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Број јавне набавке: 404-62

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ-

Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња
"Пилана"
Ознака из општег речника набавке: 45000000

Укупан број страна: 74

Рок за достављање понуда закључно са: 09.07.2018. године, до 11:00 часова.
Датум отварања понуда:

09.07.2018. године, у 11:30 часова.

Јуни, 2018. године
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На основу члана 32,40. и 40а став 2 тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник
Републике Србије” број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон) члана 2. и члана 8.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник Републике Србије” број 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-62 од 08.06.2018. године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 404-62/1 од 08.06.2018. године, припремељена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку са ци љем закључења оквирног споразума за јавну набавку – Адаптација,
реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”
ЈН број 404-62
Садржај конкурсне документације
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општина Мали Зворник
Адреса: Краља Петра I бр.28, Мали Зворник
Матични број: 07170858. ПИБ: 102143328
Интернет страница: www.malizvornik.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-62 су радови – Адаптација, реконструкција и санација
објеката некадашња “Пилана”.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и три понуђача.
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања.
Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, наручилац
може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, односно и са једним
сходно члану 40. став 3. Закона.
5. Контакт лице и служба
Лице за контакт: Зоран Бркић, Е-маил адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време
Наручиоца од 08:00-15:00 часова. Сва документација која је послата после радног
времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена
првог наредног радног дана наручиоца.
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-62 су радови:
- Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”
- Ознака из општег речника набавке: 45200000 - Радови на објектима или деловима
објеката високоградње и нискоградње
Напомена:
Вредност оквирног споразума је:
- Адаптација, реконстукција и санација објеката некадашња “Пилана” ..... 62.500.000,00
РСД;
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА
И ДОБАРА, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, ПРИЛОЗИ
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – грађевински радови
Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња "Пилана"
Јединица
оквирна
Јединична
Опис радова
мере
кол.
цена

Поз.
I
1

2

3

4

5

6

7

8

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
Рушење постојеће бетонске конструкције и одвоз
шута на депонију.У цену урачунати сав потребан
материјал, рад и механизацију као и одвоз шута
на депонију удаљену до 20 км.Обрачун по м3
Демонтажа постојећих врата од челичних
профила површине до 3м2.Демонтирана врата
сложити на месту где одреди инвеститор.Обрачун
по комаду.
Демонтажа постојећих врата од челичних
профила површине преко 3м2.Демонтирана врата
сложити на месту где одреди инвеститор.Обрачун
по комаду.
Пажљива демонтажа постојећих стаклених
површина (светларника) у комплету са челичним
оквирима и ветусима.Демонтирано стакло
одвести на депонију а профиле очистити од
стаклаи сложити на место где одреди
инвеститор.Обрачун по м2 стаклене површине.
Демонтажа постојећих челичних вентилационих
канала пречника до ф 600 мм.У цену
укалкулисати сав потребан материјал и
опрему.Демонтиране канале сложити на место
које одреди инвеститор.Обрачун по метру
дужном.
Демонтажа постојећих олучних
вертикала.Демонтиране олуке поставити на место
које одреди инвеститор.Обрачун по метру
дужном.
Демонтажа постојећих олучних
хоризонтала.Демонтиране олуке поставити на
место које одреди инвеститор.Обрачун по метру
дужном.
Демонтажа постојећих инсталација грејања(цеви
разних профила, грејна тела).Демонтиране
инсталације сложити на место где одреди
Инвеститор.Обрачун по кг демонтираног
материјала.

м3

150

ком

3

ком

5

м2

1100

м1

400

м1

200

м1

400

кг
200
УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

Напомена:
Пре почетка извршења било ког посла, рушења
или демонтаже потребно је са надзорним органом
и пројектантом усагласити тачне положаје и
делове објкета на којима ће се радити у горе
наведеним описима.
II

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
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Укупно без
ПДВ-а

6

1

2

3

III
1

2

3

4
5

Припрема подне бетонске плоче за израду нове
подне облоге. Подну бетонску плочу очистити и
на местима где је бетон подклобучен.Исти обити
до здравог бетона , затим добетонирати на
местима где је бетон обијен новим бетоном и
изравнати са постојећим бетоном.У цену позиције
урачунати сав потребан рад, материјал и опрему и
поправку подлоге бетоном МБ30 до 20 % од
укупне површине позиције.Обрачун по м2.
Набијање дробљеног агрегата фракција
31,5/63.Насипање и набијање у 3 слоја од по 30
цм до добијања потребне збијености од
60МПа.Обрачун по м3 уграђеног материјала.
Набијање дробљеног агрегата фракција
16/31Насипање и набијање материјала у једном
слоју од 10 цм до добијања потребне збијености
од 60МПа.Обрачун по м3 уграђеног материјала.
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда пода од ФЕРО бетона на припремљеној
бетонској подлози. Позиција обухвата израду
армирано-бетонске плоче просечне дебљине 12цм
минималне марке МБ30, са уградњом арматурне
мреже Q188 са преклопом од три поља, посип
сувом кварцном мешавином, и машинску обраду
ротационим гладилицама док се мешавина у
потпуности не утисне у подлогу. Посипање и
обраду вршити док се не утроши предвиђена
количина сувог посипа и добије хоризонтална и
глатка површина. Кошуљицу штитити од брзог
сушења, промаје, директног сунца или ниских
температура. Дилатационе фуге ширине 6-8мм
резати према прописима, 2-6 дана по изради
кошуљице. Фуге испунити трајно еластичним
китом. Радове извести у потпуности према
упутствима.Обрачун по м2
Израда пода од ФЕРО бетона на припремљеној
бетонској подлози. Позиција обухвата израду
армирано-бетонске плоче просечне дебљине 8 цм
минималне марке МБ30, са уградњом арматурне
мреже Q188 са преклопом од три поља, посип
сувом кварцном мешавином, и машинску обраду
ротационим гладилицама док се мешавина у
потпуности не утисне у подлогу. Посипање и
обраду вршити док се не утроши предвиђена
количина сувог посипа и добије хоризонтална и
глатка површина. Кошуљицу штитити од брзог
сушења, промаје, директног сунца или ниских
температура. Дилатационе фуге ширине 6-8мм
резати према прописима, 2-6 дана по изради
кошуљице. Фуге испунити трајно еластичним
китом. Радове извести у потпуности према
упутствима.Обрачун по м2
Израда Аб серклажа димензија 12/20 армираних
са 4Ф12 и узенгијама УРФ6/15.Серклажи се
израђују по обиму хале на постојеће дурисол
плоче .Обрачун по м'.
Израда Аб серклажа димензија 25/20 армираних
са 4Ф12 и узенгијама УРФ6/15.Обрачун по м'.
Набавка материјала и израда АБ плоче д=10
цм.Бетон МБ30 и арматурна мрежа Q188.Обрачун
по м2.

