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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015, и 68/2015, у даљем тексту: Закон), 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 6/2016 дел.бр. 2-258od 9.11.2016.год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 6/2016 дел.бр. 2-259od 9.11.2016.год.,
припремљена је:
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
Број телефона: 024/554-600
Број факса: 024/553-116
е-mail: www.openunsubotica.rs
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 6/2016. су радови - реконструкција зграде биоскопа Абазија
на Палићу, ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки
тј. до 29.11.2016. године до 9:30 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
29.11.2016. године до 9:30 часова без обзира на начин подношења.
6. Отварање понуда:
Јавно отварање понуда отпочеће 29.11.2016. године до 1000 часова у просторијама
наручиоца, у Суботици, Трг Цара Јована Ненада 15.
Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању
понуда дужни су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање
понуђача.
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Конисије и овлашћени
представници понуђачa
7. Контакт:
Лице за контакт: Даниел Таталовић
Број телефона: 065/3545903
е-mail: tatalovicsrbija@yahoo.com
и
Владимир Перовић,
Број телефона:063/597245
е-mail: vladperovic@openunsubotica.rs;
и
Мирослав Могоровић
Број телефона:063/687201
е-mail: mogorovic@yahoo.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке: Јавна набавка бр. 6/2016. су радови - реконструкција зграде
биоскопа Абазија на Палићу.
Ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови
2. Прецизнији подаци о јавној набавци дати су у следећем поглављу, број III - врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара...
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Понуђач је дужан да у објекту зграде биоскопа Абазија на Палићу изврши следеће
радове:
Грађевинско занатске радове: припремно завршне радове, демонтаже и рушења,
зидарске, бетонске, керамичарске , столарске и гипсарске радови,радове водовода
и канализације
Електроинсталације: напајања, расвета, телефонска и рачунарска мрежа, ел
инсталација – детекција и сигнализација пожара, кабловска инсталација.
Машинске радове: унутрашње гасне инсталације, радијаторске инсталације ,
систем климатизације у објекту
Радови се изводе у складу са мерама техничке заштите, а према Решењу о мерама
техничке заштите 327-2/19 од 02.09.2014. Међуопштинскога завода за заштиту
споменика културе Суботица.
IIIа ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

РБ

1
2

3
4

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
ПРОСТОРИЈА 1,2 галерија
ОПИС РАДОВА

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
189.91 м2

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

Малтерисање зидова продужно
цементним малтером.
Глетовање и моловање зидова и
261.10 м2
плафона полудисперзивном бојом са
свим потребним предрадњама.
Набавка и монтажа дрвених врата
1.00 ком
дим 80x220 цм.
Зидарска поправка плафона од
12.00 м2
штукатура са свим потребним
предрадњама.
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5
6

7

Набавка и монтажа застакљених
дрвених прозора дим 90x160 цм.
Фарбање врата уљаном бојом са
претходним скидањем старе фарбе и
свим осталим предрадњама.
Израда и монтажа зидова од
гипскартонских плоча које се
постављају на металну
подконструкцију са полагањем слоја
минералне вуне д=10цм измедју
плоча

11.00 ком
4.50 м2
32.00 м2

УКУПНО:
ПРОСТОРИЈА 2
РБ
ОПИС РАДОВА

1

2

3
4
5
6

7
8

9

10
11

12

Постављање стиродура д=5цм
испод бетонске кошуљице пода
приземља.
Израда бетонске кошуљице
дебљине д=5цм са уградњом шулц
мреже.
Набавка и постављање подних
керамичких плочица у лепак.
Израда сокли од керамичких
плочица х=10цм
Израда цементне кошуљице пода
галерије дебљине д=5цм.
Набавка и полагање подних
керамичких плочица на галерији у
лепак.
Израда сокли од керамичких
плочица х-10цм.
Израда и монтажа завојних
степеница од букове грађе од
приземља до галерије комплет
фарбано лазурном бојом од КТ 0,00
до КТ+3,00м. Ширина степеништа
износи 90цм.
Израда и монтажа цевасте фасадне
скеле за потребе зидања,
малтерисања и рушења.
Израда и монтажа дрвене ограде
галерије израђене од букове грађе
Столарска поправка и ампасовање
улазних врата дим 145 x 270 заједно
са заменом свих стакала поправком
трулог довратка, заменом браве и
кваке.
Столарска израда и монтажа
портала димензије 150 x 375 са

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
71.55 м2

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

71.55 м2
71.55 м2
50.64 м1
43.00 м2
43.00 м2
42.33 м1
1.00 ком

165.00 м2
8.50 м1
1.00 ком

1.00 ком
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13

14
15

фарбањем уљаном бојом а у свему
према условима МЗЗЗСК у
Суботици
Рушење фасадног зида од опеке
д=60цм за отвор новог портала са
одвозом насталог шута на депонију.
Увлачење надвратне греде у зид од
опеке дебљине д= 60цм
Израда и монтажа зидова од
гипскартонских плоча које се
монтирају на металну
подконструкцију са полагањем
слоја минералне вуне д=10цм
измедју плоча.

3.60 м3
10.00 м1
15.40 м2

УКУПНО:
РБ

1

2
3

4

5

6
7

8
9
10

11

ПРОСТОРИЈА 5
ОПИС РАДОВА
Демонтажа старог итисона са
подова целом површином
залепљеном на бетонску подлогу.
Израда бетонске кошуљице д=5цм
са уградњом шулц мреже.
Обијање оштећеног малтера са
зидова са чишћењем фуга на
деловима где је видљива капиларна
влага и одвозом шута на депонију.
Малтерисање самоисушујућим
"Хидромент" или сл. малтером
делова зидова са капиларном
влагом.
Обијање дотрајалог и одвојеног
малтера са зидова цца 30% од
целокупног малтерисања са
чишћењем фуга и одвозом шута на
депонију.
Малтерисање зидова продужно
цементним малтером.
Малтерисања плафона од трске цца
20% од целокупне површине
плафона кречним малтером.
Набавка и постављање подне
облоге -итисона на постојећи под.
Скидање старе фарбе са зидова и
плафона.
Глетовање и фарбање дисперзивном
бојом у тамној нијанси зидова и
плафона сале.
Столарско ампасовање и поправка
дрвених тапацираних врата сто

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
144.20 м2

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

144.20 м2
55.78 м2

55.78 м2

64.14 м2

64.14 м2
24.25 м2
128.26 м2
335.07 м2
335.07м2
2.00 ком
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подразумева замену брава, засуна, и
облоге спољне стране од
медијапана. Димензија врата
износи 160x240 цм.
УКУПНО:

РБ

ПРОСТОРИЈА 10
ОПИС РАДОВА

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
2.69 м2

1

Рушење зидова од опеке д=15цм
заједно са малтером са одвозом
шута.

2

Демонтажа дрвених врата из зидова
од опеке. Димензија врата
80x205цм.

3.00 ком

3

Обијање оштећених плочица са
зидова санитарног чвора.

24.30 м2

4

Рушење подова од керамичких
плочица, кошуљице д=5цм и
подлоге пода од бетона д=7цм,
укупна дебљина пода 13цм.
Обијање малтера са зидова
санитарног чвора са одвозом шута
до депоније.
Бетонирање подлоге подова
бетоном МБ-20 д=10цм.

5.39 м2

7

Израда кошуљице испод
керамичких плочица д=4цм.

5.39 м2

8

Демонтажа постојечег прозора са
израдом и набавком новог окретно
нагибног прозора од јеловине дим
60x60 са фарбањем лазурном бојом
Облагање подова керамичким
плочицама у лепак.

1.00 ком

Израда плафона од гипс картон
плоча преко старог плафона на
металној конструкцији.
Набавка и монтажа дрвених
обичних пуних врата дим
80x205цм.

5.35 м2

Малтерисање зидова продужним
малтером.

40.00 м2

5

6

9

10

11

12

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

47.79 м2
5.39 м2

5.35 м2

1.00 ком
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13

14

Глетовање и моловање
малтерисаних зидова
полудисперзивном бојом у светлом
тону.
Глетовање и моловање гипс
плафона.

40.00 м2

5.35 м2

УКУПНО:
ПРОСТОРИЈА 11 - дограђени део
РБ
ОПИС РАДОВА

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Скидање фалцованог црепа са
крова са слагањем у кругу
градилишта.
Рушење дотрајале (труле) кровне
конструкције са утоваром и
одвозом на депонију.
Скидање старих летви са утоваром
и одвозом на депонију.
Рушење оронулог зида од шљако
бетона са утоваром на камионе и
одвозом на депонију.
Вађење врата:
- дрвена врата дим 120x200 цм

КОЛИЧИНА ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ
129.10 м2

УКУПНО
БЕЗ ПДВ

95.99 м2
129.10 м2
8.59 м3

1.00 ком

- метална врата дим 100x180 цм

1.00 ком

Демонтажа старих опшава и олука
од поцинкованог лима са одвозом
на депонију.
Рашчишћавање просторија од шута,
шибља и остатака материјала са
одвозом шута на депонију.
Ручни ископ насипа до
пројектоване дубине са утоваром и
одвозом шута на депонију.
Рушење бетонске плоче д=10цм са
одвозом шута на депонију.

53.80 м1

Ручни ископ земље за темеље
зидова и темеље самце стубова са
одвозом насталог шута на депонију
Насипање и набијање у слојевима
до потребне збијености песка у
делу испод сале за пројектовање.
Насипање и набијање слоја
мајданског песка дебљине д=10цм
испод пода просторије.
Бетонирање АБ темељних зидова са
израдом оплате (8м2/м3) и

3.60 м3

65.84 м2
67.65м3
17.50 м2

5.80 м3
7.30 м3
4.07 м3
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14

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

монтажом арматуре.
Израда оплате, монтажа арматуре и
бетонирање вертикалних и
хоризонталних серклажа бетоном
МБ-30. са израдом потребне оплате
и набавком и монтажом арматуре
Бетонирање пода бетоном МБ-20 са
фином обрадом горње површине
бетона д=10 цм. У цену је
урачуната и арматурна мрежа Q188.
Зидање порушеног зида пуном
опеком д=25цм у продужном
малтеру
Израда троводног крова од нове
грађе (двострука столица са везним
плафонским гредама)
Летвисање крова новим летвама
дим 3x5 цм, за постављање
фалцованог црепа.
Чишћење старих фалцованих
црепова и покривање крова са
додатком 20% нових црепова
уместо сломљених или дотрајалих.
Опшивање стрехе крова
фалцованим даскама са фарбањем
лазурном бојом.
Опшивање иксне поцинкованим
лимом РШ-50цм.
Опшивање крова поред зида
поцинкованим лимом РШ-33цм.

