razne instalacije.
1

Izrada poda od podnih protivkliznih keramičkih pločica
preko rabicirane cementne košuljice 3cm,prve klase fuga na fugu,
dimenzija i dezena po izboru projektanta.
Obracun je zajedno a košuljicom
Obracun po m2

m2

18.00

m2

38.00

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI:
***MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Molersko farbarski radovi moraju se izvesti u svemu
prema projektu, važecim propisima i pravilnicima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i skele.
Za izvodjenje molersko farbarskih radova koristiti
samo prvoklasne materijale atestirane po važecim
standardima. Podloge za izvodjenje radova moraju biti
čiste i ravne. Pre izrade završnih premaza izvršiti
gletovanje, pri čemu koristiti materijale za gletovanje
koji odgovaraju pojedinim vrstama podloge.
Obračun po m2 zidova bez odbijanja
otvora. Po završenom bojenju zidova sve prostorije moraju da se
očiste i dovedu u ispravno stanje.
1

Obrada plafona i zidova od gips ploča poludisperzivnom bojom
Pre nanošenja boje izvršiti sve neophodne pripreme.
Obračun po m2
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
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***FASADERSKI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Fasaderski radovi moraju se izvesti u svemu
prema projektu, važecim propisima i pravilnicima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i skele.
Za izvodjenje molersko farbarskih radova koristiti
samo prvoklasne materijale atestirane po važecim
standardima.
1

Izrada fasade silikonskim malterom preko fasadne gips ploče
visokokvalitetan dekorativni,tipa Bekament,otporan na atmosferske uticaje
Obracun obuhvata neophodnu pripremu podloge
Placa se po m2 fasade bez odbijanja otvora.
Boja po izboru investitora.
Obracun po m2 bez odbijanja otvora
m2

24.00

UKUPNO FASADERSKI RADOVI:
****SUVOMONTAŽNI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Tehnički uslovi utvrdjuju postupak za oblaganje zidova i tavanica
od gips ploča i izvodjenje lakih pregradnih zidova
Gipskartonske ploce moraju biti valitetne,pravilno transportovanje
i zaštićene od vlage.
Za izvodjenje radova koristiti samo prvoklasne materijale
atestirane po važecim standardima.
Suvomontažni radovi moraju se izvesti u svemu
prema projektu, važecim propisima i pravilnicima.
Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i skele.
1

Nabavka,transport i ugradnja
Protivpožarno oblaganje plafona EI-120 sa dvostrukim
gips kartonskom pločom SINIAT NIDA Flam
debljine 2x12,5mm i dvostrukim gips kartonskom
pločom SINIAT NIDA Flam debljine 2x15,0mm.
Podkonstrukcija se sastoji od plafonskih profila
SINIAT CD60 d=0,6mm koji se postavljaju u
dva pravca i SINIAT UD profila d=0,6mm.
Profili se pričvršćuju na pavanicu preko nonijus spojnica

m2

3.00
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2

Montaža fasadnog zida otpornosti prema požaru
El- 120min (2 sata) debljine d=200mm sa metalnom
potkonstrukcijom SINIAT CW100 i UW100 profila d=0,6mm
i obostranom dvostrukom oblogom od vatrootpornih
gips kartonskih ploča SINIAT NIDA Flam (GKF)
debljine 12,5mm. Na zidne profile UW100 lepi se traka
za zvučnu izolaciju. Vertikalni zidni profili SINIAT CW100
se postavlaju na međusobnom rastojanju od 40 ili 60 cm
u zavisnosti od visine zida. Prazan prostor između ploča
služi za provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom vunom
a sa spoljasnje strane se postavlja 1xSINIAT Hydro Flam 12,5mm
+ 1xSINIAT Aquaboard 12,5mm

m2

52.00

SUVOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
****BRAVARSKI RADOVI****
OPŠTI OPIS

Bravarski radovi moraju se izvesti u svemu

prema projektu, važecim propisima i pravilnicima.

Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala,
pomoćni alat i skele.

Za izvodjenje radova koristiti

samo prvoklasne materijale atestirane po važecim
standardima.

