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ОПШТИНА СЕНТА
ГЛАВНИ ТРГ 1
www.zenta-senta.co.rs
Број: 404-1-01-3-7/2016-03-IV
Датум: 04.07.2016. године
СЕНТА
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општина Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
интернет страници www.zenta-senta.co.rs за подношење понуда за јавну набавку радова Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног
простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза.
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице
www.zenta-senta.co.rs
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Сента, Главни трг 1, матични број 08038490, ПИБ 102692306, шифра
делатности 8411.
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак у складу са конкурсном
документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-3-7/2016-03-IV је набавка радова - Реконструкција и
адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај
Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, шифра из општег речника
45000000 – Грађевински радови
1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуду треба доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст:
“Понуда – не отварај, Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради
обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских
Мађара – II фаза“, на адресу Главни трг 1, 24400 Сента.
На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач понуду
подноси лично предајом у писарници или путем поште.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 14.09.2016. године до 11,00 часова.
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1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 14.09.2016. године у 11,15 часова у просторији Општине
Сента, Главни трг 1, канцеларија број 72, II спрат. Овлашћени представник понуђача који
присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања
понуда, које мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.
1.6.ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
1.7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs

Комисија за јавне набавке
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити превод оверен од стране
овлашћеног преводиоца.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене доказе у
наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује испуњеност услова“.
Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у запечаћеној
коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и
потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити повезана траком (јемствеником) и запечаћена
у целини. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није
сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена. 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. Наручилац ће, по пријему одређене понуде,
на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати
број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде. У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава
подношење електронске 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 садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача достављање
овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради о
заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 – Списак референци
ОБРАЗАЦ број 9 – Потврда Инвеститора
ОБРАЗАЦ број 10 – Изјава понуђача о отклањању кварова у гарантном року
ОБРАЗАЦ број 11 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 12 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
ОБРАЗАЦ број 13 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 14 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број 15 - Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности
ОБРАЗАЦ број 16 - Записник о извршеном обиласку локација Наручиоца
ОБРАЗАЦ број 17 - Изјава o могућности извршења уговорних обавеза
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
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5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ 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: Општина Сента, 24400 Сента,
Главни трг 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше
касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и
Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше
касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и
Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше
касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и
Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација зграде
бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског
архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV 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. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну документацију
обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за
достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у истој, 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. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
став 1. тачка 1) до 4) Закона и додатног услова наведеног под тачком 2.5. конкурсне
документације. Додатне услове под тачком 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне документације понуђач
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и подизвођач испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача. Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. Понуђач може ангажовати као подизвођача
лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатни услов наведен под
тачком 2.5. конкурсне документације. Додатне услове под тачком 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4. конкурсне
документације чланови групе понуђача испуњавају заједно. Саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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. Понуђач је дужан да у
својој понуди наводи имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора.
10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИНА ВРШЕЊА РАДОВА,
НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
10.1. 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.
10.2. Захтеви у погледу вршења радова
Наручилац захтева од понуђача да предметне радове изврши у складу са својом понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за извршене радове се врши на основу оверених привремених и окончане ситуације, и
то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за предметне радове износи 2 (две) године, рачунајући од дана записничке
примопредаје објекта.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом 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.
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12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користити
само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде
који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни од стране Наручиоца није
дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који
представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим
елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву, безусловну и наплативу на први
позив и без права приговора, у износу од 10% од понуђене цене из понуде без ПДВ-а, са роком
важности до истека опције понуде.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају да
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе понуђача
одбије да закључи уговор о јавној набавци.
14.2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у
износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 дана дуже од дана
истека рока за коначно извршење радова.
14.3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање недостатака
у гарантном року у износу од 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а чији рок важења мора
бити 30 дана дужи од гарантног рока.
1. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје Наручиоцу
у тренутку примопредаје предметног објекта што ће бити констатовано Записником о
примопредаји објекта. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје предметног
објекта преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће
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бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок
важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања
истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште, електронске
поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462) тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три
дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници. Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. Додатне
информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV, на неки од следећих
начина:
1. путем поште на адресу Главни трг 1, 24400 Сента, са повратницом
2. путем факса на број 024/655-462
3. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs
Уколико се захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује путем електронске
поште или факсом, понуђач који је извршио достављање дужан је да од Наручиоца захтева да на
исти начин потврди пријем тог документа, што је Наручилац дужан и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац није дужан да доставља додатне информације или појашњења уколико понуђач који
је доставио захтев за додатним информацијама или појашњењима није тражио од Наручиоца
потврду пријема документа (електронске поште или факса).
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. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
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3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за
подношење понуда.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА”.
Уколико постоје два или више понуђача са истим износом понуде, Наручилац ће уговор о јавној
набавци доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине.
20. 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.
21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац ће
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у
односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана. Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је
сваки члан групе понуђача лице из члана 86. став 6. Закона.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и
његов подизвођач лице из члана 86. став 6. Закона. Уколико у поступку учествују понуђачи из
држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (CEFTA 2006),
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предност дата у ставу 1. ове тачке примењиваће се сходно одредбама тог споразума. Уколико у
поступку учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са
друге стране, предност дата у ставу 1. ове тачке примењиваће се сходно одредбама тог
споразума.
22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту:
подносилац захтева). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail anna@zenta-senta.co.rs, факсом на број 024/655-462 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту
права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели
уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту
права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека
рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока. Ако је у поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. Наручилац објављује
обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, у
складу са Законом. Ако се захтев за заштиту права подноси пре или након отварања отварања
понуда, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара; број жиро рачуна: 840-742221843-57, 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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
На питања поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.
НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем потврде о
уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће
сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је
поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да
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закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.
24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за
доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест
месеци.
25. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном
у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању
поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом
документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није одбио
због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права
Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