2.74 м3

73.00 м2

5.45 м3
95.99 м2
129.10 м2
129.10 м2

24.01 м2
4.60 м1
6.00 м1

Набавка и монтажа хоризонталних
олука фи 15цм од поцинкованог
лима на металним носачима.
Набавка и монтажа олучних
вертикала фи 12цм од
поцинкованог лима.
Опшивање забатне даске
поцинкованим лимом РШ-33цм.

27.60 м1

Монтажа и демонтажа цевасте
фасадне скеле за потребе
малтерисања и фарбања зидова и
плафона.

320.00 м2

12.60 м1
3.00 м1

УКУПНО
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
ОПИС РАДОВА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

ПРОСТОРИЈА 1,2 галерија
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 9/61

ПРОСТОРИЈА 2
ПРОСТОРИЈА 5
ПРОСТОРИЈА 10
ПРОСТОРИЈА 11 –
ДОГРАЂЕНИ ДЕО
Укупно
Р
Б
1

2

3

4

5

6
7

8

9
1
0
1

ВОДОВОД
ОПИС РАДОВА
Набавка и монтажа челичних поцинкованих
цеви за унутрашњи развод хидрантске мреже
и хоризонталне водове до вертикала са
потребним фитинзима и обујмицама,
испитивањем на притисак од 10 бар-а.
(монтира се све видно ) Ø 2'' ( 50 мм )
"Набавка транспорт и монтажа ПЕ цеви са
додавањем потребних фазонских комада за
развод хидрантске мреже у објекту. Уградња
обухвата размеравање и обележавање водова,
преглед и испитивање цеви на звук и
притисак и арматура на звук, потребно
сечење цеви, спајање, равнање. Обрачун по м'
цеви. -ДН80" Ø 2/1/2'' ( 65 мм )
Набавка и монтажа ПЕХД полиетилен цеви у
сипкама за полифузијско заваривање. ДН 90
мм.
Набавка електролифузиски фазонски комада
колено , туљак са прирубницом, адаптер са
поцинк на ПЕ -ДН 90
Израда прикљуцка на постојеци водомерни
сахт за хидрантски вод ( сахт за нови
хидрантски вод ЈКП ) Но 80/80 мм.
Набавка и монтажа ПХ ормана стандардно
дим 570x570x12 мм, са вентилима Но50мм.
Испитивање на притисак од стране овластене
организације и давање атестне
документације.
Набавка и монтажа надземног стандардног
хидранта са прикљуцима 65/50 мм. Но 80 /
1400 мм.
Набавка и монтажа надземног пљоснатог
засуна са уградбеном гарнитуром Но 80
Набавка и монтажа ливених фазонски комада
за хидрант, колено са стопом Но 80, СП
комад 80/200мм и др.
Набавка и монтажа ормана са опремом за

КОЛИЧИ
НА

ЈЕДИНИЧН
А ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ

22.00 м'

4.00 м'

20.00 м'
7.00 ком
1.00 псл.
3.00 ком
3.00 ком
1.00 ком
1.00 ком
26.00 кг
1.00 кпл.
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1
1
2

надземни хидрант (4 ком црев.2 млазнице и
сви одговарајуци кључеви)
Израда шахта димензија 150x150x160 цм
д=20 цм од водонепропусног бетона. Израда
подова и зидова, кинете, уградња поклопца и
ископ.

1.00 ком

УКУПНО:
РБ

1.

2.

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА
ОПИС РАДОВА

КОЛИЧ
ИНА

Искључење и поновно укључење
посотојећег ПОСТ.ГРО неопходно за
извођење радова.
Испорука и уградња у постојећи ПОСТ.ГРО
следеће електроинсталационе опреме
произвођача „Schneider Electric“ или сл.
- аутоматска склопка 400В, 50Хз, називне
струје 160А, прекидне моћи 36кА, фиксне
верзије, тип НС 160Н, произвођача
"Schneider Electric" или сл., са (напонским)
окидачем за даљински исклоп И.О. 230В
или слична;
- једнополни аутоматски осигурач 4А, (тип
Б), 6кА;

1 Пауш

- помоћни релеј РXМ 3АБ1П7 или сл. са три
пара контаката, 220В, АЦ, са подножјем за
еуро шину;
- помоћни релеј РXМ 3АБ1БД или сл. са три
пара контаката, 24В, са подножјем за еуро
шину;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(50А); једнополни 1П; од 50А; Ц крива;
10кА;
-СТОП тастер за нужни стоп

1 Ком.

- одводници пренапона В 25-Б/3+1, " OBO
Bettermann", или сл.;
- ситан везни рад и материјал (пертинакс
плоче дебљине 5мм, заштитне маске,
таблица са натписом "ОПАСНО ПО
ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро)
шине, пластичне каналице за каблове, редне
стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне
Цу сабирнице, проводници за шемирање и
сл.).
-Евентуално проширење постојећег ГРО
ормана новим пољем које се израђује од
типских челичних квадратних профила
30x30x3мм, димензија по потреби (одредити

1 Компл.

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ

1 Ком.

1 Ком.

1 Ком.
6 Ком.
1 Ком.

1 Компл.

1 Компл.
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3.

4.

на лицу места), изнутра облаже пертинакс
плочама дебљине д=5мм, а са предње стране
затвара пуним дрвеним вратима са бравом.
Комплет рад и материјал (ОРМАН +
ОПРЕМА, са атестом). Обрачун се врши по
комплету. Коначан обрачун се врши према
стварно изведеним количинама.
Испорука и монтажа разводног ормана РОК. Орман се састоји од:
- орман типске фабричке израде, за
монтажу у зид, метални, пластифицирани,
са вратима и бравом, ИП55 изведбе, (дим.
ВxШxД 800x500x250мм) са уводницама за
улаз и излаз каблова од горе, произвођача
"Евротехна" или сл.
У орман се уграђује следећа
електроинсталациона опрема произвођача "
Schneider Electric“, или слична:
- растављач тип ИНС 63Х; називне струје
63А; 3П; продуженом ручицом; или сл.;
- ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П;
415В АЦ; 63А / 500мА; или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(4 – 6А) једнополни 1П; од 4А до 6А; Б
крива; 6кА; или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(10А) једнополни 1П; од 10А, Б крива; 6кА;
или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(16А) једнополни 1П; од 16А, Б крива; 6кА;
или сл.;
- једнополни прекидач 0,1; 16А; 230В, за
уградњу на врата ормана.
- одводници пренапона В 25-Б+Ц/3+НПЕ,
"ОБО Беттерманн", или сл.;
- ситан везни рад и материјал (пертинакс
плоче дебљине 5мм, заштитне маске,
таблица са натписом "ОПАСНО ПО
ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро)
шине, пластичне каналице за каблове, редне
стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне
Цу сабирнице, проводници за шемирање и
сл.).
Комплет рад и материјал (ОРМАН +
ОПРЕМА, са атестом). Обрачун се врши по
комплету. Коначан обрачун се врши према
стварно изведеним количинама.
Испорука и монтажа разводног ормана РОБ. Орман се састоји од:
- орман типске фабричке израде, за
монтажу у зид, метални, пластифицирани,
са вратима и бравом, ИП55 изведбе, (дим.
ВxШxД 500x400x200мм) са уводницама за

1 Компл.

1 Компл.

1 Ком.
1 Ком.
1 Ком.
20 Ком.
20 Ком.
5 Ком.
1 Компл.
1 Компл.

1 Компл.

1 Компл.
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улаз и излаз каблова од горе, произвођача
"Евротехна" или сл.
У орман се уграђује следећа
електроинсталациона опрема произвођача "
Schneider Electric ", или слична:
- растављач тип ИНС 63Х; називне струје
63А; 3П; продуженом ручицом; или сл.;
- ИД струјна заштитна склопка (ЗУДС); 4П;
415В АЦ; 63А / 500мА; или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(4 – 6А) једнополни 1П; од 4А до 6А; Б
крива; 6кА; или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(10А) једнополни 1П; од 10А, Б крива; 6кА;
или сл.;
- аутоматски осигурач (прекидач) тип Ц60Н
(16А) једнополни 1П; од 16А, Б крива; 6кА;
или сл.;
- одводници пренапона В 25-Б+Ц/3+НПЕ, "
Obo Betterman ", или сл.;
- ситан везни рад и материјал (пертинакс
плоче дебљине 5мм, заштитне маске,
таблица са натписом "ОПАСНО ПО
ЖИВОТ", натписне плочице, ДИН (еуро)
шине, пластичне каналице за каблове, редне
стезаљке, стезаљке за уземљење, помоћне
Цу сабирнице, проводници за шемирање и
сл.).
Комплет рад и материјал (ОРМАН +
ОПРЕМА, са атестом). Обрачун се врши по
комплету. Коначан обрачун се врши према
стварно изведеним количинама.
НОСАЧИ КАБЛОВА И ЕНЕРГЕТСКИ И
ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ
5.

1 Ком.
1 Ком.
1 Ком.
2 Ком.
20 Ком.
1 Компл.
1 Компл.

1 Компл.

Испорука и монтажа носача каблова са
поклопцем и зидним и стропним носачима
на сваких 1-1,5м (Коначан обрачун се врши
према стварно изведеним количинама):
- ПНК 100/50, челични –поцинковани
30 м
комплетно са пратећом опремом: фабрички
челични носачи регала са челичним типлама
и вијцима на сваких 1м, везице за
причвршћење проводника, поклопци,
спојнице, колена (кривине) и сл. – Елвод или
сл;
- ПНК 50/50, челични –поцинковани
20 м
комплетно са пратећом опремом: фабрички
челични носачи регала са челичним типлама
и вијцима на сваких 1м, везице за
причвршћење проводника, поклопци,
спојнице, колена (кривине) и сл. – Елвод или
сл;
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6.

7.

8.

9.

10.

- неопходни машински и браварски рад и
материјал за качење и вешање кабловских
регала (челична навојна шипка Ø10мм,
навртке, подлошке, пљоснати челични
профили и сл.). Носачи се монтирају на
сваких 1 – 1,5м.
Комплет рад и материјал.