1

2

Izrada i montaza čelične konstrukcije koja se sastoji od kutijastih
čeličnih profila,ugaonika,flahova,limova,podložnih ploča,ankera...
Izradu izvršiti po putstvu i detaljima iz projekta.
Spojeve i varove,očistiti i obrusiti.
Nosače očistiti od prašine i korozije i naneti impregnaciju.
Naneti premaz protivpožarne zaštite koji se posebno obračunava
Obračun po kg
kg

230.00

Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata 110/205 otpornih prema požaru 90min
Koja poseduju izvestaj o ispitivanju od strane domaće akreditikovane
labaratorije.Vrata su potpuno dihtovana i poseduju mehanizam
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za automatsko zatvaranje po uputstvu proizvodjača
Vrata se izradjuju od čeličnih profila sa obostranom oblogom
od čeličnog lima i odgovarajuom protivpožarnom ispunom
Snabdevena su standardnim okovom i cilindar bravom sa ključem
Završna obrada minimiiranje i finalno farbanje u boji po izboru
projektanta.

ko
m

1.00

m2

18.00

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:
*** LIMARSKI RADOVI***
OPŠTI OPIS
Limarski radovi moraju se izvesti u svemu po projektnoj
dokumentaciji, vazecim standardima i pravilnicima.
Cena sadrzi sve radne operacije, utroske materijala,pomocni
alat i skele propisuju "Normativi i standardi u gradjevinarstvu".
Za izvodjenje limarskih radova (osim olucnjaka) koristiti
plastificirani lim D=0.75mm. Cenom obuhvatiti i postavljanje
bitumizirane trake preko svih podloga preko kojih dolazi lim.
Olucnjake formirati od gotovih profila od tvrde plastike uz
obavezno koriscenje fazonskih elemenata od istog materijala.
1

Pokrivanje krovnih površina plastificiranim aluminijumskim
trapezastim limom d=0,6mm
Radove izvesti prema projektu i uputstvu proizvodjača.
Obračunom obuhvatiti i neophodne opšivke.
Obračun po m2

2

Nabavka i montaza visećeg horizontalnog oluka od plastificiranog lima
kvadratnog preseka,d=0,60mm,razvijene širine do 33cm
Obracun po m1

3

m1
Nabavka i montaza olucnih vertikala od plastificiranog lima preseka
Ø100cm. d=0,6mm
Obracun po m1
m1

8.00

3.00

UKUPNO LIMARSKI RADOVI:
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REKAPITULACIJA GRAĐEVISKO ZANATSKI RADOVI

1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJE
2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
3. IZOLATERSKI RADOVI
4. TESARSKI RADOVI
5. KERAMICARSKI RADOVI
6 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
7 FASADERSKI RADOVI
8 SUVOMONTAŽNI RADOVI
9.BRAVARSKI RADOVI
10.LIMARSKI RADOVI
UKUPNO

VODOVOD I HIDROCIL
Br.

OPIS POZICIJE

I
1.1

GRAĐEVINSKI RADOVI
Rušenje dvorišnog trotoara sa pažljivom demontažom kamenih ploča, duž trase zamene
dela postojećeg vodovodnog priključka, od vodomernog šahta prema objektu i duž trase
novoprojektovanog usisnog i potisnog cevovoda hidrocila, sa utovarom šuta u kamion i
odvozom na deponiju. Ovom pozicijom obuhvatiti i rušenje keramičkih pločica i podloge
sa utovarom i odvozom na deponiju na delu ulaznog vetrobranskog prostora (oko 2m2).
Širina rova je 60-80cm, a širina demontaže ploča je 1,0m. Kamene ploče očistiti od
cementnog maltera i složiti sa strane kako bi se kasnije (po završetku zatrpavanja i
nabijanja rova) ponovo ugradile. Cenom obuhvatiti sve navedene radove. Obračun po
m2.

- trotoar u dvorištu popločan kamenom
- ulaz u objekat popločan keramikom

Jed.
mer
e

m2
m2

Količina

Jed. cena
(din)

Iznos
(din)

9.0
2.0
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1.2

Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za rovove dela vodovodnog priključka koji se
menja i usisno-potisnog podzemnog razvoda hidrocila. Širina rova za vodovod je 0,60,8m, dubina 0,9-1,1m (prosečno 1,0m). Obračun po m3 iskopane zemlje. Ručnim
iskopom obračunata i sva šlicovanja radi pronalaženja postojećih instalacija.