м2

4600

м3

400

м3
100
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

м2

3000

м2

1000

м1

400

м1

200

м2

600
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УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:
IV
1

2

3

4

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање зидова од гитер блокова 25/19/19 у
продужном малтеру 1:2:6.У цену урачунати сав
потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по м3
зида.
Зидање зидова од гитер блокова 25/12/19 у
продужном малтеру 1:2:6 са израдом серклажа по
висини према важећим прописима за преградне
зидове. У цену урачунати сав потребан
рад,материјал и опрему. Обрачун по м2 зида.
Малтерисање зидова у продужном малтеру 1:2:6.
Дебљина слоја малтера д=2 цм. У цену урачунати
сав потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по
м2.
Набавка материјала и израда кошуљице д=4-6 цм.
Обрачун по м2.

м3

500

м2

1500

м2

1200

м2

700

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
V
1

2

VI
1

2

3

VII
1

2

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда хидроизолације
Сикамапеи и сл. мокрих чворова са постављањем
хидроизолационих трака типа Сика Сеалтапе и
слично у угловима. Хидроизолациони премаз
нанети у два слоја према упутству произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање кровне ТПО
фолије типа Сика дебљине 2мм и сл преко
постојећег кровног покривача. Обрачун по м2.
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
Набавка материјала и постављање подних
гранитних керамичких плочица на лепку Цересит
ЦМ11 и сл. димензија 33*33 цм по избору
инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад
и материјал.Ширина фуге 2мм. Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање подних
гранитних керамичких плочица димензија 25*40
цм по избору инвеститора у хоризонталном
слогу. У цену урачунати сав потребан рад и
материјал.Ширина фуге 2мм. Уцену урачунати и
набавку и постављање алуминијумских лајсни на
местима где је потребно Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда соскле Н=10
цм.Обрачун по м'

м2

100

м2
4000
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

м2

700

м2

300

м1
500
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда демит фасаде д=5цм
са испуном од камене вуне д=5цм и завршним
пластичним малтером у боји по избору
инвеститора.У цену урачунати сав потребан рад,
материјал и опрему. Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда демит фасаде
д=10цм са испуном од камене вуне д=10цм и
завршним пластичним малтером у боји по избору
инвеститора.У цену урачунати сав потребан рад,
материјал и опрему. Обрачун по м2.

м2

2100

м2

10000
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УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
VIII
1

2

3

4

IX
1

2

3

4

5
6
7

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
Набавка материјала и глетовање зидова у два
слоја са свим потребним предрадњама (припрема
подлоге прајмером, шмирглање након сваког
слоја глета тако да површиа буде равна и
глатка.Обрачун по м2
Набавка материјала и бојење зидова у два слоја са
претходном припремом подлоге
прајмером.Обрачун по м2.

м2

3000

м2
1000
Набавка материјала и постављање ПВЦ мрежице
са наношењем грађевинског лепка у два слоја
тако да површина буде чиста и равна.Обрачун по
м2
м2
2100
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда и постављање
олучних вертикала РШ до 80 цм са свим
потребним држачима и осталим везним
елементима. Обрачун по м'.
Набавка материјала и израда и постављање
олучних вертикала РШ до 60 цм са свим
потребним држачима и осталим везним
елементима. Обрачун по м'.
Набавка материјала и израда и постављање
олучних хоризонтала РШ до 80 цм цм са свим
потребним држачима и осталим везним
елементима. Обрачун по м'.
Набавка материјала и израда и постављање
олучних хоризонтала РШ до 60 цм цм са свим
потребним држачима и осталим везним
елементима. Обрачун по м'.
Набавка материјала израда и постављање разних
врста опшивки РШ до 40 цм.Обрачун по м'.
Набавка материјала израда и постављање разних
врста опшивки РШ до 20 цм.Обрачун по м'.
Набавка материјала израда и монтажа солбанка
РШ до 25 цм.Обрачун по м '.
Набавка материјала израда и монтажа солбанка
РШ до 15 цм.Обрачун по м '.

9

Набавка материјала и постављање ТР лима
дебљине 0.55мм у комплету са свим потребним
спојним средствима и опремом потребном за рад.
Обрачун по м2.

2

3000

Набавка материјала и бојење зидова у два слоја са
претходном припремом подлоге
прајмером.Обрачун по м2.