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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ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ 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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ОБРАЗАЦ број 4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
- члан 75. став 1. тачка 1. Закона: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар; доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег регистра
или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије;
- члан 75. став 1. тачка 2. Закона: да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције основног суда на чијем
је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица; извод из казнене евиденције посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
МУП-а за законског засутпника или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште
ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
- члан 75. став 1. тачка 4. Закона: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној
територији; доказ: потврда пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице
локалне самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не
може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;
- члан 75. став 2. Закона:
а) има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; доказ: потписана и печатом
оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу број 14“;
б) има потписану изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде; доказ: потписана и печатом оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу број
15“.
НАПОМЕНА:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као
непихватљиву, 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.
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.
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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.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац ће пре доношења
одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих
понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа
уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код
тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Дана: _________ 2016. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
__________________
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико је:
1) у 2013., 2014. и 2015. години остварио укупно прихода у износу од најмање 89.000.000,00
динара; доказ: БОН ЈН или биланси успеха и стања;
2) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од задње 3 (три) године пре
објављивања позива; доказ: Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на сопственом
меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са назначењем интернет
странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус понуђача и приложеном
електронском потврдом са интернет странице;
2.2. да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом:
- сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико је:
1) у периоду од 2010. до 2015. године извео радове на објектима који су заштићени у складу са
Законом о културним добрима, и то:
- на реконструкцији, санацији и адаптацији најмање 5 (пет) објеката који се налазе у границама
заштићеног окружења просторно културне-историјске целине или су добра под “претходном
заштитом” (и као такво не сме се оштетити, уништити нити без сагласности Завода за заштиту
споменика културе може мењати његов изглед) у укупном износу од најмање 100.000.000,00
динара без ПДВ-а;
НАПОМЕНА: референцом се не сматрају докази који се односе на радове који обухватају само
текуће одржавање објекта;
- на изолацији зидова од утицаја капиларне влаге HIO-технологијом или одговарајућом
технологијом истих карактеристика на најмање 3 (три) објекта;
доказ: фотокопијa окончане ситуације – прва страна; попуњени Образац број 8 – Списак
референци који оверава понуђач, попуњени Образац број 9 – Потврда инвеститора коју оверава
Инвеститор са једне стране и Извођач радова са друге стране и Потврда Завода за заштиту
споменика културе да се објекат налази под заштитом или претходном заштитом;
2) располаже важећим сертификатима о успостављености и примени система менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или одговарајуће односно SRPS ISO
9001:2008 или одговарајуће; о успостваљености и примени система менаџмента заштите животне
средине SRPS ISO 14001:2008 или одговарајуће и о успостављености и примени система
менаџмента управљања заштитом здравља и безбедности на раду SRPS OHSAS 18001:2008 или
одговарајуће, издат од стране одговарајуће акредитоване установе; доказ: фотокопије
сертификата издатих од одговарајуће акредитоване установе; наручилац задржава право да
накнадно захтева од понуђача доставу оригинала или оверене фотoкопије на увид;
2.3. да понуђач располаже са довољним кадровским капацитетом за извођење радова који су
предмет ове јавне набавке:
- сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има најмање:
- 1 (једног) дипломираног инжењера архитектуре који располаже важећом лиценцом 400;
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који располаже важећом лиценцом 410 или
лиценцом 411;
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који располаже важећом лиценцом 414;
- 1 (једног) дипломираног електроинжењера који располаже важећом лиценцом 450;
- најмање 25 (двадесетпет) радника, од којих најмање:
- 1 (једног) грађевинског техничара;
- 5 (пет) квалификованих декоратера зидних површина (молер);
- 2 (два) квалификована керамичара;
- 1 (једног) квалификованог монтера суве градње (грађевински гипсар);
- 5 (пет) квалификованих електроинсталатера;
- 5 (пет) квалификованих радника грађевинске струке по занимању изолатер;
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доказ:
а) за лица у радном односу код понуђача треба поднети фотокопије образаца М Пријава –
Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије
уговора о раду запослених, доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на раду,
а за инжењере и фотокопију лиценце са потврдом важења исте;
б) за ангажовано лице које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију
обрасца М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално
осигурање; фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован и доказ о извршеној
оспособљености о безбедности и здрављу на раду, а за инжењера и фотокопију лиценце са
потврдом важења исте
НАПОМЕНА: Уколико је ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, већ
осигурано, не подноси се М пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно
осигурање. У овом случају треба да се поднесе фотокопија одговарајућег уговора на основу којег
је лице ангажовано и Потврда о радном односу послодавца код којег је лице у радном односу или
Уверење из централног регистра о пријави на обавезно социјално осигурање лица издато од
стране надлежног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу са одредбама Закона
о раду. У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као доказ
прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван делатности
послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари, самостално
извршење одређеног физичког или интелектуалног посла;
- 1 (једног) лица задуженог за безбедност и здравље на раду или ангажованог правног лица или
предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од
стране надлежног министарства рада Републике Србије; доказ: фотокопија уговора о
ангажовању правног лица или предузетника, важеће лиценце и уверења;
2.4. располаже неопходним техничким капацитетом:
- сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са:
- цевном скелом најмање 3000 м2;
- машином за пресецање зидова дијамантским сајлама;
- погонском пумпом од 20 kW са четири радне брзине;
- пумпом за инјектирање од 30 Bara;
- иглом за инјектирање минималне дужине 1m са уређајем за даљинско управљање рада пумпе;
- елиминатором прашине са Вентури системом који апсорбује до 95% лебдеће прашине
доказ: извод из инвентарске листе или уговор о закупу;
- 2 (два) теретна возила;
- 1 (једним) путничким комбијем;
доказ: фотокопија важеће саобраћајне дозволе и полисе осигурања или уговор о закупу
односно лизингу;
2.5. понуђач мора извршити обилазак локација Наручиоца (зграда бивше Касарне у Сенти) на
којим ће вршити предметне радове; доказ:
а) записник о извршеном обиласку локација Наручиоца (Образац број 16.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном обиласку локација Наручиоца, у
могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу предметне
јавне набавке (Образац број 17.)
Обилазак локација Наручиоца на којим ће се вршити предметни радови, понуђач може извршити
уз претходно поднет писани захтев који се доставља електронским путем овлашћеном лицу за
контакт Наручиоца, Ана Ленђел, службеник за јавне набавке; уколико обилазак локација
Наручиоца врши лице које није законски заступник понуђача за истог је потребно при
подношењу писменог захтева Наручиоцу, доставити и уредно попуњено овлашћење, које је
потписано и оверено печатом законског заступника понуђача; o извршеном обиласку се сачињава
записник који потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице за контакт
Наручиоца; понуда понуђача који није извршио обилазак локација Наручиоца или није доставио
исправан записник о извршеном обиласку локација Наручиоца како је захтевано, биће сматрана
неисправном. Обилазак се може извршити дана 23.08.2016. и 30.08.2016. године, од 10,00 до
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12,00 часова, с тим да понуђач треба лично да дође у канцеларију број 72 на другом спрату
Градске куће код службеника за јавне набавке.
НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да достави све
доказе наведене у тачки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5.
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови дефинисани
у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.
Наведенe 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 прихватљива, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не
може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став
1. тачка 1) до тачке 4), 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. 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.
Дана _________ 2016. године

М.П.
ПОНУЂАЧ
_________________
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ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________
Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног
простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских Мађара – II
фаза,
Јавна набавка број: 404-1-01-3-7/2016-03-IV
ПОНУДА БРОЈ ____________________
Од____________________ 2016. године издата у _______________________
Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)
Понуда се тражи за радове на реконструкцији и адаптацији зграде бивше касарне (објекат 4) ради
обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских
Мађара – II фаза, према следећем:
I. ЦЕНА
СВЕУКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а _____________________________________ динара
СВЕУКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом ____________________________________ динара

НАПОМЕНА: У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је
неопходно за реализацију предмета уговора.
II. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Рок извршења радова је 90 (деведесет) радних дана од дана од дана увођења у посао.
III. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Место извршења радова: зграда бивше Касарне у Сенти.
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IV. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање за извршене радове се врши на основу оверених привремених и окончане ситуације, и
то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
V. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, рачунајући од дана записничке примопредаје
објекта.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са ________________________________________________________ или
в) са подизвођачем_________________________________________________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може бити
већи од 50% од укупне вредности набавке)
- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача
__________________________________________________________________________
Место и датум:

ПОНУЂАЧ
М.П.

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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OBRAZAC broj 6
Obrazac strukture cene
Rekonstrukcija i adaptacija zgrade bivše kasarne (objekat 4) radi obezbeđivanja radnog prostora za smeštaj Istorijskog arhiva i
Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara – II faza

I. DEMONTAŽA I RUŠENJE
Opis pozicije

1

2

3

4

5

6

7

8

Jed. mera

Količina

m1

15,00

m1

200,00

kom

10,00

m1

140,00

m2

100,00

m2

17,00

m2

220,00

kom

2,00

kom

1,00

kom

8,00

kom

6,00

kom

26,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Demontaža livenogvozdenih kanalizacionih
cevi u mokrim čvorovima i slaganje iste na
deponiju u krugu gradilišta

Demontaža cevi za grejanje i slaganje iste na
deponiju u krugu gradilišta

Demontaža livenogvozdenih radijatora
i
slaganje iste na deponiju u krugu gradilišta

Demontaža drvene obloge na unutrašnjim
zidovima visine 1,40 m sa odvozom šuta na
gradsku deponiju sa utovarom i istovarom iste

Rušenje podova od teraco ploča kompletno sa
podlogom i sa odvozom šuta na gradsku
deponiju

Demontaža dotrajalog brodskog poda
kompletno sa podlogom i sa odvozom šuta na
gradsku deponiju

Obijanje oštećenog maltera sa unutrašnjih
zidnih površina sa čišćenjem fuga do 1cm sa
odvozom šuta na gradsku deponiju sa
utovarom i istovarom iste

Vađenje drvene stolarije sa odvozom šuta na
gradsku deponiju
ulazna vrata preko 2 m2
unutrašnja vrata do 2 m2
unutrašnja vrata preko 2 m2
prozori do 2 m2
prozori preko 2 m2

Svega
demontaža i
rušenje bez
PDV (din) :

_____________________
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II. ZIDARSKI RADOVI

1

2

3

4

Opis pozicije

Jedinica mera

Količina

Izrada horizontalne hidroizolacije po HIO
tehnologiji ili odgovarajuće, presecanjem
zidova od opeke debljina od 50-80 cm. Zidove
preseći dijamantskim sajlama u etapama od
20-30 cm, očistiti rez, izmeriti visinu reza
radi ugradnje PVC šina širine 9.5 cm
isključivo sa vertikalnim rebrima, kao HIO master šina ili odgovarajuće. Pre ugradnje
svaku šinu sa 13 mm precizno obrusiti na
izmerenu visinu reza da bi šine nakon
ugradnje svojom konstrukcijom sprečile
sleganje objekta a vertikalna krilca preuzela u
potpunosti vertikalno opterećenje bez ikakvih
deformacija. Rezove injektirati cementnopolimernom masom sa pumpom pod pritiskom
od 30 bara i specijalnom iglom koja se
provlači kroz rez na drugu stranu zida.
Injektirana masa mora u potpunosti da ispuni
zonu reza kao i celu površinu šine i da nakon
očvršćavanja sa šinom čini novu monolitnu
spojnicu.
Obavezno priložiti atest o ispitivanju nosivosti
same šine na vertikalno opterećenje (ne
nosivost zida u koju je ugrađena šina) ne
manje od 9 MPa Obavezno priložiti rezultat
ispitivanja adhezije 1. mase i šine
min.vrednost 0,215 MPa i 2. mase za opeku
min 0,24 Mpa

m1

380,00

m2

220,00

m1

345,00

kom

7,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

9,00

kom

3,00

kom

1,00

kom

3,00

Izrada kventova oko novougrađene stolarije
produžnim cem.malterom

Nabavka i ugradnja protivpožarna vrata
otpornosti na požar 60 min. po šemi bravarije.

dim. 100x230
dim. 90x205

Nabavka i ugradnja drvene stolarije - prozora
prema šemi stolarije sve kompletno-sa svim
potrebnim predradnjama i sa farbanjem u
belu boju pokrivnom farbom na vodenoj baz.

dim. 130x230 - pos 2
dim. 150x230 - pos 3

6

Nabavka i ugradnja drvenih ulaznih punih
vrata od kvalitetne lamelirane borovine, u
finalnoj obradi prema šemi stolarije sve
kompletno - sa svim potrebnim predradnjama
i sa farbanjem u belu boju pokrivnom farbom
na vodenoj bazi.
dim. 150x230

7

Ukupna cena bez PDV-a

Malterisanje zidova produžnim cem. malterom
sa svim potrebnim pred-radnjama u prosečnoj
debljini od d=2.5cm

dim. 140x230

5

Jedinična
cena bez PDV-a

Nabavka i ugradnja PVC prozora prema šemi
stolarije
dim. 150x230 - pos 6
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dim. 130x230 - pos 7
8

1,00

kom

3,00

dim. 100x230 - pos 17

kom

2,00

dim. 70x205- pos 21

kom

1,00

kom

1,00

m2

52,00

Nabavka i ugradnja segmentna garažna vrata.
dim. 250x250

11

kom

Nabavka i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata
prema šemi stolarije sve kompletno- sa svim
potrebnim predradnjama i
sa finalnim
farbanjem emajl lakom.
dim. 140x205 - pos16

10

1,00

Nabavka i ugradnja novih PVC ulaznih vrata,
prema šemi stolarije (puna vrata)
dim. 150x230

9

kom

Nabavka materijala i izrada montažnog
pregradnog zida d=10cm na
čeličnoj
podkonstrukciji od običnih gipskartonskih
ploča d=12.5mm jednostruko obloženo sa obe
strane, termoizolacija je mineralna vuna
d=5cm.