- ručni iskop (100%)

m3

8.0

Grubo i fino planiranje dna rova sa
istovremenim otkopom od 0.03 m3 na m2
planiranog terena. Planiranje izvršiti sa
tačnošću ± 1 cm.Obračun po m2 isplanirane
površine.

m2

9.0

1.4

Nabavka, transport i ubacivanje u rov peska,
sa nasipanjem oko cevi celom širinom rova
tako da ispod i iznad cevi bude sloj od 10
cm. Obračun po m3 ugrađenog peska.

m3

2.0

1.5

Zatrpavanje rova prirodnom mešavinom
šljunka duž kompletne trase dvorišne
instalacije. Zatrpavanje vršiti u slojevima od
po 30 cm sa nabijanjem slojeva vibro
pločom. Obračun po m3 ugrađenog i
zbijenog šljunka.

m3

6.0

Transport viška zemlje iz iskopa na daljinu
do 5 km. U cenu koštanja ulazi utovar,
transport do mesta deponije i planiranje
materijala po deponiji. Obračun po m3
prenete zemlje u rastresitom stanju
(koef.rastresitisti =1,30).

m3

10.4

Betoniranje podloge na delu gde je srušen
trotoar od kamenih ploča preko šljunkom
zatrpanog rova, dobro nabijenog. Debljina
betonske podloge za ponovno postavljanje
kamena je 10cm. Betonirati i podnu
površinu vetrobranskog ulaza gde će se
ugraditi keramika istom debljinom, sa finim
ravnanjem i pripremom za lepljenje
keramike lepkom. Obračun po m2 ugrađene
betonske podloge MB20.

m2

11.0

1.3

1.6

1.7
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1.8
Vraćanje površine trotoara u prvobitno stanje. Ova pozicija obuhvata popločavanje
površine trotoara postojećim kamenim pločama, ostavljenim sa strane. Ploče ugrađivati u
svežu betonsku masu (koja se posebno obračunava) a kasnije spojnice zaliti cementnim
malterom. Ovom pozicijom je predviđena nabavka materijala (pločica, lepka i fugomala)
i ugradnja lepljenjem na bet.podlogu podne neklizajuće keramike A klase u prostoru
ispred ulaznih vrata (vetrobran) sa fugovanjem. Obračun po m2 ugrađene betonske
završne obloge trotoara i prostora ispred ulaza.

II

- trotoar u dvorištu popločan kamenom
- ulaz u objekat popločan keramikom

m2
m2

UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI

din.

9.0
2.0

MONTERSKI RADOVI

2.1
Nabavka, transport i montaža vodovodnih cevi za zamenu dela postojećeg dovoda i
izradu novog dela razvoda hidrantske mreže (spoljni razvod). Ugrađuje PEHD cev DN
75mm (Фu68mm) NP10 od vodomernog šahta do ulaza u zgradu, komplet sa svim
neophodnim PE fitinzima, tuljcima i spojnim materijalom. Izvršiti prelaz sa PEHD cevi u
zemlji, ugradnjom FF komada Ф65/1000 na mestima usisnog i potisnog priključka
hidrocila. Obračun po m' ugrađenog cevovoda, komplet ispitanog zajedno sa potrebnim
faz. komadima, fitingom, probijanjem otvora, obradom otvora, fiksiranjem cevi i drugo
po oisu.

- PEHD DN 75 - u zemlji (priklj.za
hidrocil)
- duktilni faz.komadi

m'

kg

12

30
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2.2

2.3

Nabavka, transport i ugradnja uređaja za
povećanje pritiska u hidrantskoj mreži
(hidrocil). Postrojenje se sastoji od 3 pumpe,
svaka ima sl.karakteristike: Q=2,5 l/s,
H=40m, N=2,2 kW. Dve su radne jedna je
rezerva. Postrojenje sadrži el.ormar sa
automatikom, dve membranske posude od
kom
24l, kontrolu rada, rasteretni vod, svetlosnu i
zvučnu signalizaciju kvara ... Jedna radna
pumpa treba da ima frekventni regulator.
Usisna i potisna grana su 2,5" (Ф65mm) od
pocinkovanih cevi. Obračun po komadu
komplet ugrađenog i u probni rad puštenog
hidrocila.