1 Компл.

- ситан везни и монтажни материјал (вијци,
челичне типле, челичне и пластичне
обујмице и сл.)
НАПОМЕНА: 1. Тачне дужине проверити
на лицу места.
Испорука и монтажа ПВЦ безхалогених
ПКЛ каналица са поклопцем, произвођача
“Obo Betterman” или сл.:
- ПВЦ ПКЛ 40x40мм; Обрачун се врши по
дужном метру;
- ПВЦ ПКЛ 25x40мм; Обрачун се врши по
дужном метру;
- ПВЦ ПКЛ 25x25мм; Обрачун се врши по
дужном метру;
- ПВЦ ПКЛ 16x16мм; Обрачун се врши по
дужном метру;
- ПВЦ ПКЛ 15x12мм; Обрачун се врши по
дужном метру;
Испорука и монтажа ПВЦ безхалогених
разводних кутија са поклопцима,
произвођача " Obo Betterman" или сл.:
- разводна кутија Ø78мм, "Микро";
- разводна кутија 100x100мм, "Микро";
- разводна кутија 150x150мм, "Микро";
- разводна кутија 80x80мм "ОГ" са
уводницама;
- разводна кутија 100x100мм "ОГ" са
уводницама;
Испорука и полагање инсталационих цеви
са потребним елементима за скретање
(коленима):
- безхалогена, гибљива цев Ø 50 мм;
- безхалогена, гибљива цев Ø 23-36 мм;
- безхалогена, гибљива цев Ø 13,5-16 мм;
- челична гибљива САПА цев Ø 23-32 мм;
Испорука материјала и израда прикључка за
РО-К (из ГРО) каблом типа Н2XH-Ј
5x16мм2. Проводник се полаже под малтер.
Комплет рад и материјал са обрадом крајева
и монтажом и пресовањем папучица.
Испорука материјала и израда прикључка за
РО-К (из ГРО) каблом типа Н2XH-Ј
5x16мм2. Проводник се полаже под малтер.
Комплет рад и материјал са обрадом крајева
и монтажом и пресовањем папучица.

1 Компл.

10 м
10 м
10 м
10 м
20 м

30 Ком.
20 Ком.
5 Ком.
10 Ком.
10 Ком.

20 м
60 м
40 м
20 м
20 м

30 м

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 14/61

10
Ц.

11.

12.

13.

14.

15.

Испорука материјала и израда прикључка за
РО-Ц (из ГРО) каблом типа Н2XH-Ј
5x16мм2. Проводник се полаже под малтер.
Комплет рад и материјал са обрадом крајева
и монтажом и пресовањем папучица.
Испорука материјала и полагање каблова
типа Н2XH-Ј 3x1,5мм2, за осветљење
(опште и противпанично, и прекидаче).
Проводници се полажу под малтер и делом
у простору изнад спуштеног плафона.
Просечна дужина кабла је 8м. Комплет рад и
материјал, са увезивањем крајева.
Испорука материјала и полагање каблова
типа Н2XH-Ј 3x2,5мм2, за монофазне
прикључнице и прикључке. Проводници се
полажу под малтер и делом у простору
изнад спуштеног плафона. Просечна дужина
кабла је 12м. Комплет рад и материјал, са
увезивањем крајева.
Испорука материјала и полагање каблова
типа Н2XH-Ј 5x2,5мм2, за трофазне
прикључнице и прикључке. Проводници се
полажу под малтер и делом у простору
изнад спуштеног плафона. Просечна дужина
кабла је 15м. Комплет рад и материјал, са
увезивањем крајева.
Испорука материјала и израда прикључака
за остале потрошаче. Проводници се полажу
под малтер и делом у простору изнад
спуштеног плафона.
Каблови су типа:
- Н2XH-Ј 3x2,5мм2;
- Н2XH-Ј 3x1,5мм2;
- NHXHX ФЕ180/Е90 3x1,5мм2; за
искључење НС склопке
Испорука и монтажа расветних тела (са
свим потребним носачима, сијалицама,
предспојним уређајима, пригушницама и
сл.):
- Противпанична (антипаник) светиљка (са
пиктограмом - са правцем евакуације), типа
РИЛУX, ИП40, класа II, флуоресцентна
лампа 18W, 1х, произвођача "Schneider
Electric" или сл.
- Противпанична (антипаник) светиљка (са
пиктограмом - са натписом "ИЗЛАЗ"), типа
РИЛУX, ИП40, класа II, флуоресцентна
лампа 18W, 1х, произвођача "Schneider
Electric" или сл.
Надградна светиљка типа Модус БРСБ фи
285 са ЛЕД извором типа Осрам ЛЕД Дурис
снаге 15W у комплету са дривером, укупан
број лумена 1200 у степену заштите ИП44

50 м

85
Компл.

45
Компл.

4 ком

20 м
20 м
30 м

7 Ком.

4 Ком.

8 Ком.
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16.

17.

Надградна светиљка типа Модус БРСБ фи
380 са ЛЕД извором типа Осрам ЛЕД Дурис
снаге 18W у комплету са дривером, укупан
број лумена 2300 лумена у степену застите
ИП44
Сински рефлектор типа Ивела ДРИМ ЛЕД
630 лумена снаге 8 W , комплет 4 комада и
трофазна сином дузине 1 метра са
потребним напојним и елементима за
монтажу
Надградна зидна светиљка типа Модус СБЛ
н снаге 18W 1500 лумена ИП20
Надградна светиљка типа МОДУС ХЛ
дузина л = 600 мм, са ЛЕД извором снаге
17W , 1900 лумена са прибором за зидну
монтазу.
Светиљка за спољашњу монтазу са ЛЕД
извором снаге 2x10W - типа 67132 Г
произвођача One light
Уградна плафонска светиљка покретна типа
РА8 , 9,5W - 1100 лумена производјаца
Ивела Италија
ГАЛАНТЕРИЈА (склопке-прекидачи,
прикључнице, и сл.)
Испорука и уградња/монтажа електро
опреме произвођача Металка Мајур, или сл.
– склопке (прекидачи) за светло,комплет рад
и материјал:
- обична (једнополна) склопка (прекидач) за
светло 10АX/250В, ИП20 "микро" изведбе,
са монтажном кутијом (дозном) Ø60мм за
уградњу у зид; програм Премијер Плус
(беле боје) , или сл.;
- серијска склопка (прекидач) за светло
10АX/250В, ИП20 "микро" изведбе, са
монтажном кутијом (дозном) Ø60мм за
уградњу у зид; програм Премијер Плус
(беле боје) , или сл.;
- наизменична склопка (прекидач) за светло
10АX/250В, ИП20 "микро" изведбе, са
монтажном кутијом (дозном) Ø60мм за
уградњу у зид; програм Премијер Плус
(беле боје) , или сл.;
Испорука и уградња/монтажа електро
опреме произвођача Металка Мајур, или сл.
– прикључнице; комплет рад и материјал:
- једнострука монофазна шуко прикључница
16А, 250В - "Микро" ИП20, беле боје мрежа, производног програма Премијер
плус, произвођача "Металка", или сл.
- монофазна шуко прикључница 16А, 250В "ОГ" ИП54, беле боје - мрежа, производног
програма СЕТ Q ОГ, "Металка" Мајур, или

3 Ком.

21 Ком.

5 Ком.
18 Ком.

6 Ком.
6 Ком.

18 Ком.

4 Ком.

12 Ком.

28 Ком.

10 Ком.
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18.

19.

20.

21.
22.
23.

сл.
-трофазна шуко прикључница 16А, 400В "микро" ИП20, меле боје - производног
програма Премијер плус, произвођача
"Металка", или сл.
ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
МЕТАЛНИХ МАСА
Испорука материјала и израда превеза за
уземљење и изједначење потенцијала
металних маса (унутар објекта и на крову
објекта у договору са надзорним органом)
следећим везама :
- N2XH -Ј 16мм2;
- N2XH -Ј 6мм2;
- перфорирана трака дуж 1,5м
- вијак, навртак и зупчаста подлошка.
- ситан везни рад и материјал (вијци, типле,
стопице, Цу плетенице, зупчасте подлошке,
црвена фарба и сл.)
- галвански спој вијком и навртком са
зупчастом подлошком, копмплетно са
проводником П-Y 6-16мм2 дужине од 0,5м
до 1м, са стопицама и сл.;
ОСТАЛО
Испитивање својстава електричне
инсталације (мерење отпора уземљења,
отпора изолације каблова, повезаности
металних маса и непрекидност водова и сл.)
од стране овлашћене организације о чему се
издаје оверен извештај од стране овлашћене
организације.
Евентуално непредвидиви радови који могу
проистећи код бушења и пробијања зидова
за пролаз водова и канала. Ови радови се
обрачунавају на основу стварних потреба уз
увид Инвеститора (оштећење постојећих
инсталација).
Комплет рад и материјал.
Пуштање инсталације у рад и отклањање
евентуалних недостатака.
Ситни неспецифцирани рад и материјал.
Евентуални непредвидиви радови у
договору са надзорним органом.

3 Ком.

20 м
30 м
5 Ком.
20
Компл.
1 Компл.
10 ком.