Svega zidarski
radovi bez
PDV (din) :

_______________________

III. BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI
Opis pozicije

1

Jedinica mera

Količina

m2

120,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Izrada podne konstrukcije
u sledećim
slojevima u prostorijama magacina :
-postavljanje PVC folije
-betoniranje poda debljine 10 cm betonom
MB 20 sa postavljanjem armaturne mreže Q131 i sa mašinskom obradom gornje površine

Svega betonski
i arm.betonski
radovi bez
PDV (din) :

_____________________

IV. PARKETARSKI RADOVI
Opis pozicije

1

2

Jedinica mera

Količina

m2

17,00

m2

700,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Nabavka i postavljanje laminata klase 32
debljine 10mm zajedno sa lajsnama i
potrebnim sunđerom

Brušenje postojećeg parketa mašinskim putem
sa popravkom fuga po potrebi i lakiranjem u 3
sloja i postavljanje novih lajsni pored zidova
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3

Čišćenje podignutog starog parketa i ponovno
postavljanje parketa na prizemlju (Ponovno
postavljanje sa dopunom od 30% novog
parketa)
m2

140,00

Svega
parketarski
radovi bez
PDV (din) :

_______________________

V. KERAMIČARSKI RADOVI
Opis pozicije

1

2

Jedinica mera

Količina

m1

33,00

m2

28,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Nabavka materijala i lepljenje keramičkih
pločica na stepenište,domaće proizvodnje I
klase
sa
postavljanjem
protukliznih
aluminijumskih lajsni na svaku stepenicu i sa
izradom sokle visine h=10cm.

Nabavka materijala i lepljenje keramičkih
pločica
na
podest
stepeništa,domaće
proizvodnje I klase sa izradom sokle visine
h=10cm.

Svega
keramičarski
radovi bez
PDV (din) :

______________________

VI. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Opis pozicije

1

2

3

Jedinica mera

Količina

m2

1.700,00

m2

1.700,00

m2

100,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Svega molersko
farbarski
radovi bez
PDV (din) :

______________________

100% struganje stare farbe sa zidnih i
plafonskih površina.

Nabavka materijala i molovanje unutrašnjih
zidova i plafona poludisperzivnom farbom sa
prethodnim gletovanjem i svim potrebnim
predradnjama

Nabavka materijala i premaz podova na bazi
epoksidnih smola Sikafloor 2540 w ili
odgovarajuće od drugog proizvođača, u tri
sloja u prostorijama magacina i hodnika. U
cenu uračunati sve potrebne predradnje

VII. OSTALI RADOVI
Opis pozicije

1

Nabavka i postavljanje pvc lajsne h=4cm
pored zidova u prostorijama gde je pod
betonski.

Jedinica mera

Količina

m1

230,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Svega ostali
radovi bez
PDV (din) :

Ukupna cena bez PDV-a

________________________
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I
GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA
I.-

DEMONTAŽA I RUŠENJE

II.-

ZIDARSKI RADOVI

III.- BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI
IV.- PARKETARSKI RADOVI
V. - KERAMIČARSKI RADOVI
VI.- MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
VII.- OSTALI RADOVI
Ukupno bez
PDV (din) :
PDV 20% :
Ukupno sa
PDV (din) :
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VODOVOD,
KANALIZACIJA,
HIDRANTSKA
MREŽA
I.- VODOVOD
Opis pozicije

1

2

3

4

5

Ručni iskop zemlje II. kategorije sa
odbacivanjem zemlje iz rova do 1m od ivice
rova
Nabavka i ubacivanje peska u rovove sa
razastiranjem ispod, oko i iznad cevi u
ukupnoj debljini od 20cm.
Zatrpavanje
rova
nakon
polaganja,
montiranja i ispitivanja vodovodne cevi sa
razastiranjem i ručnim nabijanjem u
slojevima od 20 cm
Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju do
2km
Nabavka i montaža "PN fluidterm"
vodovodnih cevi u već iskopane rovove. U
cenu uračunati sve potrebne fazonske komade,
zaptivni materijal i ispitivanje nakon montaže
DN 25

6

7

Nabavka i ugrađivanje propusnih ventila sa
niklovanom kapom DN 25
Izrada šahta. Zidovi šahta su od nearmiranog
betona d=10cm MB 20, poklopna ploča je od
armiranog betona d=10cm sa ugrađenim
livenogvozdenim poklopcemØ600mm. Dno
šahta je od opeke položene na sloju šljunka.
Unutrašnja dimenzija šahta 80x100x90cm. U
cenu uračunati zemljane radove.

Jedinica mera

Količina

m3

24,00

m3

6,00

m3

18,00

m3

6,00

m1

95,00

kom

5,00

kom

3,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Svega vodovod
bez PDV (din) :

_______________________

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

II.- KANALIZACIJA
Opis pozicije

1

2

3

4
5

6

Jedinica mera

Količina

m3

55,00

m3

20,00

m3

35,00

m3

20,00

m1

80,00

kom

4,00

Ručni iskop zemlje II. kategorije sa
odbacivanjem zemlje iz rova do 1m od ivice
Nabavka i ubacivanje peska u rovove sa
razastiranjem ispod, oko i iznad cevi u
ukupnoj debljini od 30cm.
Zatrpavanje
rova
nakon
polaganja,
montiranja i ispitivanja vodovodne cevi sa
razastiranjem i ručnim nabijanjem u
slojevima od 20 cm
Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju do
2km
Nabavka i polaganje PVC kanalizacionih cevi
u rovu van objekta sa svim potrebnim
fazonskim komadima.Ø160

Izrada šahta. Zidovi šahta su od nearmiranog
betona d=10cm MB 20, poklopna ploča je od
armiranog betona d=10cm sa ugrađenim
livenogvozdenim poklopcemØ600mm. Dno
šahta je od opeke položene na sloju šljunka.
Unutrašnja dimenzija šahta 80x100x90cm. U
cenu uračunati zemljane radove.

______________________
Svega
kanalizacija
bez PDV (din) :
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III.- HIDRANTSKA MREŽA
Opis pozicije

1

2

3

4

5

7

Nabavka i ubacivanje peska u rovove sa
razastiranjem ispod, oko i iznad cevi u
ukupnoj debljini od 30cm.
Zatrpavanje
rova
nakon
polaganja,
montiranja i ispitivanja vodovodne cevi sa
razastiranjem i ručnim nabijanjem u
slojevima od 20 cm
Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju do
2km

m3

85,00

m3

30,00

m3

55,00

m3

30,00

m1

330,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Nabavka i montaža cevi hidrantske mreže
PVC cevi radnog pritiska 10 bara sa
potrebnim fazonskim komadima. Nakon
montaže, pre zatrpavanja rovova
mrežu
ispitati na radni pritisak, eventualne greške
treba otkloniti i ispitivanje ponovo ispitati.

Nabavka i montaža cevi hidrantske mreže
PVC cevi radnog pritiska 10 bara sa
potrebnim fazonskim komadima i držača na
zid hodnika. Nakon montaže, mrežu ispitati
na radni pritisak, eventualne greške treba
otkloniti i ispitivanje ponovo ispitati.
Ø50

m1

50,00

Ø125

m1

130,00

Nabavka i montaža nadzemnih protivpožarnih
hidranata (PPH) B/2C. Hidranti su sa glavom
i ključem za vatrogasne spojke. U cenu
uračunati sve potrebne elemente za montažu.

kom

7,00

kom

6,00

kom

1,00

kom

2,00

8

Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa
priključkomØ52, metalni ormarić je dimenzija
50x50 cm pričvrstiti po detalju proizvođača.
U ormarić isporučiti hidrantski ventil, crevo
dužine od 15 m i mlaznicu.

9

Nabavka i ugradnja tipskog uređaja za
povećanje
pritiska
prema
uputstvu
proizvođača.