Nabavka i montaža mesinganih propusnih ventila na usisnoj, potisnoj grani i
nepovratnog ventila na obilaznom vodu Ø65mm (2,5"). Obračun po komadu.
- propusni ventil Ф65мм (2,5")
- nepovratni ventil Ф65мм (2,5") obilazni
vod

2.4

2.5

1

kom.

3

Nabavka i montaža pocinkovanih cevi sa
svim fitinzima i rastavljivim vezama
(holenderima) za povezivanje postrojenja sa
usisnom i potisnom granom koje izlaze iz
bet.ploče poda, kao i izrada obilaznog voda,
sve istog prečnika 2,5" (Ф65мм). Obračun
po m'.

m'

4

Prevezivanje novog PEHD cevovoda sa
postojećom cevi u vodomernom šahtu i
ispred ulaza u objekat. Cenom je obuhvaćen
komplet izrađeno povezivanje na oba kraja
sa neophodnim fitinzima. Obračun paušalno
za ceo završen posao.

pauš.

1

UKUPNO MONTERSKI RADOVI

kom.

1

din.

REKAPITULACIJA VODOVOD I HIDROCIL
UKUPNO GRAĐEVISNKI RADOVI
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
UKUPNO
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ELEKTRIČNE INSTALACIJE
POZ.

OPIS POSLA

Jed.
Mere

Količin
a

Jedinicna
cena (RSD)

IZNOS(RSD)

OPŠTA NAPOMENA:
Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka materijala navedenog u pozicijama i sveg sitnog
nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje, kako je to navedeno u pojedinim
pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno stanje - prvobitno stanje svih mesta
oštećenih u toku izvođenja radova. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati
propisima.
Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u ptpunosti prema propisima važećim za predmetne
vrste radova.
U cenu treba uračunati vrednost svog navedenog materijala u pozicijama uključujući i sav sitan nespecificirani
materijal, cenu radne snage i svi porezi i doprinosi za materijal i rad, kao i izrada svih potrebnih otvora i šliceva u
zidovima i tavanicama predviđenih za prolaz el. instalacija i troškovi čišćenja gradilišta od šuta i otpadnog
materijala.

Obaveza izvođača radova je da pre nabavke, isporuke i ugradnje opreme, instalacija, pribora i sl. dostavi
nadzornom organu na uvid dokumentaciju kvaliteta proizvoda i da na istu dobije pismenu saglasnost nadzornog
organa.
1

RASVETA

1

Isporuka i montaža jednopolnog prekidača, 10A, 230
V, 50 Hz. Komplet sa montažnom kutijom

2

Isporuka i montaža panik svetiljke nadgradna/ugradna, LED, jednostrana, sa piktogramskom nalepnicom smera
puta evakuacije. Kućište svetiljke dim.290x100mm, sa LED izvorom svetla i integrisanom baterijom autonomije
3h u pripravnom/trajnom spoju.Svetiljka slična tipu :
AESTETICA LED, BEGHELLI, eq 8W, SE/SA, 3h, IP42, 230V.
Plaća se po komadu.

3

kom

kom

1

1

Isporuka i montaža nadgradne svetiljka za direktno osvetljenje. Kućište svetiljke od polikarbonata, difuzor od
"frosted" polikarbonata. Izvor svetla LED moduli
4.000K, izmenjiv po ZHAGA standardu, životni vek LED modula min. 50.000h sa karakteristikom L70B10.
Predspojni pribor i izvori svetla su EU ili domaćeg porekla, odrenomiranih proizvođača (Philips, Helvar,
Vossloh...).
sličan tipu TITAN LED 1500, BUCK, 350mA, 5.920lm, 50W, 4.000K, IP66, 230V.
Plaća se po komadu.

kom

1
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4

Isporuka i montaža ergetskih kablova PP-Y 3x1.5 mm2.
Polaganje u zidu pod malterom
Plaća se po dužnom metru.

m

10

Ukupno RASVETA:
2

REGALI

1

PNK regal širine 50mm, visine 50mm.
Komplet sa potrebnim materijalom za vešanje regala i mešusobno spajanje elemenata regala