8

X
1

м2

м1

450

м1

200

м1

200

м1

400

м1

220

м1

115

м1

600

м1

200

м2
500
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња ПВЦ прозора од
петокоморних профила ширине 300х120цм са
квалитетним оковом типа Стублина и сл. и
обрадом шпалетни. Обрачун по комаду.
Набавка и уградња ПВЦ прозора од
петокоморних профила ширине 300х100цм са
квалитетним оковом типа Стублина и сл. и

ком

200

ком

35
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3

обрадом шпалетни. Обрачун по комаду.
Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 70/205,
80/205 и двокрилних 300/205 цм са квалитетним
оковом типа Стублина и сл..Обрачун по комаду.
70/205

ком

30

300/205

ком
ком

30
5

4

Набавка и уградња противпожарних
једнокрилних врата димензија 90/205.

ком

5

5

Набавка и уградња ПВЦ роло врата димензија
400/400.Обрачун по комаду.
Набавка и уградња сегментних врата са
интегрисаним вратима за пролаз пешака.
Отварање врата мора бити са даљинским
управљачем. Обрачун по комаду

ком

5

ком

4

80/205

6

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
XI

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

1

Набавка материјала и израда спуштеног плафона
од гипс картонских плоча на одговарајућој
подконструкцији.Висини плафона од коте пода
3м. Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда зидова д=10 цм од
гипс картонских плоча са испуном од камене вуне
и одговарајућом подконструкцијом. Обрачун по
м2.

2

м2

500

м2

20

УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ
XII

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1

Демонтажа санитарних елемената. Обрачун по
комаду.
Набавка и монтажа канализационих цеви од ПВЦа са фазонским елементима. Обрачун по м1
ДН 160мм

м1

200

ДН110мм

м1

120

ДН75мм

м1

100

ДН50мм
Набавка и монтажа ПВЦ подних сливника са
инокс поклопцем ДН75. Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа водоводних цеви ПП-Р за
радни притисак од 10бара
мање од ɸ1"

м1

50

ком

10

м1

10

ɸ1"
Набавка и уградња равних пропусних вентила са
точкићем. Вентили морају одговарати ПП-Р
цевима. Обрачун по комаду.
мање од ɸ1"

м1

10

ком

10

ком

10

ком

60

м1

300

м1

300

2

3
4

5

ɸ1"
6

Набавка и уградња ЕК вентила са хромираном
капом (ɸ1/2"/3/8"). Вентили морају одговарати
ПП-Р цевима. Обрачун по комаду.

7

Испитивање водоводне мреже на пробни
притисак од 10бара у трајању од 30минута.
Обрачун по м1.
Испирање и хлорисање водоводне мреже.
Обрачун по м1.

8

ком

20
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9

10
11

12

Набавка и монтажа самостојеће WЦ шоље
Симплон или Балтик са додатном цевчицом за
испирање у комплету са WЦ даском. Обрачун по
комаду.
Набавка и уградња водокотлића са испирном
цеви. Обрачун по комаду.

ком

20

ком

20

ком

20

80литара

ком

10

5литара

ком

20

Набавка и уградња умиваоника минималне
ширине 50цм у комплету саславином за
топлу/хладну воду, сифоном, дозатором за течни
сапун и држачем убруса. Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа бојлера. Обрачун по комаду.

УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
XIII
1
2

РАЗНИ РАДОВИ
Израда пројекта изведеног стања. Обрачун по
комаду.

ком

Набабка материјала и постављање зидних сендвич
панела дебљине 8цм на одговарајућој
подконструкцији са испуном од камене вуне у
боји по избору Инвеститора. У цену урачунати
сав потребан рад материјал и опрему. Обрачун по
м2

м2

1

150

УКУПНО без ПДВ:

Укупно без ПДВ

РЕКАПIТУЛАЦIЈА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

ДЕМОНТАЖА I РУШЕЊЕ
ПРIПРЕМНI РАДОВI:
БЕТОНСКI РАДОВI
ЗIДАРСКI РАДОВI
IЗОЛАТЕРСКI РАДОВI
КЕРАМIЧАРСКI РАДОВI
ФАСАДЕРСКI РАДОВI
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСК РАДОВI
ЛIМАРСКI РАДОВI
СТОЛАРСКI РАДОВI
ГIПСАРСКI РАДОВI
ВОДОВОД I КАНАЛIЗАЦIЈА
РАЗНI РАДОВI
УКУПНО (I-XIII) без ПДВ:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - машинске инсталације
I Котларница
Р.
бр.
1

Опис
Набавка, испорука и монтажа котла на чврсто гориво,
снаге ‚ 250 кW, радног притиска 4 бара, полазног и
повратног прикључка ДН60. или одговарајући.

оквирна
кол.

2

Ј.М.

Јед. цена

ком.
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ПДВ
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2

Набавка, испорука и монтажа котла на чврсто гориво,
снаге ‚750 кW, радног притиска 4 бара, полазног и
повратног прикључка ДН80. или одговарајући.