1 Пауш

1 Пауш
1 Пауш
1 Пауш
1 Пауш

Укупно
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ТЕЛЕФОНСКА И РАЧУНАРСКА МРЕЖА
РБ

ОПИС РАДОВА

КОЛИЧ
ИНА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ

Испорука и уградња ТТ прикључног стубића
типа РПС-10 (са реглетама 10x2, типлама и
вијцима), који се уграђује на фасаду
1. предметног објекта.
1 Компл.
Комплет са израдом челичног носача
стубића.
Носач израдити од челичних квадратних
профила 30x30x3м.
Предвидети учвршћење стубића анкер
вијцима за бетон.
Комплет рад и материјал са антикорозивном
заштитом.
НАПОМЕНА:
1. Мрежна (активна) опрема у РАЦК орману (сwитцх-еви, хуб-ови, и сл., унутрашњи и
спољашњи расхладни систем РАЦК ормана) и опрема за "Сервер" није предмет овог предмера.
2.
Испорука и уградња у приземљу
(просторија бр. 2), РАЦК ормана типа
РИТАЛ , ДК, 7709.535, димензија
600x478x673мм, 9 Унита, са пратећом
опремом:
- системом за вентилацију и хлађење, са
1 Ком.
термостатом, напојном јединицом, панелом
за напајање 19“/1У, 8x230В;
- постоље за монтажу,
1 Ком.
- ХСЕ преспојних (патцх) панела РЈ45 цат.6 1 Компл.
СТП/ЛСА, оклопљени 24xРЈ45 / ЛСА.
- полице за смештај опреме;
2 Ком.
- држачи каблова
1 Ком.
- низајући утикачи 19";
1 Компл.
- пренапонска заштита - одводници
1 Компл.
пренапона Д класе – ОБО Беттерман, или
сл.;
Обрачун се врши по комплету. Коначан
обрачун се врши према стварно изведеним
количинама.
Комплет рад и материјал.
1 Компл.
Напомена:
1. Опрема у РАЦК орману као што су напојна јединица, сwицхеви, хубови, пацх панели
и друга активна ИТ опрема нису предмет овог пројекта.
3.
Испорука и уградња прикључница за ЛАН
5 Ком.
(телефонску и рачунарску) мрежу:
- Комуникациона прикључница за ЛАН
мрежу, оклопљена, РЈ-45, кат6, са два
модула - двострука, 2xРЈ-45, производног
програма Алтира, са кутијом и рамом за
уградну монтажу, произвођача "Сцхнеидер
Елецтриц или сл.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

КАБЛОВИ, ЦЕВИ, КАНАЛИЦЕ
Испорука и полагање безхалогених
гибљивих ПВЦ цеви, ПВЦ ПКЛ кабловских
каналица, разводних кутија и осталог
ситног материјала:
- безхалогена ПВЦ гибљиве цеви Ø13,5 –
16мм или сл.;
- безхалогена ПВЦ гибљиве цеви Ø2336мм, или сл.;
- кабловске каналице ПВЦ ПКЛ 12x12мм 16x16мм,
- кабловске каналице ПВЦ ПКЛ 20x20мм 40x40мм,
- разводна кутија 80x80мм и 100x100мм
ОГ са 6 увода. Обрачун се врши по комаду;
- ситан везни и монтажни материјал (вијци,
типле, обујмице, шелне и сл.). Обрачун се
врши по комплету;
Испорука и полагање вода типа ТК ДСЛ
(30) 59 5x2x0,4(0,6)мм ГМ за везу ПС-ТТ и
РАЦК-а. Кабел се полаже под малтер
увучен у безхалогену гибљиву ПЕ цев.
Испорука материјала и израда прикључног
места за ЛАН (рачунарску и телефонску)
мрежу, безхалогеним проводницима типа
Ф/УТП АБЦлан кат6е 4x2x0,6мм, просечне
дужине 20м, полаганим под малтер
(увучени у безхалогене гибљиве цеви) и
делом по плафону и конструкцији у
безхалогеним ПВЦ ПКЛ кабловским
каналицама. Комплет рад и материјал.
ОСТАЛО
Увезивање парица прикључног ТТ кабла и
прикључење на ЈТМ од стране Телеком
Србија. Комплетно са прибављањем
важећих ТТ услова за прикључење.
Испитивање својстава електричне
инсталације структурне мреже о чему се
издаје оверен извештај од стране
овлашћене организације.
Ситни неспецифицирани рад и материјал.

40 м
30 м
30 м
20 м
10 Ком.
1 Компл.
30 м

10
Компл.

1 Пауш

1 Пауш

1 Пауш

Евентуални непредвидиви радови у
1 Пауш
договору са надзорним органом.
Евентуално непредвидиви радови који могу 1 Пауш
проистећи код бушења и пробијања зидова
за пролаз водова и канала. Ови радови се
обрачунавају на основу стварних потреба уз
увид Инвеститора (оштећење постојећих
инсталација). Комплет рад и материјал.
Укупно
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ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА – ДЕТЕКЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА
РБ

1.

2.

3.

4.

5.

ОПИС РАДОВА

КОЛИЧИ ЈЕДИНИЧНА
НА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ

Испорука и монтажа аналогне адресибилне
централе за дојаву пожара ППЦ типа КФПАФ1 са 1 петљом, произвођача Килсен, са
пратећим модулима и излазима за
даљински пренос сигнала аларма
(телефонским путем), са јединицом за
1 Компл.
напајање (слична типу ПМ833 – 230/24В,
3А ) и припадајућим акумулаторима
(батеријама), 2x12В, 1x24Ах, излазним
картицама и релејним излазима и
софтwаре-ом. Комплет рад и материјал, са
разводним орманом од полиестера, (РОППЦ) са вратима и бравом, за монтажу на
зид (у који се смешта ППЦ и батерија).
Комплет рад и материал.
Испорука, монтажа и увезивање аналогног 7 Компл.
адресибилног оптичког детектора (јављача)
пожара са две сигналне лампице за
индикацију стања, механизмом за
затварање детектора у подножје и
заменљивом оптичком комором, тип КЛ731А (заједно са подножјем КЗ700 и
адаптером за ОГ монтажу С-700)
произвођача Килсен или сличан. Комплет
рад и материјал.
Испорука, монтажа и увезивање аналогног 12
адресибилног термодиференцијалног
Компл.
детектора (јављача) пожара са две сигналне
лампице за индикацију стања, механизмом
за затварање детектора у подножје и
заменљивом термодиференцијалном
комором, тип КЛ-710А (заједно са
подножјем КЗ700 и адаптером за ОГ
монтажу С-700) произвођача Килсен или
сличан. Комплет рад и материјал.
Испорука, монтажа и увезивање аналогног 5 Ком.
адресибилног модула ручног јављача са
статусном лампицом и кључем за
тестирање, тип КАЛ-450 (заједно са
кућиштем ДМ787 црвене боје, резервним
стаклом ДМ715, заштитним поклопцем
ДМ782) произвођача Килсен, или сличан.
Комплет рад И материал.
Испорука, монтажа И увезивање
2 Ком.
електричне алармне сирене са
бљескалицом, тип СК-08, ИП44,
произвођача Килсен, или сличан. Комплет
рад и материјал.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 20/61

6.

7.

8.

9.

10.

Испорука, монтажа и увезивање паралелног 5 Компл.
индикатора за конвенционалне и
адресибилне јављаче, са три ЛЕД диоде за
индикацију стања (напајан са алармног
контакта јављача), тип ПА25/3Л (заједно са
фабричким подножјем) произвођача
Килсен, или сл. Комплет рад и материјал.
Испорука и монтажа разводног ормана (
1 Компл.
РО-ППЦ ) типске фабричке израде, израђен
од ојачаног полиестера, са вратима и
бравом, тип ОС 60x40, произвођача Расина
или сличан. Комплет рад и материјал.
Обрачун се врши по комплету. Коначан
обрачун се врши према стварно изведеним
количинама.
КАБЛОВИ, ЦЕВИ, РЕГАЛИ, КАНАЛИЦЕ
Испорука и полагање безхалогених
гибљивих ПВЦ цеви, ПВЦ ПКЛ кабловских
каналица, разводних кутија и осталог
ситног материјала:
- безхалогена ПВЦ гибљиве цеви Ø13,5 –
16мм или сл.;
- безхалогена ПВЦ гибљиве цеви Ø2336мм, или сл.;
- кабловске каналице ПВЦ ПКЛ 12x12мм 16x16мм,
- кабловске каналице ПВЦ ПКЛ 20x20мм 40x40мм,
- разводна кутија 80x80мм и 100x100мм
ОГ са 6 увода. Обрачун се врши по комаду;
- ситан везни и монтажни материјал (вијци,
типле, обујмице, шелне, ПВЦ везице и сл.).
Обрачун се врши по комплету;
Испорука материјала и израда прикључног
места за адресибилни оптички,
термодиференцијални и ручни јављач,
безхалогеним проводницима типа ЈХ(Ст)Х
2x2x0,8мм, просечне дужине 8м, полаганим
делом у простору изнад спуштеног плафона
(увучени у безхалогене гибљиве цеви) и
делом по плафону и конструкцији у ПНК
регалима, безхалогеним ПВЦ ПКЛ
кабловским каналицама. Комплет рад и
материјал.
Испорука материјала и израда прикључног
места за паралелни индикатор,
безхалогеним проводницима типа ЈХ(Ст)Х
1x2x0,8мм, просечне дужине 4м, полаганим
у простору изнад спуштеног плафона
(увучени у безхалогене гибљиве цеви) и у
безхалогеним ПВЦ ПКЛ кабловским
каналицама. Комплет рад и материјал.

100 м
40 м
40 м
20 м
4 Ком.
1 Компл.

24
Компл.

5 Компл.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Испорука материјала и израда прикључног
места за ел. сирене, безхалогеним
водовима са побољшаним особинама и
изолационом функционалношћу у условима
пожара типа ЈХ(Ст)Х ФЕ180/Е90
2x2x0,8мм, просечне дужине 20м,
полаганим по плафону и у зиду и
конструкцији. Комплет рад и материјал.
Испорука и полагање следећих водова за
инсталацију детекције и сигнализације
пожара (водови се полажу под малтер
увучени у безхалогене гибљиве ПВЦ цеви
И у безхалогеним ПВЦ ПКЛ каналицама):
- ЈХ(Ст)Х 2x2x0,8мм;
- ЈХ(Ст)Х 4x2x0,8мм;
- НХXХX ФЕ 180/Е90 3x1,5мм2
- ЈХ(Ст)Х ФЕ180/Е90 2x2x0,8мм
- П-Y 6мм2; Обрачун се врши по дужном
метру;
Коначан обрачун се врши према стварно
изведеним количинама.
ОСТАЛО
Испитивање својстава електричне
инсталације детекције и сигнализације
пожара о чему се издаје оверен извештај од
стране овлашћене организације.
Евентуално непредвидиви радови који могу
проистећи код бушења и пробијања зидова
за пролаз водова и канала. Ови радови се
обрачунавају на основу стварних потреба
(оштећење постојећих инсталација).
Комплет рад и материјал.
Увезивање сигналне централе дојаве
пожара и јављача и адресирање јављача од
стране овлашћеног сервиса, са пуштањем у
погон и откљањањем евентуалних
недостатака, са давањем записника о
функционалном испитивању.
Ситни неспецифицирани рад и материјал.

2 Компл.

20 м
20 м
20 м
20 м
10 м

1 Пауш

1 Пауш

1 Пауш

1 Пауш

Укупно
1.