2

Plaća se po dužnom metru.
m
2
Zaštita od širenja požara posredstvom izolacije kablova duž spratova u priključno-prolaznom kanalu po
spratovima i na granici požarnih sektora. Premazivanje kablova, najmanje u dva sloja, duž PK zaštitnom
požarnom masom. Istom masom izvršiti zaptivanje otvora u zidu kroz koje su prošli kablovi. Za materijal koji se
primenjuje kao zaštita od širenja požara posredstvom kablovske izolacije potrebno je pribaviti atest kojim se
pokazuje njegova otpornost prema gorenju kada se nanese na kabl koji se štiti. Kao baza za takav atest služi
standard SRPS N.CO.075 na osnovu koga treba obaviti odgovarajuća ispitivanja, a za materijal koji se koristi za
zaptivanje otvora u zidovima služi standard SRPS U.J1.090.

Plaća se paušalno

paušal

1

Ukupno REGALI:
3

RAZVODNI ORMANI

1

Isporuka i montažau razvodnom ormanu označenom sa MRO sledeće opreme

2

Jednopolni automatski prekidač fiksne izvedbe,
nominalne struje 20A, karakteristike okidanjU ili CB,
kom
3
nominalnog napona 400V, 50Hz,
trofazno dvotarifno brojilo aktivne energije 5-60A,
kom
1
3x380-220V,50Hz
Sve komplet plaća se po ormanu.
kom
1
Isporuka i montaža razvodnog ormana označenog sa RT-H . Orman je tipski testiran prema IEC 61439 u zaštiti
IP43 sa sledećom ugrađenom opremom:
Tropolni grebenasti prekidač, nazivne struje 25A,
položaji 0-1
Tropolni automatski prekidač fiksne izvedbe,
nominalne struje 16A, karakteristike okidanja B,
nominalnog napona 400V, 50Hz, sličan tipu Legrand
TX³
Jednopolni automatski prekidač fiksne izvedbe,
nominalne struje 6A, karakteristike okidanja B,
nominalnog napona 400V, 50Hz, sličan tipu Legrand
TX³

kom

1

kom

1

kom

5
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Zelena signalna sijalica, prisustva napona, Un=230V,
50Hz, 1,2W, za montažu na vratima ormana slična tipu
Legrand OSMOZ
Sabirnički razvod, redne stezaljke i sitni nespecificirani
materijal za povezivanje i pričvrčćenje elemenata u
razvodnom ormanu.
Sve komplet plaća se po ormanu.

kom

3

pauš.

1

kom

1

Ukupno RAZVODNI ORMANI:
4

NAPOJNI I KABLOVI

1

Isporuka i montaža energetskog kabla NHXHX Fe 180/E90 5x4mm2

2
3

Polaganje u cevi u zidu
Plaća se po dužnom metru.
Isporuka i montaža cevi fi 32mm
Polaganje u zidu
Plaća se po dužnom metru.
Isporuka i montaža sapa cevi fi 32mm
Plaća se po dužnom metru.

m

70

m

60

m

4

Ukupno KABLOVI:

5

INSTALACIJA UZEMLJENJA

1

Temeljni uzemljivač. Čelična pocinkovana traka Fe/Zn 25x4 mm .

2
3
4
5

Temeljni uzemljivač je načinjen od čelične
pocinkovane trake Fe/Zn 25 x 4 mm koja se postavlja u
m.
8
temelj Komplet sa potrebnim spojnim materijalom
Traka Fe/Zn 20x3mm za izjednačavanje potenijala sa
isporukom potpora za zid i zavarivanjem trake za
m
6
metalna vrata i dr.
Ormarić sa šinom za izjednačenje potencijala (SIP) izvedene od trake Fe/Zn 30x5x550 mm
Kutija sa centralnom šinom za izjednačenje potencijala
(SIP) se postavlja u zidu na visini 0,5 m od poda
Spoj sa metalnom masom zavarivanjem
Bakarna pletenica dužine 1m preseka 25 mm² završena
sa bakarnim papučicama za premošćenje prirubničkih
spojeva mašinskih instalacija