3

ДИМЊАЧА: SCHIEDEL ICS25 Ø 700 мм,
РАЗВИЈЕНА ДУЖИНА цца 1.5 м СА ЈЕДНИМ
КОЛЕНОМ ОД 45⁰
ВЕРТИКАЛА: SCHIEDEL ICS25 Ø 700 мм, УКУПНА
ВИСИНА 24 м
ТЕЖИНА ДИМЊАЧКОГ СИСТЕМА: ICS 25 Ø 700
мм - 33.7 кг/м1; ДИМЊАК НИЈЕ САМОСТОЈЕЋИ,
ПОТРЕБНА ПОМОЋНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА
НОШЕЊЕ У ВИСИНИ ОД 22 м
ДИМЊАЧА: SCHIEDEL ICS 25 Ø 500 мм,
РАЗВИЈЕНА ДУЖИНА цца 1.5 м СА ЈЕДНИМ
КОЛЕНОМ ОД 45⁰
ВЕРТИКАЛА: SCHIEDEL ICS 25 Ø 500 мм, УКУПНА
ВИСИНА 15 м
ТЕЖИНА ДИМЊАЧКОГ СИСТЕМА : ICS 25 Ø 500
мм - 24 кг/м1; ДИМЊАК НИЈЕ САМОСТОЈЕЋИ,
ПОТРЕБНА ПОМОЋНА КОНСТРУКЦИЈА ЗА
НОШЕЊЕ У ВИСИНИ ОД 22 м
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане
циркулационе пумпе за фенкоиле просторија 9 и 10, као
и за радијаторско грејање Објекта II; типа УПС 65-60/2Ф
или сличне, Q=9000 л/х; Х= 3 м. Пел=350 W; У=3x400В.
или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане
циркулационе пумпе за радијаторско грејање у простору
9; типа АЛПХА 25-40 180 Ф или сличне, Q=500 л/х; Х= 2
м. Пел=100 W; У=230В. или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане
циркулационе пумпе- главне пумпе за снабдевање
Објекта ИИ; типа УПС 80-60 ФБ или сличне, Q=22000
л/х; Х= 3 м. Пел=700 W; У=3x400В. или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане
циркулационе пумпе за фенкоиле у просторим 1,2 и 3 у
Објекту ИИ; типа УПС 65-60 Ф или сличне, Q=17000 л/х;
Х= 4 м. Пел=600 W; У=3x400В. или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане
циркулационе пумпе за заштиту хладног краја котла,
типа УПС 26-150 или сличне, Q=2000 л/х; Х=8 м; Пел=
250 W. Или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа затворене експанзионе
посуде запремине 500 л.
Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила
са погоном, заједно са прирубницама и
контраприрубницма и спојно-заптивним материјалом
ДН32, Квс=1,0м³/х.
Набавка материјала и израда разделника и сабирника за
дистрибуцију топлотне енергије, са прикључцима и
арматуром приказаном у шеми.
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила
заједно са прирубницама и контраприрубницама и
спојно-заптивним материјалом ДН80
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила
заједно са прирубницама и контраприрубницама и
спојно-заптивним материјалом ДН60
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила
заједно са прирубницама и контраприрубницама и
спојно-заптивним материјалом ДН40

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1500

кг

1

ком.

1

ком.

1500

кг

2

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

2

кпл.

6

ком.

10

ком.

8

ком.
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20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила
заједно са прирубницама и контраприрубницама и
спојно-заптивним материјалом ДН32
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила
заједно са прирубницама и контраприрубницама и
спојно-заптивним материјалом ДН25
Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила
ДН65.
Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила
ДН50.
Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила
ДН40.
Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила
ДН3225.
Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила
ДН25.
Набавка, испорука и монтажа славина за испуст са капом
и ланцем димензија ДН20
Набавка, испорука и монтажа термометара у месинганом
кућишту 0-120°Ц
Набавка, испорука и монтажа манометара у месинганом
заштитном кућишту 0-6 бара.
Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно
са прирубницама и контраприрубницама и спојнозаптивним материјалом ДН60

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

7

ком.

8

ком.

8

ком.

3

ком.

31

Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно
са прирубницама и контраприрубницама и спојнозаптивним материјалом ДН40

3

ком.

32

Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно
са прирубницама и контраприрубницама и спојнозаптивним материјалом ДН32

3

ком.

33

Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно
са прирубницама и контраприрубницама и спојнозаптивним материјалом ДН25

3

ком.

34

35

36

37

38
39
40

41

Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца, пре
постављања изолације, основном бојом која је постојана
на температури до 120°Ц.
Изолација цевне мреже која пролази кроз негрејани део
објекта минералном вуном дебљине 40 мм у облози од
Ал лима дебљине 0,5 мм. Све површине изоловања
очистити
Набавка материјала, израда и уградња решетке са
жализином димензија 800x600мм на улазним вратима
котларнице.
Набавка материјала, израда и уградња решетке са
жализином димензија 800x500мм на улазним вратима
котларнице.
Набавка материјала и израда одзрачних посуда
Ø168x300.
Бушење зидова и постављање носача и држача цевовода,
анкерисање опреме.

паушал

Припремно-завршни радови, увођење монтерских група
у рад, мерење и размеравање, унутрашњи транспорт
материјала и алата, хладна и топла проба инсталације.

паушал

Набавке, испорука и монтажа сигурносног вентила
ДН40, 4 бара, са сугурносном опругом.

3

20

м

40

м²

1

ком.

1

ком.

8

ком.

ком.
УКУОНО:

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

13

II Грејна тела и прибор
Напомена:
У оквиру монтажних радова су обухваћени пратећи грађевински радови на монтажи опреме, као што је евентуално
оштећење зидова и њихово довођење у првобитно стање.
Р.
оквирна
Укупно без
Ј.М.
Јед. цена
бр.
Опис
кол.
ПДВ
1 Набавка, испорука и монтажа панелних радијатора
"Југотерм", и фенкоила, комплет са заптивкама,
чеповима и редукцијама.
Радијатор ЈМ(22)600/400
15 ком.
Радијатор ЈМ(22)600/500
10 ком.
Радијатор ЈМ(22)600/600
15 ком.
Радијатор ЈМ(22)600/800
10 ком.
Радијатор ЈМ(22)600/1000
20 ком.
2 Набавка, испорука и уградња калорифера типа:
Калорифер зидни снаге 23 кW; ТОП КФW-39.2-Топиз
или одговарајући. Урачунати и подконстукцију за
качење на зид.
2 ком.
3 Рециркулациони уређај за грејање [ТХ-9А-/СТ.Д1/-.--.--.-/-.--/КК]Кућиште је израђено од нерђајућег Алуцинк
лима. Уређај се причвршћује на таваницу са четири М10
вијака са шестоугаоном главом и стандардним
подметачима. Измењивач топлоте је од бакарних цеви и
алуминијумског лима. Колектори су направљени од
челика. Вентилаторска јединица се састоји од
избалансираног аксијалног вентилатора на директни
погон и високоефикасног ЕЦ мотора који је развијен за
рад без одржавања. Лопатице вентилатора су израђене од
ливеног алуминијума које су аеродинамички обликоване
и ради ниже буке излазне ивице су са урезима. Вртложни
дистрибутер ваздуха са концентричном млазницом, са 12
подешавајућих лопатица, са интегрисаном основном
облогом за пригушивање буке, са сензором температуре
убацног ваздуха, са сервомотором за аутоматско
подешавање дистрибуције ваздуха без промаје од
вертикалног до хоризонталног правца. Разводни орман
са редним стезаљкама. (артикал бр.: ТХ-9А-/СТ.Д1/-.--.-.--/-.--/КК). Iли одговарајући.
15 ком.
4 Конструкција за вешање [Т-С] за монтажу уређаја на
таваницу, састоји се од четири пара "У" профила од
Алуцинк лима, висина је подесива до 1300 мм. Фарбање
према уређају. (артикал бр.: Т-С)
15 ком.
5 Акустична облога [Т-А-9] за снижавање нивоа буке у
просторији (снижава емисију буке која потиче од
вртложне коморе). Пригушење буке износи 4 дБ(А).
(артикал бр.: Т-А-9)
15 ком.
6 Командни орман за напајање маx. 5 x ТопВент ДХВ
уређаја [КОН-5ДХВ] (артикал бр.: КОН-2ДХВ)
2 ком.
7 Ховал ЕасyТрониц ЕЦ регулатор температуре [ЕТ-ЕЦ];
(артикал бр.: 2067647)
2 ком.
8 Пуштање опреме у Рад са једним сервисом.
1 ком.
9 Набавка, испорука и монтажа радијаторских вентила са
термоглавом ДН 15
70 ком.
10 Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака ДН
15
70 ком.
11 Набавка, испорука и монтажа аутоматског одзрачног
лончета ДН15, НП6, за монтажу на крајевима вертикала.
10 ком.
12 Набавка, испорука и монтажа аутоматског одзрачног
вентила ДН10, НП6, за монтажу на радијаторе и сушаче.
70 ком.

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

14

УКУПНО:

III Цевна мрежа и арматура
Напомена:
У оквиру монтажних радова су обухваћени пратећи грађевински радови на монтажи опреме, као што је евентуално
оштећење зидова и њихово довођење у првобитно стање.
Р.
оквирна
Укупно без
Ј.М.
Јед. цена
бр.
Опис
кол.
ПДВ
1 Набавка, испорука и монтажа цеви по стандарду СРПС
ЕН 10216-2:2014, следећих димензија:
црна цев ø88,9x3.25
90 м
црна цев ø60.3x3.25
510 м
црна цев ø48.3x2.6
180 м
црна цев ø42,4x2.6
120 м
црна цев ø33.7x2.6
120 м
црна цев ø21.3x2.65
180 м
2 За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, хилзне,
спојни и заптивни материјал, кисеоник, дисугас,
електроде за варење и сав остали потребни материјал
узима се 30 % од врдности претходне ставке.
30 %
УКУПНО:

IV Бојење и изолација
Р.
бр.

Опис
1

2

оквирна
кол.

Ј.М.

Бојење видно постављених неизолованих цеви бојом
отпорном до 120ºЦ. Све површине пре бојења очистити.
Тон боје одређује надзорни орган инвеститора.

250

м²

Термоизолација дела цевовода пресованом вуном
дебљине 50 мм у облози од поцинкованог лима.

250

м²

Јед. цена

Укупно без
ПДВ

УКУПНО:

V Грађевински радови
Р.
бр.
1

Опис

оквирна
кол.

Просецање (бушење вибрационом бушилицом) отвора у
преградним зидовима за пролаз цевне мреже, враћање
зидова и плафона у функцију након бушења отвора.

паушално

Ј.М.

Јед. цена

Укупно без
ПДВ

УКУПНО

VI Припремно-завршни радови грејања
Р.
бр.
1

2

3

4

Опис
Припремни радови обухватају:
1.отварање градилишта,
2.упоређење стварног стања са пројектном
документацијом и у случају одступања консултовати
Надзорног органа.
3.потребна размеравања и усаглашавања
Испитивање инсталације на хладни хидраулички
притисак и топла проба, у свему према техничким
условима.
Мерење и регулација протока применом метода по
светски признатим стандардима, са израдом извештаја у
три примерка.
Подешавање свих вентила на предвиђене позиције

оквирна
кол.

Ј.М.

Јед. цена

паушално
паушално
паушално
паушално

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

Укупно без
ПДВ
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5

6

регулације.
Израда Пројекта изведеног стања, у три примерка, који
се предају Инвеститору (три копије). Испорука
целокупне документације о опреми и радовима
потребним за технички пријем и добијање Употребне
дозволе. Учешће у техничком пријему и отклањање
примедби Комисије.
Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом
вишка материјала, испирање инсталације, мерење нивоа
буке у просторијама у близини подстанице, пробни
погон иореаја инсталације крајњем кориснику
(Инвеститору).