10

Količina

Ručni iskop zemlje II. kategorije sa
odbacivanjem zemlje iz rova do 1m od ivice

Ø125

6

Jedinica mera

Izrada šahta. Zidovi šahta su od nearmiranog
betona d=10cm MB 20, poklopna ploča je od
armiranog betona d=10cm sa ugrađenim
livenogvozdenim poklopcemØ600mm. Dno
šahta je od opeke položene na sloju šljunka.
Unutrašnja dimenzija šahta 80x100x90cm. U
cenu uračunati zemljane radove.

Svega
hidrantska
mreža bez
PDV (din) :

______________________

REKAPITULACIJA VODOVODA,
KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE
I.-

VODOVOD

II.-

KANALIZACIJA

III.- HIDRANTSKA MREŽA
Ukupno bez
PDV (din) :
PDV 20% :
Ukupno sa
PDV (din) :
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ELEKTRIČNA
INSTALACIJA

Opis pozicije
1

Jedinica mera

Količina

- Grebenasti prekidač 40A, slično tipu MN 4010-U

kom

1,00

- ZUDS sklopka 40/0.5A

kom

1,00

- Automatski osigurači tipa C 16A

kom

14,00

- Automatski osigurači tipa C 10A

kom

8,00

kompl

1,00

kompl

1,00

2

m

45,00

2

m

600,00

2

m

1.000,00

-Trofazna 16A tipa "Mikro"

kom

1,00

- Monozafna 16A tipa "Mikro"

kom

1,00

- Monofazna 16A tipa "Mikro"dupla

kom

2,00

- Monofazna 16A tipa "OG"
Isporuka i montaža svetiljki tipa:

kom

32,00

- OG armatura, ravna, sa providnom staklom
230V, max 75W, IP54

kom

78,00

- Panik svetiljka 230V, 2x8W, IP65 sa
ugrađenim akumulatorom

kom

2,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

14,00

kom

5,00

kom

5,00

komplet

1,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Isporuka i montaža razvodnog ormara RO-A4
od lima.
Dimenzija ormara: 40x40x20cm
Mehanička zaštita: IP65
Tip: ugradni
Električna zaštita: TN-C/S uz dodatnu zaštitu
ZUDS sklopkom
U ormar se ugrađuje sledeća oprema:

- Cu šine, izolacioni i vezni materijal, sve
šemirano prema jednopolnoj šemi

2

- Priložena jednopolna šema
Isporuka i polaganje bezhalogenih kablova u
zid sa dubljenjem i popravkom maltera,
odnosno sa polaganjem kablova obujmicama
ili u PVC kanalicama po zidovima i plafonu.

- N2XH 5 x 2,5mm

- N2XH 3 x 2,5mm

- N2XH 3 x 1,5mm
3

4

5

Isporuka i montaža priključnica:

-Reflektor 230V, max 150W, IP55
-Fluo svetiljka (Raster) za nadgradnju 230V,
4x36W, IP20
Isporuka i montaža prekidača tipa:
- Jednopolni prekidač 10A "OG"
- Serijski prekidač 10A "OG"
- Naizmenični prekidač 10A "OG"

6

Merenje impendanse petlji i davanje uverenja
o ispravnosti zaštite od indirektnog dodira,
otpora izolacije, otpora zaštitnog uzemljivača
i funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih
uređaja.
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7

8

Isporuka i polaganje PVC i OG bezhalogenih
razvodnih kutija, vezivanje kablova u
razvodnim kutijama. Isporuka vijaka, tipli,
zupčastih podložaka, eksera, gipsa i ostalog
sitnog materijala potrebnog za izradu
električne instalacije.

Zidarske
radova.

popravke

nakon

pauš

1,00

pauš

1,00

električarskih

Svega
električna
instalacija bez
PDV (din) :

______________________

REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE
INSTALACIJE
Ukupno bez
PDV (din) :
PDV 20% :
Ukupno sa
PDV (din) :
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SISTEM DOJAVE
POŽARA
NAPOMENA:
1

Ovim predmerom, predviđa se isporuka svog potrebnog materijala i opreme, ugrađivanje prema predmeru (pojedinim pozicijama), ispitivanje i
puštanje u rad. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih ovlašćenih lica, a u
potpunosti prema propisima i važećim standardima za ovu vrstu radova.

2

U cenu se uračunava sav navedeni materijal u pozicijama i sav sitan materijal, koji prati dotičnu poziciju, transport, kao i cenu izvođenja sa svim
porezima i doprinosima. Cena uključuje ispitivanje i puštanje u ispravan rad svih elemenata instalacije navedenih u pozicijama. Izvođač je dužan da
radove izvrši u svemu prema priloženom tehničkom izveštaju, tehničkim uslovima, predmeru i predračunu i crtežima, da pre početka radova dobro
prouči dobijenu dokumentaciju i da na vreme upozori na eventualna odstupanja od postojećih propisa.
Izvođač se takođe ne oslobađa obaveze izvođenja pojedinih radova, koji su predviđeni predmerom i predračunom, a eventualno nisu napomenuti u
tehničkom opisu ili bilo kom drugom prilogu ovog projekta, a što je obavezan da uradi po važećim propisima za izvođenja instalacija za ovu vrstu
objekta.

3

Sva ugrađena elektrooprema mora da bude izrađena prema SRPS, ili međunarodnim standardima (IES, ISO) ili odgovarajuće, s tim što se u
nedostatku mogu koristiti i priznati nacionalni standardi drugih država (VDE, DIN, IEEE ili odgovarajuće).

4

Priključak objekta na NN distributivnu mrežu i merenje utrošene el.energije je postojeće i nije predmet ovog projekta.

5

Priključak objekta na javnu telekomunikacionu mrežu (JTM) je postojeći i nije predmet ovog projekta.
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I.- SISTEM DOJAVE POŽARA - 1
I. 1.- ELEKTRIČNA INSTALACIJA –
JAKA STRUJA

1

2

3

Opis pozicije

Jedinica mera

Količina

Demontaža postojećeg glavnog ručnog
prekidača u postojećem GRO-1 ormanu, sa
zapisničkom predajom demontirane opreme
Investitoru. Komplet rad i materijal, sa
isključenjem
napajanja
el.
energije
(neophodno za izvođenje radova)

norma/h

10

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kompl

1

kompl

1

kom

1

kompl

1

kompl

1

m

20

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Isporuka i ugradnja novog polja (pored
postojećeg GRO-1) izrađenog od ojačanog
poliestera, sa vratima i bravom, tip OS 66x80
(660x820x245), proizvođača Rasina ili
odgovarajuće.
U novo polje se ugrađuje sledeća
elektroinstalaciona
oprema
proizvođača
"Schneider Electric" ili odgovarajuće:
- automatska sklopka 400V, 50Hz, nazivne
struje 400A, fiksne verzije, tip NS 400N,
proizvođača
"Schneider
Electric"
ili
odgovarajuće, sa (naponskim) okidačem za
daljinski isklop I.O. 230V ili odgovarajuće;
- jednopolni automatski osigurač 6A, (tip B),
6kA;
- pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili
odgovarajuće sa tri para kontakata, 230V,
AC, sa podnožjem za euro šinu;
- pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili
odgovarajuće sa tri para kontakata, 24V DC,
sa podnožjem za euro šinu;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče
debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa
natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne
pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za
kablove, redne stezaljke, stezaljke za
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice, kablovi za
šemiranje i sl.).
-Komplet rad i materijal (ORMAN +
OPREMA, sa atestom).Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.

5

6
7

Ukupna cena bez PDV-a

Isporuka i ugradnja u post. RO-PORTA
sledeće
elektroinstalacione
opreme
proizvođača
"Schneider
Electric"
ili
odgovarajuće:
- jednopolni automatski osigurač 10A, (tip B),
6kA;
- sitan vezni rad i materijal.

4

Jedinična
cena bez PDV-a

Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara –
za napajanje PP centrale (vodovi se polažu u
bezhalogenim PVC POK kanalicama i/ili u
zidu ispod maltera uvučeni u gibljive cevi):
- N2XH-J 3x2,5mm2 - konačan obračun radova
vrši se prema stvarno izvedenim količinama;
Puštanje instalacije u rad sa obučavanjem
radnika održavanja za rukovanje.
Ispitivanje svojstava električne instalacije
detekcije i signalizacije požara o čemu se
izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene
organizacije.
Sitni nespecificirani rad i materijal.