2.

ЦЦТВ ИНСТАЛАЦИЈА
Колор ТВ камера, 600ТВЛ, 0.0001луx, 1/3''
5 ком
Супер ХАД, ауто ирис, ССРН3, W5, БЛЦ,
ХЛЦ, ДИС, АГЦ, детектор покрета,
дигитал зум, ОСД, 230В (ПХ), слична типу
СДЦ-435ПХ, Самсунг.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Даy & Нигхт (Дан-Ноћ) објектив варифокал 5 ком
АИ, 1/3", 3.5-8мм, ауто-ирис, вари-фокал
сличан типу СЛА-3580ДН, Самсунг.
Набавка, испорука и монтажа.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

Климатизовано кућиште за спољашњу
монтажу у ИП66 заштити са термогрејачем,
220 ВАЦ слично типу ГЛ-618Х, Ту Схинг.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Носач кућишта камере за спољашњу
монтажу са уводником за каблове сличан
типу ГЛ-208, Ту Схинг.
Набавка, испорука и монтажа.
Носач камере за унутрашњу монтажу
сличан типу ГЛ-201/202/500.
Набавка, испорука и монтажа.
Вишеканални ХДД видеорикордермултиплеxер, 9 канала, приказ 225фпс,
снимање 100фпс, МПЕГ-4, ЦД-РW, wеб
сервер, детектор покрета,4x аудио, зум,
алармни улази, УСБ, 320ГБ ХДД, сличан
типу СВР-940НWХ320ЕУ, Самсунг.
Набавка, испорука, монтажа, повезивање на
кабловску инсталацију и програмирање.
17" ТФТ ЛЦД колор монитор сличан типу
СТМ-17ЛА, Самсунг.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Кабл типа ПП-Y 3x2,5мм2.
Набавка, испорука и полагање на регал или
у цеви.
Коаксијални кабл 75 Охма типа РГ 59Б/У
ХФ за пренос видео сигнала.
Набавка, испорука и полагање на регал или
у цеви.
ВГА адаптер за повезивање монитора на РГ
59Б/У кабел. Набавка, испорука, монтажа и
повезивање.
ХФ цев пречника 16мм.
Набавка, испорука и уградња на зидтаваницу или у зид испод малтера.
Остали непредвиђени радови, конектори и
ситан потрошни материјал (ХФ обујмице,
типле, ...).
УКУПНО

2 ком

2 ком

3 ком
1 ком

1 ком

45 м
100 м

1 ком
70 м
1 пауш.

ПРОТИВПРОВАЛНА ИНСТАЛАЦИЈА
Централни уређај противпровалне
1 компл.
сигнализације слична типу ЕВО 192,
Парадоx са уграђених 8 адресибилних
алармних улаза (зона) и алармним релејним
излазом за сирену, максималног капацитета
192 зоне (адресе). Комплет са кућиштем,
трафоом 40ВА и АКУ батеријом 12В, 7Ах.
Напаја се из извора 220В. Монтира се на
зид на висини 1,6 м од пода до осе.
Набавка, испорука, монтажа, повезивање на
кабловску инсталацију и програмирање.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Алфанумеричка ЛЦД тастатура 32карактера слична типу ДГП2-641БЛ ЛЦД,
Парадоx за управљање централом односно
комплетним системом, у пластичном
кућишту за монтажу на зид на висини 1,6 м
од пода до осе.
Набавка, испорука, монтажа, повезивање на
кабловску инсталацију и програмирање.
8 зонес Бус еxпандер модул за проширење
алармне централе са 8 адресабилних зона, 1
ПГМ оутпут сличан типу АПР3-ЗX8,
Парадоx, метална кутија, трафо 30ВА, Аку
7Ах, ПС17
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Дуални (микроталасни и Инфрацрвени)
детектор покрета сличан типу 525Д,
Висион Дигитал ПАРАДОX са носацем за
назидну монтазу 469/СБ469.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Минијатурни 360º ПИР детектор покрета
сличан типу Дисц ПАРАДОX са носацем за
плафонску монтажу.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
Магнетни контакт сличан типу СМ-206/W,
Парадоx.
Набавка, испорука, монтажа и повезивање
на кабловску инсталацију.
ЛСХФ У/УТП кабл цат 6 (4x2x0,5мм).
Набавка, испорука и полагање на регале, у
парапетном каналу или у цеви.
ЛСХФ ЈХ(Ст)Х 4x2x0,6
Набавка, испорука и полагање на регале, у
парапетном каналу или у цеви.
ХФ цев пречника 16мм.
Набавка, испорука и уградња на зидтаваницу или у зид испод малтера.
Остали непредвиђени радови и ситан
потрошни материјал (ХФ обујмице,
типлови, ...).

1 ком

1 ком

6 ком

1 ком

5 ком

40 м
90 м
80 м
1 пауш.

УКУПНО

1

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
КАБЛОВА И РЕГАЛА
Испорука и наношење ватроотпорног
материјала ПЛАМАЛ С или сличан
(ватроотпорности 180мин) за заштиту
каблова и регала на прелазу из једне у
другу пожарну зону, по 1м са обе стране.
Такође ватроотпорни материјал се наноси

15 кг
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2

3

4

5

на кабловске трасе у дугачким
просторијама и то по 2 м на сваких 15м
кабловске трасе. Кабловске трасе се
ослојавају шприцањем или премазивањем
четком. Комплет рад и материјал (са
атестима и сертификатима).
Испорука и наношење изолационе жбуке,
произвођача ПЛАМАЛ С или сл, као
завршни слој при затварању отвора у
пожарним зидовима. Комплет рад и
материјал (са атестима и цертификатима).
Испорука и постављање панелних
ватроотпорних преграда за затварање
отвора у пожарним зидовима, произвођача
ПЛАМАЛ или сл. Комплет рад и материјал
(са атестима и цертификатима).
Испорука и постављање експандирајућих
врећица стандардне величине
340x180x35мм, произвођача ПЛАМАЛ или
сличне, које се постављају између панелних
преграда при затварању отвора у пожарним
зидовима. Комплет рад и материјал (са
атестима и цертификатима).
Постављање заштитних премаза и издавање
сертификата од стране овлаштеног извођача
радова на заштити електро инсталационих
каблова и регала. Комплет рад и материјал
(са атестима и цертификатима).

15 кг

6 м²

15
Компл.

1 пауш.

Укупно

1.

2.

3.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Испорука материјала и укопавање у земљу
на дубини 1м и на удаљености мин 1м од
објекта цеви ФеЗн 3"x4м са наварених 5м
траке Фе/Зн 25x4мм. Комплет са ископомбушењем рупа, разбијањем и сечењем
бетона, вађењем бетонских коцки и
накнадним враћањем у првобитно стање.
Комплет рад и материјал.
Испорука и полагање округлог проводника
Ø8мм од бакра, тип ЦХ1, произвођача
"Херми" или сл. Проводник се полаже по
зиду и по крову на претходно монтиране
фабричке носаче.
Испорука и полагање опреме и материјала
за уземљење и изједначење потенцијала
металних маса:
-СОН 02 Цу-К - Слеменски носач –
“Херми”.
-СОН 14 Цу-В - Слеменски носач у
комплету са заптивком и вијком – “Херми”
-СОН 12 Цу-В - Кровни носач – “Херми”.

8 Компл.

160 м

80 Ком.
10 Ком.
80 Ком.
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4.

5.
6.

-КОН 08 Цу – укрсни комад - контактни
елемент за спајање два кружна проводника
– “Херми”
-КОН 11 Цу-В – Цевна обујмица
направљена из два дела – за олук – “Херми”
-КОН 11А Цу-В – Цевна обујмица контактни елемент – “Херми”
-КОН 02 Цу/Рф/Рф – укрсни комад за мерни
спој (за спајање округлог и пљоснатог
проводника)
-КОН 06 Цу – олучни контактни елемент
-СРПС Н.Б4.936 – укрсни комад
- галванска веза металних маса вијком и
матицом са зупчастом подлошком;
Испитивање својстава комплетне
громобранске инсталације од стране
овлашћене организације о чему се издаје
оверен извештај од стране овлашћене
организације.
Евентуални непредвидиви радови у
договору са надзорним органом.
Ситан неспецифицирани материјал и рад.

20 Ком.
24 Ком.
2 Ком.
8 Ком.
16 Ком.
10 Ком.
40 Ком.
1 Пауш

1 Пауш
1 Пауш

Укупно

1.

2.

ДЕТЕКЦИЈА ГАСА
Испорука и монтажа ситема детекције гаса
производ ПАЦИФИК ЛИНК Београд а
сатављен од следећих елемената:
Сентоx 44 систем прихвата од једне до
четири детектујуће сонде (детектујућа
јединице) са сигналом 4-20 мА.
- сонда за детекцију гаса АБ-454 (Еx дм
ИИЦ Т5) калибриране за природан гас
монтиране изнад гасне рампе у котларници
- сигналне сирене са бљескавицом
монтиране на фасаду објекта за екстерну
сигнализацију алармног стања.
АКУ батерија 12В, 7Ах
Комплет рад и материјал са пуштањем у
рад од овлашћеног сервисера и обуком
корисника.
Испорука и полагање напојних каблова по
плафону и зиду (кроз ХФ ПВЦ каналице и
цеви/црева и по ПНК регалима) унутар
објекта:
Н2XH 3x1.5 мм2
NHXHX ФЕ180/Е90 3x1,5 мм2
Остали ситан, неспецифициран материјал и
радови

1 ком
1 ком
1 ком
1 ком

120 м
56 м
1 Пауш

Укупно
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА:
ОПИС РАДОВА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

ЕЛЕКТРО ОПРЕМА
ТЕЛЕФОНСКА И
РАЧУНАРСКА МРЕЖА
ЕЛЕКТРИЧНА
ИНСТАЛАЦИЈА –
ДЕТЕКЦИЈА И
СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА
ЦЦТВ ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОТИВПРОВАЛНА
ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОТИВПОЖАРНА
ЗАШТИТА КАБЛОВА И
РЕГАЛА
УКУПНО:
УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
РБ