паушално

паушално
УКУПНО:

VII Вентилација
Р.
бр.
1

2

Опис
Набавка, испорука и уградња аксијалних вентилатора и
уградња на зидове хале, вентилатор монтирати тако да
избацују ваздух из просторије, а улаз ваздуха ће се
решавати процепима и менанизмима столарије. Тип
вентилатора: ХЦФТ/4-400Х, н=1350 о/мин; снаге 300 W;
пречника 400 мм; протока 5070 м³/х, добављач ЈАК-КА
или одговарајући.
Набавка, монтажа и израда жалузина диментија 450x450
мм, на местима вентилатора.

оквирна
кол.

Ј.М.

24

ком

24

ком

Јед. цена

Укупно без
ПДВ

УКУПНО:

VIII Припремно-завршни радови вентилације
Р.
бр.
1

2

3

4

5

Опис
Припремни радови обухватају:
1.отварање градилишта,
2.упоређење стварног стања са пројектном
документацијом и у случају одступања консултовати
Надзорног органа.
3.потребна размеравања и усаглашавања
Испитивање инсталације на хладни хидраулички
притисак и топла проба, у свему према техничким
условима.
Мерење и регулација протока применом метода по
светски признатим стандардима, са израдом извештаја у
три примерка.
Израда Пројекта изведеног стања, у три примерка, који
се предају Инвеститору (три копије). Испорука
целокупне документације о опреми и радовима
потребним за технички пријем и добијање Употребне
дозволе. Учешће у техничком пријему и отклањање
примедби Комисије.
Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом
вишка материјала, испирање инсталације, мерење нивоа
буке у просторијама у близини подстанице, пробни
погон иореаја инсталације крајњем кориснику
(Инвеститору).

оквирна
кол.

Ј.М.

Јед. цена

паушално
паушално
паушално

паушално

паушално
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦIЈА

Укупно без ПДВ
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Котларница
Грејна тела и прибор
Цевна мрежа и арматура
Бојење и изолација
Грађевински радови
Припремно-завршни радови грејања
Вентилација
Припремно-завршни радови вентилације
УКУПНО без ПДВ:

1
2
3
4
5
6
7
8

Предмер и предрачун – електро радови
Поз.

1

1.1.

1
2
3
4
7

Опис
Општи услови
По овом Предмеру и предрачуну предвиђа се комплетна
набавка, испорука и уградња свог материјала наведеног
у појединим позицијама, као и свог осталог
неспецифицираног материјала, који је потребан при
изради инсталација. Такође је предвиђено
повезивање,испитивање и пуштање инсталација у
исправан погон, са достављањем свих атеста према
важећим прописима. Урачунати су такође и сви
трошкови који би могли настати услед потребе за
уклањањем оштећења насталих радом на извођењу
електроинсталација. Дужност је извођача ових радова да
изради евентуално потребне радионичке цртеже као и
документацију изведеног стања. Овим предмером су
обухваћени и радови у вези са напајањем
електромоторног погона - расхладне опреме, као и
сигнализације у вези са њом, али не и у погледу команде
јер ови радови представљају део пројекта расхладних
инсталација.
Разводни блокови
У свим позицијама подразумевају се набавка, испорука,
уградња и повезивање разводних блокова. На вратима
свих разводних блокова мора стајати којим се означава
примењена мера заштите од индиректног додира. Све
компоненте уграђене у разводне блокове морају бити
означене тако да буде јасно ком струјном колу
припадају, а у унутрашњост ормара мора се поставити
једнополна шема.
ННРО ТС
Овде је дат списак компакт прекидача за заштиту
напојних каблова. Ови прекидачи требало би да буду
уграђени у нисконапонски разводни ормар
трансформаторске станице 10/0.4 1000кВА.
ЛВ431403, НСX250А-Ф (36кА@415В) компакт прекидач
без заштитне јединице
ЛВ431470, електронска заштитна јединица
ЛВ432413, НСX400А-Ф (36кА@415В) компакт прекидач
без заштитне јединице
ЛВ432081, електронска заштитна јединица
ЛВ429227 сет од три конектора за проводнике пресека
25-95мм2, за уградњу на IНС, НС, НСX и ЦСВ
прекидаче; омогућују прикључење проводника без

ј.м.

оквирна
кол.

ком
ком

3,00
3,00

ком
ком

2,00
2,00

ком

1,00

јед. цена
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ПДВ
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употребе папучица.

8
9
10
12
1.1
1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.2
1.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Папучица цеваста АлЦу 240/16
Папучица цеваста АлЦу 150/16
Папучица цеваста АлЦу120/16
Папучица цеваста Цу 35/12

ком
ком
ком
ком

4,00
12,00
8,00
4,00
Укупно:

РО1
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНИЦА БЛОК МОДУЛ 4П 250А
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИСИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 18X4X99
XЛ3 С 630 24М 750ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 750ММ
XЛ3С630 СИДЕС 750
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 300ММ
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСIГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 3П Б25 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 3П Б40 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДПX3 250МТ 3П 200А 36КА
ДПX3 ПЛОЦА ЗА ДИН МОНТАЖУ 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

7
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
12
1
4
1
1
1
Укупно:

РО2
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
XЛ34СЕТ НОСАЦА КАБЛ ПОЉА
ОС ЛАМПIЦА СIГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПIЦА СIГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВI СIНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 САБИРНИЦА ЦУ ОТВОРI 32X5
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 25X4X99
XЛ3 С 630 36М 1200ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 36М 1200ММ
ПЛОЦА ЗА XЛ3630 КАБЛ ПОЉЕ 1200
IIНТ КИТ ЗА КАБЛОВСКО ПОЉЕ
СИНА ЗА КОНСТ ЗАДЊА 24М
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ДПX3630 4П 24М ХОР ПЛОЦА XЛ3С
ДПX3630 4П 24М ВЕРТ ПЛОЦА XЛ3С
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 200ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ИЗОЛ НОСАЦ XЛ3С 400А
ТX3 АУТ ОСIГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 3П Б25 10000А БIЦ