Svega
električna
instalacija jaka struja bez
PDV (din) :

_______________________
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I. 2.- ELEKTRIČNA INSTALACIJA –
DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA
Opis pozicije

Jedinica mera

Količina

kompl

1

kompl

12

kom

3

kom

2

kompl

1

m

10

paušal

1

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

OPREMA

1

2

3

4

5

Isporuka i montaža analogne adresibilne
protivpožarne centrale PPC tipa KFP-AF2 sa
2 petlje, Kilsen – Fitiš-Ju, ili odgovarajućе sa
pratećim modulima (izlazni modul tipa KAL734C) i izlazima za daljinski prenos signala
alarma (telefonskim putem), sa jedinicom za
napajanje i pripadajućim akumulatorima
(baterijama), 2x12V, 1x24Ah, i software-om.
Komplet rad i materijal, sa razvodnim
ormanom od poliestera, sa vratima i bravom,
za montažu na zid (u koji se smešta PPC i
baterija). Obračun se vrši po kompletu.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje analognog
adresibilnog optičkog detektora (javljača)
požara sa dve signalne lampice za indikaciju
stanja, mehanizmom za zatvaranje detektora u
podnožje i zamenljivom optičkom komorom,
tip KL-731A (zajedno sa podnožjem KZ700 i
adapterom
za
OG
montažu
S-700)
proizvođača Kilsen ili оdgovarajuće. Komplet
rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje analognog
adresibilnog ručnog javljača IP55, tip KAL455 proizvođača "Kilsen" ili оdgovarajuće.
Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje alarmne el.
sirene sa bljeskalicom, tip SK-25, IP44,
proizvođača "Kilsen" ili оdgovarajuće.
Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaža razvodne kutije (ormana)
tipske fabričke izrade, izrađene od ojačanog
poliestera, sa vratima i bravom, dim
400x400mm, za koncentraciju vodova.
Komplet rad i materijal (reglete, uvodnice,
vijci, tiple, matice i sl.). Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
KABLOVI, CEVI, REGALI, KANALICE

6

7

Isporuka i montaža nosača kablova sa
poklopcem i zidnim i stropnim nosačima na
svakih 1m (Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.):
-PNK 50, čelični-perforirani pocinkovani plastificirani regali sa poklopcem i kolenima
(krivinama), spojnicama i tipskim fabričkim
nosačima na svakih 0,5m, sa čeličnim tiplama,
vijcima i vezicama za fiksiranje kablova –
ELBA ili ELVOD - obračun se vrši po m1
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
- neophodni mašinski i bravarski rad i
materijal za kačenje i vešanje kablovskih
regala (čelična navojna šipka Ø10mm,
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili i
sl.). Nosači se montiraju na svakih 1–1,5m.
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim količinama.
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8

9

10

11

12

13

Isporuka
i
polaganje
instalacionih
bezhalogenih rebrastih cevi:
- bezhalogene gibljive PVC cevi Ø13,5 –
16mm ili sl. Obračun se vrši po dužnom
metru. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama;
m

25

- bezhalogene gibljive PVC cevi Ø23-36mm,
ili sl. Obračun se vrši po dužnom metru.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama;
Isporuka i montaža nosača kablova sa
poklopcem i zidnim i stropnim nosačima na
svakih 1m:

m

5

- bezhalogene kablovske kanalice PVC PKL
12x12mm - 16x16mm Obračun se vrši po
dužnom metru. Konačan obračun se vrši
prema stvarno izvedenim količinama
- bezhalogene kablovske kanalice PVC PKL
25x25 - 40x40mm Obračun se vrši po dužnom
metru. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama;

m

160

m

20

kompl

1

kompl

160

paušal

1

kompl

15

kompl

2

- sitan vezni i montažni materijal (vijci, tiple,
plastične obujmice i sl.).Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih
obujmica i odstojnih kablovskih nosača –
šelni, proizvođača OBO Betterman ili
оdgovarajuće sledećih tipova (konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.):
- 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni
odstojni nosač za provodnike prečnika 520mm. Komplet rad i materijal, čelične tiple
Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton;
- neophodni mašinski i bravarski rad i
materijal za kačenje i vešanje kablovskih
regala (čelična navojna šipka Ø10mm,
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili,
čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju
na svakih 1 – 1,5m.
Isporuka materijala i izrada priključnog
mesta
za
adresibilni
optički,
termodiferencijalni
i
ručni
javljač,
bezhalogenim provodnicima tipa JH(St)H
2x2x0,8mm, prosečne dužine 14m, polaganim
po zidu i plafonu u bezhalogenim PVC POK
kablovskim kanalicama (magacini, hodnici,
radionice i sl.) i po zidu ispod maltera
uvučeni u bezhalogene gibljive cevi
(kancelarije i sl.). Komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
Isporuka materijala i izrada priključnog
mesta za el. sirene, bezhalogenim vodovima
sa poboljšanim osobinama i izolacionom
funkcionalnošću u uslovima požara tipa
JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm, prosečne
dužine 40m, polaganim po zidu i plafonu na
čeličnim odstojnim obujmicama (magacini,
hodnici, radionice i sl.) i po zidu ispod
maltera uvučeni u bezhalogene gibljive cevi
(kancelarije i sl.). Komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara
(vodovi se polažu po zidu i plafonu u
bezhalogenim PVC POK kablovskim kanalicama (magacini, hodnici, radionice i sl.) i po
zidu ispod maltera uvučeni u bezhalogene
gibljive cevi (kancelarije i sl.)):
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- JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm- konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;
-NHXHX FE 180/E90 3x1,5mm2 - konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;
-P-Y 6mm2 ; Obračun se vrši po m2;

m

20

m

190

m

20

m

130

m

130

Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.

14

Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara
(vodovi se polažu u kablovsku kanalizaciju
predviđenu u poglavlju III. ovog predmera):
-TK59 DSL (30) 10x2x0,6mm- konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;
-PP00-Y 3x1,5mm2 - konačan obračun radova
vrši se prema stvarno izvedenim količinama;

OSTALO

15

16

17

18

Sitni nespecificirani rad i materijal (razvodne
kutije, vijci, tiple, gips, i sl.).
paušal

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Ispitivanje svojstava električne instalacije
detekcije i signalizacije požara o čemu se
izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene
organizacije.
Zidarske
radova.

popravke

nakon

električarskih

Uvezivanje signalne centrale dojave požara i
javljača i adresiranje javljača od strane
ovlašćenog servisa, sa puštanjem u pogon i
otkljanjanjem eventualnih nedostataka, sa
davanjem
zapisnika
o
funkcionalnom
ispitivanju.

Svega
električna
instalacijadetekcija i
signalizacija
požara bez
PDV (din) :

_______________________

Страна 35 од 56

II.- SISTEM DOJAVE POŽARA - 2
II. 1.- ELEKTRIČNA INSTALACIJA –
JAKA STRUJA
Opis pozicije

1

2

Jedinica mera

Količina

norma/h

10

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

kompl

1

kompl

1

kom
kompl

1
1

kompl

1

- N2XH-J 3x2,5mm2 - konačan obračun radova
vrši se prema stvarno izvedenim količinama;

m

20

Puštanje instalacije u rad sa obučavanjem
radnika održavanja za rukovanje.

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Demontaža postojećeg glavnog ručnog
prekidača u postojećem GRO-2 ormanu, sa
zapisničkom predajom demontirane opreme
Investitoru. Komplet rad i materijal, sa
isključenjem
napajanja
el.
energije
(neophodno za izvođenje radova)
Isporuka i ugradnja novog polja (pored
postojećeg GRO-2) izrađenog od ojačanog
poliestera, sa vratima i bravom, tip OS 66x80
(660x820x245), proizvođača Rasina ili
odgovarajuće.
U novo polje se ugrađuje sledeća
elektroinstalaciona
oprema
proizvođača
"Schneider Electric" ili odgovarajuće.:
- automatska sklopka 400V, 50Hz, nazivne
struje 400A, fiksne verzije, tip NS 400N,
proizvođača
"Schneider
Electric"
ili
odgovarajuće, sa (naponskim) okidačem za
daljinski isklop I.O. 230V ili odgovarajuće;
- jednopolni automatski osigurač 6A, (tip B),
6kA;
- pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili
odgovarajuće sa tri para kontakata, 230V,
AC, sa podnožjem za euro šinu;

3

4

5

6

7

8

- pomoćni relej RXM 3AB1P7 ili
odgovarajuće sa tri para kontakata, 24V DC,
sa podnožjem za euro šinu;
- sitan vezni rad i materijal (pertinaks ploče
debljine 5mm, zaštitne maske, tablica sa
natpisom "OPASNO PO ŽIVOT", natpisne
pločice, DIN (euro) šine, plastične kanalice za
kablove, redne stezaljke, stezaljke za
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice, kablovi za
šemiranje i sl.).
-Komplet rad i materijal (ORMAN +
OPREMA, sa atestom).Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i ugradnja u post. RO-PORTA
sledeće
elektroinstalacione
opreme
proizvođača
"Schneider
Electric"
ili
odgovarajuće:
- jednopolni automatski osigurač 10A, (tip B),
6kA;
- sitan vezni rad i materijal.
Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara –
za napajanje PP centrale (vodovi se polažu u
bezhalogenim PVC POK kanalicama i/ili u
zidu ispod maltera uvučeni u gibljive cevi):

Ispitivanje svojstava električne instalacije
detekcije i signalizacije požara o čemu se
izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene
organizacije.
Sitni nespecificirani rad i materijal.