1

2

ОПИС РАДОВА
Набавка, монтажа и пуштање у рад гасног
кондензационог зидног котла са уграђеном
циркулационом пумпом у комплету са свим
материјалом потребним за монтажу,
сензором температуре спољашњег ваздуха
и флексибилним цревима за одвод
кондензата
Произвођач: "Баxи'' или слично
Врста уградње: Ц.3.2
Пројектни температурни режим: 70/508Ц
Топлотни капацитет по ЕН 15417 при
режиму 70/50°Ц: 46 кW
Мин.топлотни капацитет по ЕН 15417 при
режиму 70/50°Ц: 5,2 кW
Степен ефикасности котла при режиму
70/50°Ц у односу на горњу топлотну моћ
гаса: 97,2%
Прикључак грејног флуида: ДН25 Р1''
Прикључак природног гаса: ДН20 Р3/4''
Прикључак кондензата: ф21 мм
Димоводни прикључак: ф80/125 мм
Притисак природног гаса: 18-50 мбар
Ел.прикључак; 220В, 140W
Набавка, монтажа коаксијалног димоводног
прибора за гасне кондензационе котлове у
комплету са пробијањем и опшивањем

КОЛИЧИ
НА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА БЕЗ
ПДВ

УКУПНО БЕЗ
ПДВ

1 Ком
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3

4

5

6

7
8

9

продора кроз кров
Произвођач: "Баxи'' или слично
Опрема подразумева:
Вертикални коаксијални димоводни
завршетак Ø80/125мм
Кровни покривач коси за коаксијални извод
Ø125мм
Коаксијални продужетак цеви Ø80/125 мм
1м
Помоћни материјал за монтажу димовода
Набавка и монтажа навојне кугласте гасне
славине
Производач/Мануфактурер: "Ковина'' или
слично
Тип:КВ
Температура околине: -20 до 608Ц
Максимални притисак ХТБ отпорности на
пожар:1 бар
Материјал тела: бронза по ЕН 12165)
ДН20 Р3/4" ПН16
Набавка и монтажа бакарних цеви према
СРПС ЕН 1057:2014
Æ 22x1 мм (ДН20)
Помоћни материјал за монтажу челичних
цеви
30% од вредности цеви
Набавка и монтажа носача цевовода
израђених од поцинкованих челичних
профила са гуменим обујмиицама
Произвођач/Мануфацтурер: ''Хилти'' или
слично
Чишћење, темељно и завршно фарбање
гасовода
Испитивање чврстоће и непропусности
изведене инсталације
Испитни флуид: компримовани ваздух или
инертни гас
Испитни притисак за испитивање чврстоће:
1,1 бар
Трајање испитивања: 15 минута
Испитни притисак за испитивање
непропусности: 110 мбар
Трајање испитивања: 15 минута
Галванско премоштење свих навојних
спојева, повезивање комплетне инсталације
на систем уземљења зграде и мерење и
давање атеста о отпору уземљења.

1 Ком
1 Ком
3 Ком
1 Кпл

1 ком

15 м
1 пауш

0,5 кг
1 м²

1 пшл

1 пшл

УКУПНО:

1

РАДИЈАТОРСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Набавка и монтажа термоизоловане
циркулационе пумпе са интегрисаном
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2

3

4

5

6

7

електронском регулацијом снаге за
константни диференцијални притисак у
комплету са холендерима
Произвођач: ''Wило" или слично
Радни флуид: вода
Материјал кућишта: сиви лив
Материјал вратила: нерђајући челик
Материјал радног кола:композитна влакна
Материјал лежајева: графит
1 ком
Температура флуида: -10 до 1108Ц
Степен заштите мотора: ИП42
Радни флуид: вода
Пројектни проток: 1,9 м3/х
Потребни напор при пројектном протоку:
35 кПа
Ел.прикључак: 220В, 100W
ДН25 Р1''
Набавка, монтажа и пуштање у рад
термоизоловане хидрауличке скретнице у
комплету са постољем, растављивим
спојевима и прикључцима за пражњење и
1 ком
сензор температуре
Материјал израде: Ч.1212
Номинални проток воде: 1,7 м3/х
ДН65 ПН16 Л=500мм
Прикључци : 4xДН32 Р5/4'', 2xДН15 Р1/2''
Набавка и монтажа навојног вентила
сигурности са опругом
Произвођач: ''Цалеффи'' или слично
1 ком
Тип: 311
Притисак отварања : 2,5 бар
ДН15 Р1/2''
Набавка и монтажа затворене мембранске
експанзионе посуде
Произвођач: ''Варем'' или слично
Тип: ЛРВ 35
Запремина: 35 лит
Притисак пуњења: 2,0 бар
1 ком
Прикључак: ДН20 Р3/4''
Називна класа притиска посуде: 6 бар
Набавка и монтажа навојног хватача
нечистоће
Произвођач: ''Херз'' или слично
1 ком
Материјал израде кућишта:бронза
Материјал израде филтерског
сита:нерђајући челик
Финоћа филтерског сита:0,6мм
ДН32 Р5/4'' ПН6
Набавка и монтажа биметалног термометра
у комплету са чауром
Произвођач: ''Wика'' или слично
3 ком
Опсег мерења: 0 - 120оЦ
Набавка и монтажа манометра са славином
Произвођач: ''Wика'' или слично
2 ком
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Опсег мерења: 0 - 6 бар
8

9

10

11
12

13
14
15

16
17

18

19

Набавка и монтажа вентила за пуњење и
пражњење
ДН15 Р1/2'' ПН6
Набавка и монтажа навојне кугласте
славине
Произвођач: ''Херз'' или слично
Материјал тела: бронза по ЕН 12165
Заптивач кугле: ПТФЕ
Заптивач вретена: ПТФЕ
Опсег радне температуре: 0-1508Ц
ДН32 Р5/4'' ПН6
ДН15 Р1/2'' ПН6
Набавка и испорука челичних панелних
радијатора фабрички офарбане у црну боју
у комплету са ручним одзрачним вентилима
и носачима
Произвођач: "Корадо'' или слично
900/1400
900/1200
900/800
900/600
Монтажа радијатора
Набавка угаоног радијаторског вентила за
панелне радијаторе са термостатском
регулацијом
ДН15 Р1/2"
Набавка угаоног радијаторског навијка
ДН15 Р1/2"
Набавка радијаторске термостатске главе за
радијаторске вентиле
Набавка и монтажа атестиране челичне
шавне цеви према СРПС Ц.Б5.221
Материјал израде: Ч.1212
Æ 42,4x2,9 мм (ДН32)
Æ 33,7x2,6 мм (ДН25)
Æ 26,9x2,6 мм (ДН20)
Æ 21,3x2,6 мм (ДН15)
Помоћни материјал за монтажу челичних
цеви30% од вредности цеви
Набавка материјала и изолација вертикале
негоривим изолационим цевним плаштом у
комплету са материјалом за спајање (лепило
и траке)
Произвођач: "Армацелл" или слично
& 35 (дебљина изолације 13мм)
Набавка и монтажа аутоматског одзрачног
вентила
ДН15 Р1/2''
Чишћење и двоструко фарбање цеви
радијаторске инсталације завршним лак
премазом црне боје

1 ком

4 ком
2 ком

8 ком
1 ком
1 ком
2 ком
12 ком
12 ком

12 ком
12 ком

10 м
36 м
54 м
120 м
1 пауш
5м

5 ком
16 м2

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 30/61

20

21
22
23

Набавка и монтажа заштитне цеви за пролаз
грејне цеви и вертикала кроз зидове и
међуспратну конструкцију
Подешавање и балансирање инсталације
Израда прикључка за пуњење система на
водовод ДН15
Хладна и топла проба топловодне
инсталације под притиском воде од 3 бар у
трајању од 24 х

8 ком
1 пауш
1 пауш
1 пауш

УКУПНО

1

2

3

4

5

СИСТЕМ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ К5 КЛИМАТИЗАЦИЈА КИНО КАБИНЕ
Набавка, монтажа и пуштање у рад
инвертерске фреонске топлотне пумпе за
хлађење кино кабине која се састоји од
спољашње и зидне унутрашње јединице у
комплету монтажним материјалом и
даљинском управљачком јединицом
Произвођач "ЛГ" или слично
Расхладни флуид: Р410А
Опсег спољашњих температура хлађење: 10 ÷ 488Ц
Номинални расхладни капацитет: 5,0 кW
Прикључци фреона: ф 12,7/6,4 мм
Ел.прикључак:220 В; 2,5 кW
Набавка и монтажа термоизолованих
бакарних цеви за фреонске водове према
ЕН 12735
Ø12,7x1
Ø6,4x1
Помоћни материјал за монтажу цевовода
(колена, гас и др.)
10 % од цене цевовода
Набавка и монтажа ПП цеви за одвод
кондензата из унутрашњих јединица у
комплету са сифоном и фитинзима
ДН25
Вакумирање, допуна фреона и испитивање
инсталације

1 кпл

5м
5м
1 пауш
5м

1 кпл

УКУПНО:

1

СИСТЕМ КЛИМАТИЗАЦИЈЕ К4 КЛИМАТИЗАЦИЈА КАФЕА
Набавка, монтажа и пуштање у рад
ОН/ОФФ фреонске топлотне пумпе за
грејање и хлађење која се састоји од
спољашње и зидне унутрашње јединице у
комплету монтажним материјалом и
даљинском управљачком јединицом

1 кпл
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2

3

4

5

Произвођач "Мидеа" или слично
Номинални грејни капацитет: 5,3 кW
Номинални расхладни капацитет: 5,0 кW
Прикључци фреона: ф 12,7/6,4 мм
Ел.прикључак:220 В; 2,5 кW
Набавка и монтажа термоизолованих
бакарних цеви за фреонске водове према
ЕН 12735
Ø15,9x1
Ø6,4x1
Помоћни материјал за монтажу цевовода
(колена, гас и др.)
10 % од цене цевовода
Набавка и монтажа ПП цеви за одвод
кондензата из унутрашњих јединица у
комплету са сифоном и фитинзима
ДН25
Вакумирање, допуна фреона и испитивање
инсталације

8м
8м
1 пауш
10 м

1 кпл

УКУПНО:

1

2

3

4

ВЕНТИЛАЦИЈА КАФЕА
Набавка и монтажа каналског вентилатора
израђеног од поцинкованог челичног лима
са уназад закривљеним лопатицама у
комплету са флексибилним прикључцима,
материјалом за монтажу изнад таванске
конструкције и прекидачем
Произвођач: ''С&П'' или слично
Тип: Вент 315 Б
Пројектни проток: 1200 м3/х
Потребан напор при пројектном
протоку:140 Па
Прикључак: ф315мм
Ел.прикључак:220В 200W
Набавка и монтажа округле неповратне
клапне израђене од поцинкованог челичног
лима
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Тип:ЗПЦ 315
Набавка и монтажа алуминијумске
вентилационе решетке за одвод ваздуха са
једним редом усмјеравајућих жалузина И
регулатором протока
Произвођач: ''Климаопрема" или слично
Проток: 300 м3/х
Набавка и монтажа вентилационог вентила
за одвод ваздуха који се састоји од рама са
запривачем на ободу, регулационог диска са
навојном шипком и навртком и монтажног
рама. Видљиви делови израђени од

1 кпл

1 ком

2 ком

1 ком
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5

6

7

8

9

10

11

12

челичног лима са електростатички
ненешаним премазом РАЛ 9010 дебљине
60 µм, шипка и монтажни рам од
поцинкованог челика
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Проток ваздуха: 100 м3/х
Израда и монтажа пленумских кутија
ваздушних канала од поцинкованог лима
чија је дебљина у складу са ДИН 1946 и
СРПС Ц.Б4.081/52 у комплету са свим
потребним елементима за спајање,
заптивање и премошћења металних маса.
Минимална колицина цинка 275г/м²
Набавка и монтажа округлих
вентилационих канала израђених од
поцинкованог челичног лима
Произвођач: ''ДОП Клима'' или слично
ф315мм
ф250мм
ф200мм
ф160мм
Набавка и монтажа глатког округлог лука
908 Р=1Д израђеног од поцинкованог
челичног лима у складу са ЕН 1506
ф250мм
Набавка и монтажа округлог редукционог
комада израђеног од поцинкованог
челичног лима
ф315/250
ф250/200
ф200/160
Набавка и монтажа округог седластог
комада израђеног од поцинкованог
челичног лима
ф315/200
ф250/125
ф200/160
Набавка и монтажа атестираних фабричких
носача и ослонаца вентилационих канала
израђених у складу са ЕН 12236 од
поцинкованих челичних профила са
навојним везама и подешавањем висине
Произвођач:''Мефа'' или слично
Набавка и монтажа неизолованих
флексибилних округлих ваздушних канала
израђених од алумијума отпорног на пожар
у складу са ДИН 4102 А1, класе
заптивености Ц према ЕН 12237 у комплету
са свим потребним монтажним материјалом
Произвођач: ''ДЕЦ'' или слично
ф160мм
Балансирање инсталације климатизације
које подразумева мјерење и подешавања

5 кг

4м
11 м
5м
6м
3 ком

1 ком
1 ком
1 ком

1 ком
1 ком
2 ком
15 кг

5м
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пројектних протока по деоницама и
дистрибутиционим елементима са
атестираном опремом од стране овлашћене
установе. Након завршеног мерења
израдити записник са резултатима

1 пауш

УКУПНО

1

2

3

4

5

6

ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА
Набавка и монтажа каналског вентилатора
израђеног од поцинкованог челичног лима
са уназад закривљеним лопатицама у
комплету са флексибилним прикључцима,
материјалом за монтажу изнад таванске
конструкције и прекидачем
Произвођач: ''С&П'' или слично
Пројектни проток: 180 м3/х
Потребан напор при пројектном
протоку:110 Па
Прикључак: ф125мм
Ел.прикључак:220В 70W
Набавка и монтажа вентилационог вентила
за одвод ваздуха који се састоји од рама са
запривачем на ободу, регулационог диска са
навојном шипком и навртком и монтажног
рама. Видљиви делови израђени од
челичног лима са електростатички
ненешаним премазом РАЛ 9010 дебљине
60 µм, шипка и монтажни рам од
поцинкованог челика
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Проток ваздуха: 60 м3/х
Набавка и монтажа округле неповратне
клапне израђене од поцинкованог челичног
лима
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Набавка и монтажа алумијумске преструјне
решетке у врата
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Набавка и монтажа заштитне вентилационе
решетке са противкишним жалузинама
израђене од екструдираног алумијума са
мрежом против инсеката
Произвођач: ''Климаопрема'' или слично
Проток ваздуха: 180 м3/х
Израда и монтажа ваздушних канала и
пленума од поцинкованог лима чија је
дебљина у складу са ДИН 1946 и СРПС
Ц.Б4.081/52 у комплету са свим потребним
елементима за спајање, заптивање и
премошћења металних маса. Минимална
колицина цинка 275г/м²

1 кпл

3 ком

1 ком
2 ком
1 ком

2 кг
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7

8
9

10

11

12

Набавка и монтажа округлих
вентилационих канала израђених од
поцинкованог челичног лима
Произвођач: ''ДОП Клима'' или слично
ф125мм
ф100мм
Помоћни материјал и фитинзи за
вентилационе канале 40% цене канала
Набавка и монтажа неизолованих
флексибилних округлих ваздушних канала
израђених од алумијума отпорног на пожар
у складу са ДИН 4102 А1, класе
заптивености Ц према ЕН 12237 у комплету
са свим потребним монтажним материјалом
Произвођач: ''ДЕЦ'' или слично
Тип:Алудец , ф100мм
Набавка и монтажа изолационог плаштом
израђеног од камене вуне са спољашњом
облогом од алумијумске фолије отпорне на
хабање која обезбедјује парну брану на
спољашњу страну вентилационих канала у
комплету са свим потребним материјалом
за монтажу. Хемијски неутрално под
дејством температуре и влажности.
Произвођач: "Урса" или слично
Називна густина: 32 кг/м3
Класа отпорности према пожару:А1
Коефицијент топлотне проводљивости: 0,04
W/мК
Дебљина: 30мм
Набавка и монтажа атестираних фабричких
носача и ослонаца вентилационих канала
израђених у складу са ЕН 12236 од
поцинкованих челичних профила са
навојним везама и подешавањем висине
Произвођач:''Хилти'' или слично
Пробијање и поправка отвора у зиду или
међуспратној конструкцији за пролаз
канала

8м
4м
1 пауш
5м

1 м2

1 кг

2 ком

УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ РАДОВА:
ОПИС РАДОВА
ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

УНУТРАШЊА ГАСНА
ИНСТАЛАЦИЈА
РАДИЈАТОРСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
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СИСТЕМ
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ К4 КЛИМАТИЗАЦИЈА КАФЕА
СИСТЕМ
КЛИМАТИЗАЦИЈЕ К5 КЛИМАТИЗАЦИЈА КИНО
КАБИНЕ
ВЕНТИЛАЦИЈА КАФЕА
ВЕНТИЛАЦИЈА ТОАЛЕТА
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА:
ОПИС РАДОВА

ЦЕНА БЕЗ ПДВ

ЦЕНА СА ПДВ

Грађевински радови
Радови водовода и
канализације
Радови на
електроинсталацији
Машински радови
УКУПНО:

Датум
_________________

Понуђач
М. П. _____________________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА

1.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописима.
 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
Додатни услови:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан
- Да је понуђач остварио укупан приход од 50 милиона динара за последње три године
2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач изводио исте или сличне грађевинско занатске радове на адаптацији и
реконструкцији непокретних културних добара минимум 5 објеката, у последњих 8
година
- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 , ИСО 50001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета
- Да понуђач поседује сертификат произвођача опреме, као доказ да је сертификован за
монтажу и одржавање система нисконапонске опреме “Electric tracon”.
- Да поседује инструмент за мерење отпора изолације каблова – испитивање
функционалности појединих уређаја и опреме као и функционалности целокупне
инсталације, заштите од додирног напона у инсталацији, падова напона у инсталацији
падова напона на прикључку потрошача прелазних отпора уземљења (комада опреме
1).
Понуђач мора да поседује:
• Теретно возило – камион носивости преко 10 т
ком 1
• Теретно возило – камион носивости до 5 т
ком 2
• Багер – утоваривач
ком 1
• Вибрациона игла за бетон
ком 1
• Вибро летва
ком 1
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• Вибро набијач

ком 1

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
-Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре
објављивања позива за достављање понуда.
• Зидар
3
• Тесар
4
• Бравар
1
• Подополагач
1
• Пом радника
4
• Електричар
3
• Инсталатер (вик и грејање) 1
Ангажоване инжењере :
Лиценце :
- 410
2 ком
- 430
1 ком
- 450
1 ком
Понуђачи су дужни да доставе наручиоцу потврду понуђача о обиласку локације , која
је саставни део документације у поглављу ХI , зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао
Сплитске алеје и Олге Пенавин.
Лице за контакт:Драгаш Горан, Број телефона:063/597657
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
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Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију свих о испуњености услова.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
1) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве,
дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БР. 6/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________________________________
(навести назив понуђача)








у поступку јавне набавке радови - реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу,
број ЈН 6/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописима.
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 (чл. 75. ст. 2. Закона).
Додатни услови:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да понуђач у последње 3 године није био неликвидан
- Да је понуђач остварио укупан приход од 50 милиона динара за последње три године
2. ПОСЛОВНО - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:
- Да је понуђач изводио исте или сличне грађевинско занатске радове на адаптацији и
реконструкцији непокретних културних добара минимум 5 објеката, у последњих 8
година
- да поседује ИСО 9001, ИСО 14001 , ИСО 50001 и ОХСАС 18001 – системе квалитета
- Да понуђач поседује сертификат произвођача опреме, као доказ да је сертификован за
монтажу и одржавање система нисконапонске опреме “Electric tracon”.
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- Да поседује инструмент за мерење отпора изолације каблова – испитивање
функционалности појединих уређаја и опреме као и функционалности целокупне
инсталације, заштите од додирног напона у инсталацији, падова напона у инсталацији
падова напона на прикључку потрошача прелазних отпора уземљења (комада опреме
1).
Понуђач мора да поседује:
• Теретно возило – камион носивости преко 10 т
• Теретно возило – камион носивости до 5 т
• Багер – утоваривач
• Вибрациона игла за бетон
• Вибро летва
• Вибро набијач

ком 1
ком 2
ком 1
ком 1
ком 1
ком 1

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ:
-Да има минимално 20 запослених радника у складу са Законом о раду, пре
објављивања позива за достављање понуда.
• Зидар
3
• Тесар
4
• Бравар
1
• Подополагач
1
• Пом радника
4
• Електричар
3
• Инсталатер (вик и грејање) 1
Ангажоване инжењере :
Лиценце :
- 410
2 ком
- 430
1 ком
- 450
1 ком

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ БР. 6/2016
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке радови - реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу,
број ЈН 6/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:





Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара
Јована Ненада 15, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу, број ЈН 6/2016., - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 29.11.2016. године до 930 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи следећу документацију уредно попуњену, потписану и
печатирану и то :
1.