kom

1

kom

5

kom

3

Ukupno INSTALACIJA UZEMLJENJA
6

ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJE
INVESTITORU

1

Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih instalacija izvođač radova je dužan izvršiti:
- krpljenje zidova na mestima prolaza instalacija
-otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka izvedenih instalacija u objektu
- čišćenje prostorija od šuta i odnošenje istog van

paušal

1
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objekta
2

3

Merenje električnih veličina:
- otpora uzemljivača
- otpor izolovanosti kablova niskog napona
- otpor petlje
- efikasnost zaštite od el. udara
- izjednačenje potencijala metalnih masa u objektu

paušal

1

Nakon izvršenih merenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti Investitoru sve potrebne ateste uz overu
dobijenih vrednosti.

Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije izvođač
radova je obavezan dati pismenu garanciju u skladu sa važećim propisima SRPS-a i postojećim ugovorenim
obavezama.
Izdavanje svih potrebnih uputstava za kasnije održavanje je takođe obaveza izvođača.
4

paušal
1
Projekat izvedenog stanja na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacija. Projekat mora
sadržati sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen zvaničnim pečatom radne organizacije
koja je izvela potrebna snimanja kao i od strane Investitora.
Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od strane
izvođača i nadzornog organa.

5

Projekat izvedenog objekta električnih instalacija
izvesti u 3 ukoričena primerka i jednu kopiju na CD
disku u aktivnom programu u kojem je i izveden i u
PDF formatu.

paušal

1

Organizacija i završetak gradilišta

paušal

1

Ukupno ZAVRŠNI RADOVI:

UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE
RASVETA
REGALI
RAZVOJNI ORMANI
NAPOJNI KABLOVI
INSTALACIJA UZEMLJENJA
ZAVRŠNI RADOVI
UKUPNO

ZBIRNA REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI
VODOVOD I HIDROCIL
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ELEKTRIČNE INSTALACIJE
UKUPNO

Одговорно лице
_________________________
_________________________
(Читко име и презиме,
потпис и печат)
VII
МОДЕЛ УГОВОРА
1. ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, Београд. Шумадијски трг бр.2,
ПИБ 102699531,матични број: 07014210, коју заступа председник Коларић Срђан (у даљем
тексту: Наручилац),са једне стране, и
2. ______________________________________, _________________,
ул___________________бр. ______, порески идентификациони број ____________,
матични број ___________, које заступа, _____________________ директор (у даљем
тексту: Добављач)са друге стране
Закључују