Svega
električna
instalacija jaka struja bez
PDV (din) :

______________________
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II. 2.- ELEKTRIČNA INSTALACIJA –
DETEKCIJA I SIGNALIZACIJA POŽARA

Opis pozicije

Jedinica mera

Količina

kompl

1

kompl

56

kompl

2

kom

9

kom

4

kompl

1

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

OPREMA

1

2

3

4

5

6

Isporuka i montaža analogne adresibilne
protivpožarne central PPC-2 tipa KFP-AF4
sa 4 petlje (KFP-AF2 sa dve petlje i dodatnim
modulom za još dve petlje KFP-A-LB), Kilsen
– Fitiš-Ju ili odgovarajuće, sa pratećim
modulima (izlazni modul tipa KAL-734C) i
izlazima za daljinski prenos signala alarma
(telefonskim putem), sa jedinicom za
napajanje (slična tipu PM833 – 230/24V, 3A)
i pripadajućim akumulatorima (baterijama),
2x12V, 1x38Ah, i software-om. Komplet rad i
materijal, sa razvodnim ormanom od
poliestera, sa vratima i bravom, za montažu
na zid (u koji se smešta PPC i baterija).
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje analognog
adresibilnog optičkog detektora (javljača)
požara sa dve signalne lampice za indikaciju
stanja, mehanizmom za zatvaranje detektora u
podnožje i zamenljivom optičkom komorom,
tip KL-731A (zajedno sa podnožjem KZ700 i
adapterom
za
OG
montažu
S-700)
proizvođača Kilsen ili odgovarajuće. Komplet
rad i materijal. Obračun se vrši po kompletu.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje analognog
adresibilnog termodiferencijalnog detektora
(javljača) požara sa dve signalne lampice za
indikaciju stanja, mehanizmom za zatvaranje
detektora u podnožje i zamenljivom optičkom
komorom, tip KL-710A (zajedno sa
podnožjem KZ700 i adapterom za OG
montažu S-700) proizvođača Kilsen ili
odgovarajuće. Komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje analognog
adresibilnog ručnog javljača IP55, tip KAL455 proizvođača "Kilsen" ili odgovarajuće.
Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka, montaža i uvezivanje alarmne
el.sirene sa bljeskalicom, tip SK-25, IP44,
proizvođača "Kilsen" ili odgovarajuće.
Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
Isporuka i montaža razvodne kutije (ormana)
tipske fabričke izrade, izrađene od ojačanog
poliestera, sa vratima i bravom, dim
400x400mm, za koncentraciju vodova.
Komplet rad i materijal (reglete, uvodnice,
vijci, tiple, matice i sl.). Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.
KABLOVI, CEVI, REGALI, KANALICE

7

Isporuka i montaža nosača kablova sa
poklopcem i zidnim i stropnim nosačima na
svakih 1m (Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.):
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-PNK 50, čelični-perforirani pocinkovani plastificirani regali sa poklopcem i kolenima
(krivinama), spojnicama i tipskim fabričkim
nosačima na svakih 0,5m, sa čeličnim tiplama,
vijcima i vezicama za fiksiranje kablova –
ELBA ili ELVOD - obračun se vrši po m1

8

9

Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
- neophodni mašinski i bravarski rad i
materijal za kačenje i vešanje kablovskih
regala (čelična navojna šipka Ø10mm,
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili i
sl.). Nosači se montiraju na svakih 1–1,5m.
Komplet rad i materijal. Konačan obračun se
vrši prema stvarno izvedenim količinama.
Isporuka
i
polaganje
instalacionih
bezhalogenih rebrastih cevi:
- bezhalogene gibljive PVC cevi Ø13,5 –
16mm ili sl. -Obračun se vrši po dužnom
metru. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama;
- bezhalogene gibljive PVC cevi Ø23-36mm,
ili sl. -Obračun se vrši po dužnom metru.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama;
Isporuka i montaža nosača kablova sa
poklopcem i zidnim i stropnim nosačima na
svakih 1m:
- bezhalogene kablovske kanalice PVC PKL
12x12mm - 16x16mm -Obračun se vrši po
dužnom metru. Konačan obračun se vrši
prema stvarno izvedenim količinama
- bezhalogene kablovske kanalice PVC PKL
25x25 - 40x40mm -Obračun se vrši po
dužnom metru. Konačan obračun se vrši
prema stvarno izvedenim količinama;

m

15

paušal

1

m

50

m

10

m

670

m

150

kompl

1

kompl

250

paušal

1

kompl

67

- sitan vezni i montažni materijal (vijci, tiple,
plastične obujmice i sl.). Obračun se vrši po
kompletu. Konačan obračun se vrši prema
stvarno izvedenim količinama.

10

11

Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih
obujmica i odstojnih kablovskih nosača –
šelni, proizvođača OBO Betterman ili
odgovarajuće sledećih tipova (konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.):
- 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni
odstojni nosač za provodnike prečnika 520mm. Komplet rad i materijal, čelične tiple
Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u beton;
- neophodni mašinski i bravarski rad i
materijal za kačenje i vešanje kablovskih
regala (čelična navojna šipka Ø10mm,
navrtke, podloške, pljosnati čelični profili,
čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju
na svakih 1 – 1,5m.
Isporuka materijala i izrada priključnog
mesta
za
adresibilni
optički,
termodiferencijalni
i
ručni
javljač,
bezhalogenim provodnicima tipa JH(St)H
2x2x0,8mm, prosečne dužine 14m, polaganim
po zidu i plafonu u bezhalogenim PVC POK
kablovskim kanalicama (magacini, hodnici,
radionice i sl.) i po zidu ispod maltera
uvučeni u bezhalogene gibljive cevi
(kancelarije i sl.). Komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.
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12

Isporuka materijala i izrada priključnog
mesta za el. sirene, bezhalogenim vodovima
sa poboljšanim osobinama i izolacionom
funkcionalnošću u uslovima požara tipa
JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm, prosečne
dužine 40m, polaganim po zidu i plafonu na
čeličnim odstojnim obujmicama (magacini,
hodnici, radionice i sl.) i po zidu ispod
maltera uvučeni u bezhalogene gibljive cevi
(kancelarije i sl.). Komplet rad i materijal.
Obračun se vrši po kompletu. Konačan
obračun se vrši prema stvarno izvedenim
količinama.

13

Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara
(vodovi se polažu po zidu i plafonu u
bezhalogenim PVC POK kablovskim kanalicama (magacini, hodnici, radionice i sl.) i po
zidu ispod maltera uvučeni u bezhalogene
gibljive cevi (kancelarije i sl.)):

kompl

4

m

20

-JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm- konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;

2

-NHXHX FE 180/E90 3x1,5mm - konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;
-P-Y 6mm2 ; Obračun se vrši po m2;

m

190

m

20

m

130

m

130

Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
14

Isporuka i polaganje sledećih vodova za
instalaciju detekcije i signalizacije požara
(vodovi se polažu u kablovsku kanalizaciju
predviđenu u poglavlju III. ovog predmera):
-TK59 DSL (30) 10x2x0,6mm- konačan
obračun radova vrši se prema stvarno
izvedenim količinama;
2

-PP00-Y 3x1,5mm - konačan obračun radova
vrši se prema stvarno izvedenim količinama;
OSTALO

15

16

17

18

Sitni nespecificirani rad i materijal (razvodne
kutije, vijci, tiple, gips, i sl.).
paušal

1

paušal

1

paušal

1

paušal

1

Ispitivanje svojstava električne instalacije
detekcije i signalizacije požara o čemu se
izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene
organizacije.
Zidarske
radova.

popravke

nakon

električarskih

Uvezivanje signalne centrale dojave požara i
javljača i adresiranje javljača od strane
ovlašćenog servisa, sa puštanjem u pogon i
otkljanjanjem eventualnih nedostataka, sa
davanjem
zapisnika
o
funkcionalnom
ispitivanju.

Svega
električna
instalacijadetekcija i
signalizacija
požara bez
PDV (din) :

_______________________
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III.- KABLOVSKA KANALIZACIJA
IZMEĐU PORTIRNICE I PREDMETNOG
OBJEKTA (ZAJEDNIČKI RADOVI)

Opis pozicije

Jedinica mera

Količina

m

50,00

paušal

1

m

50,00

m3

5,00

Jedinična
cena bez PDV-a

Ukupna cena bez PDV-a

ZEMLJANI I GRAĐEVINSKI RADOVI
1

2

3

4

Iskolčenje trase i prenos visinske kote sa
repera.
Šlicovanje predviđene trase (pre izvođenja
radova) na svakih 2m, zbog mogućnosti
nailaska na postojeće nepoznate instalacije.
Konačan obračun se vrši prema stvarno
izvedenim količinama.
Ručni iskop prirodno vlažne zemlje III.
kategorije za rov, širine 0,4 m, dubine do
1,00m,
sa pravilnim odsecanjem bočnih
stranica i ravnim dnom, isplanirano sa
tačnošću ±2cm prema projektovanoj niveleti
predmetnih kablova. Iskopani zemljani
materijal prenositi na gradilišnu deponiju.
Jedinična cena obuhvata i troškove otežanog
rada usled eventualne potrebe vađenja
korenja, kamenja, razupiranja. Obratiti
pažnju na moguće nailaske na razne postojeće
podzemne vodove i druge podzemne
instalacije. Obračun po dužnom metro zemlje
u prirodno zbijenom stanju.
Isporuka i nasipanje peska.