2.

3.
4.
5.

Образац понуде, попуњен и оверен од стране овлашћеног лица са свим подацима који
су дати у моделу понуде из конкурсне документације, обавезно укључујући и податке
у случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, ако се тако наступа.
Доказе о испуњености услова из члана 75 и 76. Закона, а ако је посебним прописом
предвиђено и оверену копију важеће дозволе надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке без обзира на начин подношења(самостално,
заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује самостално, наведене
доказе доставити.
Модел уговора,попуњен и парафиран од стране овлашћеног лица.
Образац изјаве о независној понуди без обзира на начин подношења (самостално,
заједничка понуда, понуда са подизвођачем) изјава се потписује самостално.
У случају заједничке понуде обавезан саставни део је и Споразум, којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81.став 4. Закона о јавним набавкама.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
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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:
Отворени универзитет Суботица Д.О.О.,Трг Цара Јована Ненада 15, 24000
Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - реконструкција зграде биоскопа Абазија на
Палићу, број ЈН 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција зграде биоскопа Абазија на
Палићу, број ЈН 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - реконструкција зграде биоскопа Абазија на
Палићу, број ЈН 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - реконструкција зграде биоскопа
Абазија на Палићу, број ЈН 6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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 (поглавље VI), 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
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА








Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Напомена:
Наручилац конкурсном документацијом може одредити и да се друга питања уређују
наведеним споразумом, нпр. да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име
групе потписивати образце из конкурсне документације.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН 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 уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим и
Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока:
Понуђач грантује квалитет услуга бланко соло меницом као средством финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ.
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Понуђач грантује квалитет услуга средством обезбеђења за отклањање недостатака у
гарантном року регистрованом бланко сопственом (соло) меницом до висине 10%
вредности извршених радова без ПДВа.
9.3. Захтев у погледу рока (извођења радова)
Рок за извођење (завршетак) радова - 60 календарских дана од дана увођења у посао.
Место (извођења радова):
Зграда биоскопа Абазија на Палићу, угао Сплитске алеје и Олге Пенавин.
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 не може мењати
понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач даје гаранције/обезбеђује испуњење своје обавезе како је дефинисано
конкурсном документацијом и то према следећем:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, или најкасније у року од 5
дана од дана закључења преда наручиоцу бланко соло меницу као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ, са клаузулом безусловна и платива на први позив, са роком
важности који је најмање 30 дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора.
Бланко соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да уз меницу
достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача, као и копија картона депонованих потписа.
Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у
испоруци или неиспоруке предмета уговора у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Ако се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име
средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,
достави уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко
меницу, са датумом издавања после објављивања позива за подношење понуда без
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жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и
картон депонованих потписа. Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора
да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.
Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача, одређеног
споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача.
Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на горе наведену адресу
наручиоца, електронским путем на горе наведену e-mail адресу] тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.6/2016”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 47/61

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио краћи рок завршетка радова.
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 изјаве, дат је у
поглављу XI конкурсне документације).
19. 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.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email tatalovicsrbija@yahoo.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
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разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на
број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике
Србије уплати таксу од:
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара,
уколико је набавка обликована по партијама;
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је
та вредност већа од 120.000.000 динара;
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу, бр. 6/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено 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:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

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

који

ће

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка радови - реконструкција зграде
биоскопа Абазија на Палићу, бр. 6/2016.

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок завршетка радова
Гарантни период

Датум
_________________

Понуђач
М. П.

_____________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАРЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ БИОСКОПА АБАЗИЈА НА ПАЛИЋУ
Закључен у Суботици дана __________ 2016. године, између:
1.
ОТВОРЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ Д.О.О. СУБОТИЦА, Трг цара Јована Ненада
15, Суботица, ПИБ: 100847341, Матични број 08304041, кога заступа директор Илија
Татић, (у даљем тексту: наручилац), с једне стране и
2.
_________________________________,
ул.
______________________
из
_____________________, ПИБ - __________________, МБ - _________________кога
заступа _____________________ ( у даљем тексту: Извођач )
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка радова - реконструкција зграде биоскопа
Абазија на Палићу, бр. 6/2016, у свему према обрасцу понуде Извођача, а према
спецификацији и конкурсној документацији за ЈН 6/2016 за потребе Наручиоца, на
основу избора најповољнијег понуђача по јавном позиву од 14.11.2016. године.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему и дозволе, потребну за извршење
радова коју су предмет уговора.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно утврђују да вредност радова који су предмет овог
уговора на основу понуде Извођача број……………… од……………… 2016.год.,
укупно износи …………………........................... динара (без ПДВ-а) односно
………………………......... динара (са ПДВ-ом), на основу количина и јединичних цена
из дате понуде.
Уговорена цена је фиксна и неможе се мењати.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и сав потребан материјал за извођење радова, са његовим довозом и
изношењем, одвозом отпадног материјала – шута на градску депонију, а у свему према
конкурсној документацији и понуди Извођача.
Плаћање уговорене цене вршиће се сукцесивно по испостављеним привременим
и Окончаном ситуацијом, уплатом на рачун Извођача број........................................
отворен код .................................................................банке.
Члан 3.
Извођач се обавезује да приликом закључења уговора, наручиоцу радова достави
средство финансијског обезбеђења:
за добро извршење посла - бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно
потписану, оверену печатом и регистровану код своје пословне банке, као и овлашћење
Наручиоцу радова за попуњавање исте менице у износу 10 % од укупне вредности
понуде, са роком важења који је 10 дана дужи од дана истека уговореног рока за
извршење радова, као и овлашћење за њено подношење надлежној банци у циљу
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реализације, а која ће се Извођачу радова вратити по потписивању Записника о
примопредаји радова-без примедби, уколико се не стекну услови за њену реализацију.
Уколико Извођач радова не достави меницу за добро извршење посла најкасније до
закључења овог уговора, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења
уговора, те да овај уговор не производи никакво правно дејство.
Наручилац радова је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају
да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока за
извршење свих радова, предвиђених овим уговором.
Члан 4.
Извођач се обавезује да:
-све потребне материјале из става 1. овог Уговора испоручи у складу са
спецификацијом добара из Конкурсне документације Одељак III
-послове из члана 1. овог Уговора изврши стручно и квалитетно према важећим
законским прописима и стандардима за ту врсту посла, у уговореном року, а у свему
према прихваћеној понуди;
-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребне за извођење уговором предузетих обавеза;
-да строго придржава прописа Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о
заштити од пожара као и других мера сигурности објекта и људства, те обезбеди
безбедност лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и сл. тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
-да обезбеди несметано вршење стручног надзора;
-да се строго придржава мера заштита на раду;
-да уредно води све књиге ( грађевински дневник, евиденцију изведених радова и др.)
предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да поступи у року од 7 дана по пријему писменог позива од стране
Наручиоца;
- благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на терену као и да
укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији;
-да по завршетку радова преда радове Наручиоцу
Члан 5.
Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти
несметано одвијали.
Члан 6.
Извођач се обавезује да радове изведе у складу са прихваћеном понудом у року
од __________календарских дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана закључења
овог уговора.
Само изузетно, ако након потписивања овог уговора наступе околности више
силе (природне катастрофе, пожар, ратне околности, мере које предузима држава), као
и друге сличне околности које не зависе од воље и утицаја уговорних страна, уговорне
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стране сагласно могу продужити рок за испуњење обавеза.
Члан 7.
У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране
Извођача, уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки радни
дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 10%
укупне вредности радова.
Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 8.
Гарантни рок за уграђене материјале износи најмање ______________ (биће
преузето из понуде) у складу са условима произвођача који тече од дана извршене
примопредаје радова рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања
Записника о коначној примопредаји радова поптисаног од стране одговорног извођача
радова и надзорног органа наручиоца.
Гарантни рок за изведене радове износи најмање ____________(биће преузето
из понуде) рачунајући од дана коначне примопредаје радова и сачињавања Записника
о коначној примопредаји радова потписаног од стране одговорног извођача радова и
надзорног органа наручиоца.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача
који тече од дана извршене примопредаје радова.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет
овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене
материјале.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први писани позив Наручиоца, у
року од 7 дана од дана пријема писаног позива, отклони о свом трошку све недостатке
који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала или
опреме, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
За укупан уграђени материјал и опрему извођач мора да има сертификате
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те
врсте у складу са конкурсном документацијом.
Члан 9.
Извођач се обавезује да уредно води грађевинску документацију, грађевински
дневник, који мора бити потписан од стране надзорног органа и књигу инспекције као
и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи.
Све налоге који се односе на уочене недостатке током извођења радова или
приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их
не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом
Извођачу на рачун Извођача радова.
Члан 10.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава
Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Члан 11.
Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину уговор с
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отказним роком од 30 дана.
Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је
било предмет овог Уговора заједничка комисија ће сачинити записник о до тада
стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Раскид уговора не ослобађа ни једну уговорну страну од испуњења свим
уговором прихваћених обавеза до дана раскида уговора.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором
решавају споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће
надлежни суд у Суботици.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два
примерка задржава свака уговорна страна.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА

_______________________

____________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРIПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 6/2016 58/61

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке бр. 6/2016, реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_____________________________________________________________
[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке бр. 6/2016, реконструкција зграде биоскопа Абазија на
Палићу, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

ПОТВРДА

Понуђач_________________________________________________________________
[навести назив понуђача]
изјављује да је дана ________________2016. извршио обилазак локације и објекта
на којој се изводе радови - реконструкција зграде биоскопа Абазија на Палићу који
су предмет јавне набавке бр. 6/2016 и да је исти стекао увид у све потребне податке
и информације неопходне за припрему понуде, и тиме испунио обавезан услов из
конкурсне документације.

Датум

________________

Потпис представника Наручиоца
који је омогућио обилазак локације
М.П.

_________________________

Потпис овлашћеног лица Понуђача

__________________________
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