УГОВОР
за набавку и градња хидроцила са извођењем радова на објекту и
санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац-ГО Чукарица, спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је
предмет набавка добара-Набавку и градња хидроцила са извођењем радова на
објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“, ЈНМВ број 25/20, на основу
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",бр. 124/2012) и Одлуке о покретању
поступка број 404-164/20 од 20.02.2020. године.
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-да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ______ (биће
преузето из понуде), која у потпуности одговара захтевима Конкурсне документације
ЈНМВ 25/20, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број---------------- (попуњава Наручилац),
доделио уговор за набавку добара- за набавку и градњу хидроцила са извођењем радова
на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка добара за набавку и градња хидроцила са
извођењем радова на објекту и санацији хидрантске мреже у КЦ ,,Чукарица“, Београд,
ул.Тургењева 5, према захтевима и техничкој спецификацији садржаној у конкурсној
документацији ЈН 25/20.
Члан 2.
Добављач гарантује да је опрема која је предмет овог Уговора нова некоришћена,
пакована у оригиналној амбалажи и стандардизована-усаглашена са важећим српским
стандардима за односну категорију опреме
и да задовољава најмање постављене захтеве односне позиције из техничке спецификације
Наручиоца.
. Добављач се обавезује да све пиослове из Техничке спецификације уради савесно и
стручно у свему према захтеву наручиоца и усвојеној понуди број____________ од
__________ године, која је код Наручиоца заведена дана __________ године под бројем
________, и који чине саставни део овог Уговора.
Сви послови који су захтевани , по садржају, обиму и квалитету, морају бити
извршени у свему у складу са Законом о заштити од пожара, позитивним прописима,
нормативима и стандардима за ову врсту посла, као и прибављањем позитивног мишљења
вршиоца техничке контроле.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да цена за опрему и радове који су предмет уговора
износе :________________ динара без ПДВ-а, (словима)___ ______________________,
односно ______________________ динара са ПДВ-ом (словима)_________________
___________. У цену су урачунати сви трошкови добављача и трошкови потребних
теренских радова.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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Члан 4.
Плаћање ће се извршити на основу испостављеног рачуна, након завршетка посла и
по добијању сагласности на избедене радове и уградњу опреме од стране Наручиоца, у
року од ________дана( не краћем од 5 дана и не дужем од 35 дана) по испостављању
фактуре.
Члан 5.
Добављач је у оквиру уговореног предмета јавне набавке 25/20, обавезан да:
-изврши припремне радове, радове на хидрантској мрежи и електро радове и инсталације
у складу са техничком спецификацијом која је саставни део уговора:,
-омогући монтажу, уградњу и повезивање предвиђене опреме и инсталација, изврши
прописана и захтевана испитивања и мерења и издавање потребних атеста о измереним
вредностима, изврши поправке оштећених места на већ изведеним радовима и довођење у
исправно стање, пробни рад и пуштање;
-сва понуђена добра, опрема и изведене инсталације, у целости испуњавају зехтеве Закона
о заштити од пожара и других законских прописа који регулишу ову материју.
-омогући Наручиоцу, односно надзору наручиоца или лицу које он овласти, увид у
уградњу опреме и праћење радова на објекту и хидрантској мрежи, односно на пословима
који су предмет овог Уговора;
-изврши и друге обавезе које проистичу из Уговора и из позитивних законских прописа;
-заврши радове у року утврђеном чланом седам овог Уговора, односно, поднесе захтев за
продужетак рока на начин предвиђен овим уговором.
Члан 6.
Уколико се од стране овлашћених стручних лица Наручиоца, у току
извршења радова и монтаже опреме , уоче недостаци, Добављач се обавезује да исте
отклони у договореном року, који не може бити краћи од 3 нити дужи од 5 радних дана.
У случају да Добављач не отклони недостатак до истека датог рока, наручилац
може по свом избору раскинути овај Уговор или извршити отклањање недостатака путем
трећих лица на рачун Добављача, уз сразмерно умањење уговорене цене.
У случајевима наведеним у овом члану, Наручилац има право и на накнаду штете.
Члан 7.
Рок за завршетак уговорене монтаже и радова из члана 1. Уговора износи
_________ календарских дана(максималан рок 45 дана)
Рок из предходог става овог члана почиње да тече даном увођења у посед.
Посао се сматра завршеним када наручилац да писану сагласност на исти.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Уколико у току монтаже опреме , замене инсталација и захтеваних радова дође до
измена које утичу на продужење уговореног рока, уговорне стране ће благовремено
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одредити рок за њихов завршетак. и то тако што је Добављач дужан да поднесе писани,
детаљно образложени захтев за продужење рока, а најкасније један дан пре истека рока
наведеног у ставу 1 овог члана.
Наручилац је дужан да у року од три дана размотри и оцени оправданост захтева за
продужење рока.
У случају да Добављач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим
чланом, сматра ће се да је одустао од могућности измене рока.
Анексом уговора регулисаће се услови продужења рока ,као и остале евентуалне
измене одредби предметног уговора.
Члан 8
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају
мирним путем с тим да ће евентуалне спорове који не буду решени на тај начин, решавати
пред Другим основним судом у Београду.
Члан 9
Овај Уговор је сачињен у 6 ( шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
примерка задржава Наручилац а 2 ( два) Добављач.
НАРУЧИЛАЦ
ГO Чукарица
____________________________
Срђан Коларић, председник

ДОБАВЉАЧ
_________________________
Одговорно лице
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Образац А
VIII
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, У случају да Наручилац обустави поступак
јавне набавке услед разлога који су на његовој страни, захтевамо - не захтевамо
(заокружити) надокнаду трошкова припреме понуде према приложеној спецификацији
мп
__________________________________

НАРУЧИЛАЦ
Градска општина Чукарица

Добављач
_________________________
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Образац Б
IX
У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,
(навести назив и адресу понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке број ЈН 25/20 поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П

_________________________
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(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
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