5

Mašinsko i ručno podbušivanje, betonskih i
asfaltnih površina sa izradom neophodnih
radnih jama. Komplet rad i materijal sa
uvlačenjem PVC cevi (kod ulaza u objekte).
m

10,00

6

Zatrpavanje kanalskih rovova, nakon provere
kvaliteta montaže, materijalom iz iskopa, sa
slojevitim nabijanjem do potrebne zbijenosti.
Nabijanje vršiti u slojevima debljine 20 cm.
Obračun po dužnom m zemlje u zbijenom
stanju.

m

50,00

7

Utovar, odvoz i istovar viška zemlje i šuta
kamionima na gradsku deponiju. Obračun po
m3 zemlje u prirodno zbijenom stanju.

m3

5,00

kom

3

m

50,00

m

50,00

m

50,00

m

130

8
9
10

11

Isporuka i polaganje kablovskih oznaka.
Isporuka i polaganje plastičnih štitnika.
Isporuka i polaganje signalne trake.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i izrada
elaborata za upis u katastar. Obračun po
dužnom metru snimljene trase.

OSTALO

12

Isporuka i polaganje termoplastičnih Peštan
alkatan i krutih (vinidurit) cevi:
- podzemna gibljiva rebrasta PVC cev
Ø110mm.
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Pripremno-završni radovi
13

14

paušal

1

paušal

1

Sitni nespecificirani rad i materijal.

Svega
kablovska
kanalizacija bez
PDV (din) :

________________________

REKAPITULACIJA SISTEMA DOJAVE
POŽARA

I.-

SISTEM DOJAVE POŽARA - 1

II.-

SISTEM DOJAVE POŽARA - 2

III.- KABLOVSKA KANALIZACIJA
Ukupno bez
PDV (din) :
PDV 20% :
Ukupno sa
PDV (din) :
ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA II.
FAZE

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO
ZANATSKI RADOVI
VODOVOD, KANALIZACIJA I
HIDRANTSKA MREŽA
ELEKTRIČNA INSTALACIJA
SISTEM DOJAVA POŽARA
Ukupno bez
PDV (din) :
PDV 20% :
Ukupno sa
PDV (din) :
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OBRAZAC broj 7
Tehničke specfikacije
Rekonstrukcija i adaptacija zgrade bivše kasarne (objekat 4) radi obezbeđivanja radnog prostora za smeštaj Istorijskog arhiva i
Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara – II faza
VLASNIK:
OPŠTINA SENTA
NAZIV OBJEKTA: ZGRADA BIVŠE KASARNE - OBJEKAT BR. 1 U SENTI, NOVOSADSKI PUT br. 1
MESTO GRADNJE: SENTA, NOVOSADSKI PUT br. 1
TEHNIČKI OPIS - II. faza
Objekat bivše kasarne – objekat broj 1 ima prizemlje + sprat. Izvođenje objekta se vri u više faza zbog finansijskih razloga.
I. faza je rađena 2015. godini.
II. faza nastavlja rekonstrukciju prema sledećem:
Prizemlje :
Na prizemlju u prostorijama broj 15, 16, 17, 18 i 21 pod je obložen parketom koji ostaje, treba vraćati poskidane delove parketa, šlajfovati i
lakirati tri puta.
U hodniku broj 14 i 19, u prostorijama broj 3, 5, 6, 8, 43 i 44 treba postaviti pvc lajsne pored zida.
U prostorijama 15, 16, 17, 18, 21, 43 i 44 zidove i plafone treba gletovati i farbati poludisperzivnom farbom.
Vrata na prostorijama broj 6, 16, 17, 18 i 21 kao i vrata između prostorija 5 i 6 su protivpožarna vrata koja treba nabaviti i ugraditi sa
izradom kventova.
Predviđena je zamena ulaznih vrata na prostorijama broj 1 i 12.
Na prostorijama broj 43, 44 i između hodnika broj 14 i 19 ugrađuje se unutrašnja drvena vrata, a na prostoriji broj 43 sa spoljne strane treba
postaviti segmentna garažna vrata sve prema šemi stolarije i prema projektu broj E -102/13.
Na delu objekta koji obuhvata prostorije broj od 1 do 18, delom hodnika broj 19 i prostorije broj 20, 21, 43 i 44 treba montirati kompletno
sistem dojave požara, kao i unutrašnju hidrantsku mrežu.
Kod sanitarnih čvorova treba završiti priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
Na prizemlju predviđena je horizontalna hidroizolacija preostalog dela objekta koji nije urađeno u I. fazi izgradnje, i to po HIO ili
odgovarajuće, presecanjem zidova od opeke prema opisu u predmeru radova.
Obavezno izgraditi spoljnu hidrantsku mrežu oko objekta.
I. sprat :
Na spratu u II. fazi izgradnje rekonstruišu se prostorije broj 81, 82, 85, 86, 88 i deo hodnika broj 72. Kod ovih prostorija menjaju se prozori
i vrata sve prema šemi stolarije.
Na prostorijama broj 81, 86, 87 i 88 treba postaviti protivpožarna vrata. Oko novougrađene stolarije izraditi kventove.
Na spratu u prostorijama broj 81, 85 i 88 pod je obložen parketom koji ostaje, treba šlajfovati i lakirati tri puta.
Kod prostorije broj 82 i 86 kao i deo hodnika broj 72 pod od teraco ploča treba rušiti, zatim izraditi betonski pod koji nakon sušenja se
premazuje premazom na bazi epoksidnih smola Sikafloor 2540W ili odgovarajuće od drugog proizvođača u tri sloja. Nakon sušenja pored
zidova postaviti pvc lajsne. Treba malterisati oštećene delove zidova po potrebi, vaditi eksere i slične neravnine.
Kod navedenih prostorija sa zidnih i plafonskih površina obavezno strugati stare farbe, zatim gletovati iste i farbati poludisperzivnom
farbom prema uputstvu proizvođača farbe.
Na spratu na delu koji obuhvata prostorije broj 81, 82, 85, 86, 87 i 88 kao deo hodnika broj 72, treba montirati kompletno sistem dojave
požara, kao i unutrašnju hidrantsku mrežu.
Predviđeno je jedno stepenište za rekonstrukciju između prizemlja i sprata.
I na prizemlju i na spratu može se postaviti montažni zid koji bi podelio hodnik od dela objekta koji je renoviran od dela koji nije i na taj
način rekonstruirani deo može dobiti upotrebnu dozvolu.

NAPOMENA:
Za PVC šine koje se ugrađuju kao izolacija u zid obavezno priložiti:
- rezultat ispitivanja nosivosti šine (čvrstoće pri pritisku) vršenog direktno na uzorcima šine ne na uzorku zida sa ugrađenom
šinom; srednja vrednost granične nosivosti ne manja od 9Mpa
- rezultat ispitivanja adhezije: PVC šine i mase za injektiranje, minimalna vrednost 2,15 (Mpa) (N/mm2), mase za injektiranje i
opeke, minimalna vrednost 0,24 (Mpa) (N/mm2)
- statički proračun sigurnosti za PVC šinu

Dana: ________________
M.P.
Potpis ovlašćenog lica
_______________________
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ОБРАЗАЦ број 8
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

Р.б.

Назив објекта
Скраћени назив и локација

Инвеститор и лице за контакт (уписати и тел. број) и
инвестициона вредност пројекта (у динарима без
ПДВ-а)

1.

2.

3.

4.

5.

Уколико понуђач има већи број референци за радове дефинисане конкурсном документацијом од
назначеног на овом обрасцу, исти треба да фотокопира у одговарајућем броју примерака.

Датум_________________

М.П.

Потпис
______________________
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ОБРАЗАЦ број 9
ПОТВРДА
ИНВЕСТИТОРА
Инвеститор
_________________________________________________________________________________
(назив, седиште и матични број Инвеститора)
потврђује да је за објекат
_________________________________________________________________________________
(уписати назив и локацију објекта из Обрасца број 8.)
радове __________________________________________________________________________
(уписати назив изведених радова)
изводило ______________________________________(назив и седиште Извођача радова)
у вредности од ________________________________________________динара без ПДВ-а,
са даном завршетка радова
________________________________________________________.
Радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није
било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по овом уговору.
Ова потврда се даје ради подношења понуде Понуђача у поступку јавне набавке радова Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради обезбеђивања
радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу војвођанских
Мађара – II фаза, ЈН број 404-1-01-3-7/2016-03-IV, као потврда референце Понуђача и у
друге сврхе се не може користити.

НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем преузетог
обрасца.

За Понуђача

За Инвеститора

М.П.

М.П.