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
27
1
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24
25
1.3
1.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.4
1.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.5
1.6.
1
2

ТX3 АУТ ОСIГ 3П Б40 10000А БIЦ
ДПX3 630 - ТМ 3П 320А 36КА

ком
ком

8
1
Укупно:

РО3
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНИЦА БЛОК МОДУЛ 4П 250А
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПIЦА СIГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВI СIНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 18X4X99
XЛ3 С 630 24М 750ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 750ММ
XЛ3С630 СIДЕС 750
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 300ММ
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 100ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЧУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДX-Х ОСИГУРАЧ 16КА 3П Б 80А
ДПX3 250МТ 3П 200А 36КА
ДПX3 ПЛОЧА ЗА ДИН МОНТАЖУ 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
Укупно:

РО4
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНИЦА БЛОК МОДУЛ 4П 100А
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
XЛ3 САБИРНИЦА 12X6,5X456
ВИСИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 С 630 24М 900ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 900ММ
XЛ3С630 СИДЕС 900
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 100ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСIГ 1П Б6 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 1П Б10 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСIГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДПX160 ПРЕКИДАЦ 36КА 3П 63А
ДПX3 ПЛОЦА ЗА ДИН МОНТАЖУ 160

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

7
1
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
1
12
35
2
1
1
1
Укупно:

РО5
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН

ком
ком

7
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1.6
2
1
2
3
4
5
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИ СИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 САБИРНИЦА ЦУ ОТВОРИ 32X5
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 25X4X99
XЛ3 С 630 24М 1200ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 1200ММ
XЛ3С630 СИДЕС 1200
СИНА ЗА КОНСТ ЗАДЊА 24М
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ
ДПX3630 4П 24М ХОР ПЛОЦА XЛ3С
ДПX3630 4П 24М ВЕРТ ПЛОЦА XЛ3С
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ИЗОЛ НОСАЦ XЛ3С 400А
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б10 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДПX3 160 ТМ 3П 100А 16КА
ДПX3 ПЛОЦА ЗА ДИН МОНТАЖУ 160
ДПX3 630 - ТМ 3П 400А 36КА

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
3
3
19
1
1
2
2
1
Укупно:
УКУПНО под 1:

Напајање објекта - земљани радови
Ископ и затрпавање рова 1.50 x 1.1 x 100м3 =
Ископ и затрпавање рова 1.20 x 1.1 x 60 м3 =
Песак, по 20цм испод и изнад каблова
ГАЛ штитник
Позор трака, 13г/м1
Регали и каналице
Набавка, испорука и уградња кабловских регала типа
ПНК. Регали се постављају или на носаче, према
цртежима датим у графичком делу пројекта или по
панелима, по зиду вертикално или на таваници одозго,
хоризонтално.
ПНК 50x30/2000мм
ПНК 100/2000мм
ПНК 200/2000мм
ПНК 400/2000мм
Поклопац за ПНК 400/2000мм
Поклопац за ПНК 200/2000мм
Конзола за ПНК100
Конзола за ПНК200
Конзола за ПНК400
Спојница бочна ПНК
Равна спојница ПНК
Комплет за спајање ПНК, зупчаста подлошка
Опрема за спустање ПНК регала (сајле, перфориране
траке или носаци И сав остали потребан ситан
материјал потребан за уцврсцивање на плафон).
Просецна висина спустања 4м.
Одстојник

м3
м3
м3
ком
кг

165,00
79,20
49,00
50,00
1,30
УКУПНО под 2:

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100,00
370,00
350,00
240,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
500,00
500,00
247,00

комплет
ком

480,00
70,00

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

20

3
4

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
4
5

1

2

3
4
5

УКУПНО под 3:
Каблови
Набавка, испорука и монтажа каблова у земљи И на
носачима каблова,. Све комплет са повезивањем на оба
краја, комплет са одговарајуим елементима за
повезивање, следећих типова и карактеристика:
Кабл ПП00-А 1x240
Кабл ПП00-А 1x150
Кабл ПП00-А 1x120
Кабл ПП00-А 4x35
Набавка, испорука и монтажа каблова на носачима
каблова, у спуштеном плафону, гипс-картонским
преградним зидовима, у поду у цевима и израда
инсталације опште и паничне расвете на обујмицама и
испод малтера на зиду и плафону. Све комплет са
повезивањем на оба краја, комплет са одговарајуим
елементима за повезивање, следећих типова и
карактеристика:
Кабл Н2XХ 5x25
Кабл Н2XХ 5x16
Кабл Н2XХ 5x6
Кабл Н2XХ 5x4
Кабл Н2XХ 5x2,5
Кабл Н2XХ 3x2,5
Кабл Н2XХ 3x1,5
Светиљке
Набавка, испорука и монтажа светиљки на носачима
каблова, у спуштеном плафону, гипс-картонским
преградним зидовима и израда инсталације опште и
паничне расвете . Све комплет са повезивањем на оба
краја, комплет са одговарајуим елементима за
повезивање, следећих типова и карактеристика:
ЛоРа концентратор са сервером и везом на интернет за
контролу комплетне расвете у фабрици.
Лед светиљка типа УМИДА-150-60W или сл., са
комуникационим (ЛоРаWАН или сл.) модулом за
даљинску контролу и управљање лампом. Температупна
боја светла је 4000 К, кућиште светиљке је израђено од
алуминијумске легуре ливене под притиском, протектор
светиљке израђен је од поликарбоната отпорног на УВ
зраке, степен механичке заштите комплетне светиљке
(оптичког дела и дела предспојног уређаја) ИП 66,
степен ИК застите мин 08. Осветљај ЛЕД модула износи
минимум 110 лумена по W, радни век минимум 50.000
радних сати. Светиљка предвиђена за рад у абијенту са
температуром у опсегу од -20°Ц до +45°Ц. Фактор
искоришћења снаге је мин. 93%. Светиљка је у класи
електричне изолације и у сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598
Лед панел 12 W, мин.90 лм/W
Лед панел 18 W, мин.90 лм/W
Лед панел 24 W, мин.90 лм/W