_____________________
потпис овлашћеног лица

_____________________
потпис овлашћеног лица

Датум __________________
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ОБРАЗАЦ број 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Понуђач____________________________________________________(назив
понуђача)
у
отвореном поступку јавне набавке радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше
касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и
Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, број 404-1-01-3-7/2016-03-IV, под
потпуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да ће у гарантном року, на први писани позив Наручиоца или Корисника, у року датом у
позиву, отклонити о свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет
изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Датум_________________

М.П.
Потпис
____________
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ОБРАЗАЦ број 11
Број: 404-1-01-3-7/2016-03-IV
МОДЕЛ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ БИВШЕ
КАСАРНЕ (ОБЈЕКАТ 4) РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА РАДНОГ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА И ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – II ФАЗА
Закључен дана _________2016. године између:
1. ОПШТИНЕ СЕНТА, са седиштем у Сенти, Главни трг број 1., ПИБ: 102692306, матични број:
08038490 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа Председник општине Сента, Рудолф Цегледи,
дипл.инг.грађ., с једне стране и
2. _______________________, са седиштем у ____________, улица ___________________, број _____
ПИБ: ______________, матични број: ________________које заступа ______________________ (у
даљем тексту: Извођач радова) с друге стране.
Подизвођачи:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији и адаптацији зграде бивше касарне
(објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за
културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН број 404-1-01-3-7/2016-03 IV, и то према понуди
Извођача радова бр. ______ од ___________. године, која чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему
према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту
врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег квалитета,
који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима Наручиоца и
правилима струке, у свему према понуди описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни
део, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од 90
(деведесет) радних дана од дана увођења у посао.
Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао.
Рок за увођење у посао Извођача радова је 8 (осам) дана од дана потписивања Уговора.
Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити рок до 5
(пет) дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове,
Наручилац може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости,
као и захтевати од Извођача радова накнаду штете, до износа стварне штете.
Уговорне стране су се споразумеле да се вишком, односно мањком радова сматра одступање од
предвиђене количине радова у проценту највише до 10% по појединој позицији.
Извођач радова се обавезује да све вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10%
уговорене цене радова по члану 8. став 1. овог уговора, изведе у уговореном року.
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Члан 4.
Рок из члана 3. став 1. овог уговора може се продужити у следећим случајевима:
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;
3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
Уколико наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да их одмах
уписује у грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми,
уз сагласност надзорног органа, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак
радова.
Наручилац је обавезан да по предлогу из претходног става донесе одлуку у року до 15 (петнаест)
календарских дана од пријема истог.
Уколико писмени предлог за продужење уговореног рока за завршетак радова изостане, продужење
рока неће бити признато Извођачу радова.
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.
Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима:
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је
био у доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог уговора;
3. за вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10% уговорене цене радова.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води и чува следећу документацију:
-грађевински дневник,
-грађевинску књигу и
-књигу инспекције
са свим прилозима (прибављеним атестима и др.), који морају бити редовно потписивани од надзорног
органа и одговорног руководиоца радова.
Извођач радова је такође дужан да:
-у року од 3 (три) дана од потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног извођача радова и да
решење достави Наручиоцу;
-овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев пружи на увид сву документацију о
извршеним радовима и утрошеним средствима која су предмет овог уговора;
-поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно надзорног органа, те да уочене
недостатке отклони о свом трошку;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
предметних радова;
- у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал;
- на дан увођења у посао, односно на дан добијања извештаја Комисије за технички преглед којим се
утврђује да је објекат подобан за употребу заједно са овлашћеним представником Наручиоца очита
стање струјомера на предметној локацији;
- сноси трошкове коришћења електричне енергије у вези са извођењем предметних радова настале од
дана увођења у посао до дана добијања извештаја из претходне алинеје овог члана;
- по издавању употребне дозволе за предметни објекат учествује у записничкој примопредаји ради
предаје истог у посед Наручиоца.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење локацијe извођења радова, тако што ће предузети
све потребне мере за безбедност радова, суседних објеката, материјала, саобраћаја, околине и заштите
животне средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду,
те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и
трећих лица током извођења радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу
штету.
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Члан 7.
Наручилац се обавезује да обезбеди услове за увођење Извођача радова у посао, и то да:
1. обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача радова, у складу са
Законом;
2. о именовању надзорног органа писмено обавести Извођача радова;
3. упозна Извођача радова са условима за изградњу;
4. преда техничку документацију Извођачу радова.
Наручилац се такође обавезује да:
1. преда Извођачу радова предметну локацију за несметано извођење радова;
2. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који треба да буду упућени преко надзорног
органа са мишљењем истог о предметном захтеву;
3. доставља одговоре у писаној форми Извођачу радова, преко надзорног органа;
4. благовремено решава, уз писано и образложено мишљење надзорног органа:
-евентуалне вишкове и мањкове радова;
-евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;
5. по пријему обавештења о завршетку радова покрене поступак вршења техничког прегледа и по
пријему извештаја којим се утврђује да је предметни објекат подобан за употребу преда захтев
надлежном органу за издавање употребне дозволе;
6. по прибављеној употребној дозволи изврши записничку примопредају предметног објекта;
7. изврши плаћање како се регулише у члану 8. и 9. овог уговора.
Члан 8.
Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи
_______________________ динара, односно ________________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране сагласно констатују да је порески дужник Наручилац као прималац грађевинских
услуга у складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени
гласник РС", број
84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015).
Износ из става 1. овог члана Наручилац радова ће уплаћивати на рачун брoj
________________________________ код Банке _____________________________, на начин како је то
одређено у члану 9. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за реализацију
предмета уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на евентуални
вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене количине радова из члана 1. овог
уговора.
Уговорне стране су се споразумеле да Извођач радова нема право на аванс.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да ће предметне радове, платити Извођачу радова на основу оверених
привремених и окончане ситуације, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема
ситуације.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу изведених количина
уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси по добијању извештаја Комисије за технички преглед
којим се утврђује да је предметни објекат подобан за употребу.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу,
преко надзорног органа:
1. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано
потписане и оверене;
2. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у
ситуацији, оверене од стране надзорног органа.
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Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог
члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља надзорном органу на оверу.
Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, надзорни
орган, у року од 7 (седам) дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део
ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити
кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Члан 10.
Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за изведене радове 2 (две) године, рачунајући
од дана записничке примопредаје објекта.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Корисника,
отклони о свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет изведених радова и
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног
позива од стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац
је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача
радова, наплатом банкарске гаранције из члана 12. став 4. овог уговора.
Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 3. овог члана, Наручилац има право да од
Извођача радова тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси
одговорност.
Члан 11.
Уколико Извођач радова не изведе уговорене радове у року из члана 3. став 1. овог уговора својом
кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10%
од вредности укупно уговорених радова.
У случају из става 1. овог члана, окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне
казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег
рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату гаранције за добро извршење посла у
целости, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете, до износа стварне штете.
Члан 12.
Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач радова приликом закључења овог уговора, као
средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла
са клаузулама: безусловна и платива на први позив, и то у висини од 10% од укупне вредности
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење радова.
Уговорне стране су се споразумеле да ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције из става 1. овог члана ће се продужити.
Банкарска гаранција за добро извршење посла ће се уновчити од стране Наручиоца у случају да
Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Извођач радова предаје Наручиоцу
у тренутку примопредаје предметног објекта што ће бити констатовано Записником о примопредаји
објекта.
Извођач радова се обавезује да у тренутку примопредаје предметног објекта преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
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Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока из овог
уговора.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да Извођач радова не изврши обавезу
отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
Члан 13.
Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве.
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то:
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
2. ако Извођач радова не изводи радове у складу са понудом из члана 1. овог уговора;
3. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно;
4. ако Извођач радова не поступа по налозима надзорног органа;
5. ако Извођач радова не изврши радове у уговором предвиђеном року;
6. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку
рока од 5 (пет) дана, или одустане од даљег рада;
7. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у Уговору.
У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати
средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 12. тачка 1. овог уговора.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 14.
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Посебне
узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог уговора, као и одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 15.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном
надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту Наручиоца.
Члан 16.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три) за
Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
___________________

НАРУЧИЛАЦ
________________________
Рудолф Цегледи,
Председник општине Сента

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.
Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и
оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити
доказ негативне рефeренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач ________________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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.
Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 13
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као понуђач______________________________________ (назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради
обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу
војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV, поднета независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица

_______________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 14
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне (објекат 4) ради
обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу
војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV, поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне срединe.

Датум:__________________
Потпис понуђача
_________________
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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ОБРАЗАЦ број 15
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У
ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:__________________
Потпис понуђача
_________________
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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ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА НАРУЧИОЦА
Сачињен дана _________2016. године, у просторијама зграде Градске куће у Сенти, Главни трг 1,
канцеларија број 72, између:
1.

законског

заступника

или

овлашћеног

лица

Понуђача:

____________________________________________________________________________________
(назив и адреса седишта Понуђача),
____________________________________________________________________________________
(име и презиме законског заступника или овлашћеног лица Понуђача),
ЈМБГ _____________________________, број овлашћења _______________________ (уколико
обилазак локација Наручиоца присуствује лице које није законски заступник Понуђача) и
2. Ана Ленђел, службеник за јавне набавке.

Констатује се да је овлашћено лице Понуђача извршило обилазак локација на којим треба да се
изводе радови, поступак јавне набавке радова – Реконструкција и адаптација зграде бивше
касарне (објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и
Завода за културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН бр. 404-1-01-3-7/2016-03-IV, у времену
од ________ до _________ часова.

Место и датум:
_______________________

Овлашћено лице Понуђача
___________________________
Потпис и печат Понуђача

Овлашћено лице Наручиоца
___________________________
Потпис и печат Наручиоца
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ИЗЈАВА
О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавнe набавкe радова - Реконструкција и адаптација зграде бивше касарне
(објекат 4) ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за
културу војвођанских Мађара – II фаза, ЈН број 404-1-01-3-7/2016-03-IV, под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, по извршеном обиласку локација на
којим треба да се изводе радови на реконструкцији и адаптацији зграде бивше касарне (објекат 4)
ради обезбеђивања радног простора за смештај Историјског архива и Завода за културу
војвођанских Мађара – II фаза, у могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које
би настале по основу предметне јавне набавке.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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