м
м
м
м

650,00
2.920,00
1.600,00
250,00

м
м
м
м
м
м
м

150,00
50,00
650,00
150,00
100,00
1.700,00
3.450,00
УКУПНО под 4:

ком

1,00

ком
ком
ком
ком

363,00
28,00
10,00
58,00
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7
5
6
1
2
3
4
5
6
6
7
1
2

3

4

5

Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка са
једним светлосним извором, израђена у ЛЕД
технологији за осветљење техничких просторија.
Кућиште светиљке је од поликарбоната обојено у сиву
боју. Оптички блок и протектор такође од
поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП65,
отпорност на удар је ИК08, док је струјна класа И.
Уједначеност боје СДЦМ (0.38,0.38) <3,5. Светиљка се
испоручује у комплету са ЛЕД модулима са бојом
светлости 4000К, електронским предспојним уређајима,
индексом репродукције боје Ра већим од 80 и
акумулаторским модулима са три сата рада без
електричне енергије. Ефикасност светиљке мин
105лм/W, укупан иницијални флукс система је 6000лм.
Укупна максимална снага система је 57W. Време за који
светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је
15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати.
Светиљка има могућност монтаже на сензор покрета и
сензор мерења нивоа светлости. Светиљка има масу од
1,82 кг. Светиљка треба да буде усклађена са европским
стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ
ознаку. Светиљка треба да је усклађена са европским
директивама који важе за производе, да има ЦЕ знак.
Произвођач светиљки треба да послује у складу са
системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008,
системом управљања заштитом животне средине ИСО
14001:2004 и системом менаџмента здрављем и
безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Понуђач
треба да достави горе поменуте произвођачке
сертификате. Светиљка еквивалентна типу Пхилипс
ЦореЛИне Wатерпрооф WТ120Ц ЛЕД60С/840 ПСУ
Л1500 ЕЛ3 + висилице.
Паник светиљка типа Олyмпиа Елецтроницс ГР310/12Л/180 ИП40
Прекидачи и утичнице
ОГ прикључница IIp 16А
ОГ прикључница IIp 16А дупла
ОГ прикључница IIIp 16А
ОГ прекидач обичан
ОГ прекидач серијски
ОГ прекидач изменични
Уземљење, громобран и изједначавање потенцијала
Набавка, испорука и монтажа челичне поцинковане цеви
ø50мм дужине од 6м.
Набавка, испорука и монтажа анкер шелне за сидрење
носеће цеви на конструкцији.
Набавка, испорука и уградња штапне хватаљке са
уређајем за рано стартовање са временом предњачења
90µс типа СЛ65 СКYЛАНЦЕ . Комплет са врхом и
хватаљком . Обухватити таблицу и прелазни комад.
Набавка, испорука и уградња челичне поцинковане
траке ФеЗн 25x4мм2 од уземљивача до контролног
мерног споја у дужини од 4м.
Набавка, испорука и уградња челичне поцинковане
траке ФеЗн 25x4мм2 од контролног мерног споја до
штапне хватаљке у просечној дужини од 30м. У цену
урачунати и држаче за траку, држаче за траку са
гуменим чепом за ношење траке по крову од лима и

ком

14,00

ком

124,00
УКУПНО под 5:

ком
ком
ком
ком
ком
ком

67,00
5,00
6,00
70,00
5,00
5,00
УКУПНО под 6:

ком

1,00

ком

3,00

ком

1,00

ком

2,00

ком

2,00
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држаче за траку са бетонским постољем за раван кров.
6
7

8
7
8

Испитивање отпора уземљења и издавање Стручног
налаза (атеста), све у 3 примерка.
Машински ископ и затрпавање рова (по постављању
тракастог уземљивача) димензија 0,5x0,8м
Набавка, испорука и уградња тракастог уземљивача од
челичне поцинковане траке ФеЗн 25x4мм2 у већ
припремљен ров дубине 0,8м са свим потребним
укрсним комадима
Израда пројекта изведеног стања објекта - ПIО

Рекапитулација
Разводни блокови

2

Напајање објекта - земљани радови

3

Регали и каналице

4

Каблови

5

Светиљке

6

Прекидачи и утичнице

7

Уземљење, громобран и изједначавање потенцијала
Израда пројекта изведеног стања објекта - ПИО
УКУПНО без ПДВ:
Рекапитулација

1

Грађевински радови

2

Машински радови

3

Електро радови

1,00

м

490,00

м

490,00
УКУПНО под 7:
1,00

ком

УКУПНО без ПДВ:

1

8

комплет

УКУПНО без ПДВ:

УКУПНО без ПДВ:
-

Уколико је у пољу „ЈЕДIНIЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна
позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
Уколико је у пољу „ЈЕДIНIЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично,
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као
неприхватљива.

Оквирни споразум се закључује на износ од 62.500.000,00 динара, а уговарање, фактурисање и
наплата се врши по јединичним ценама из техничке спецификације и стварно извршеним
радовима. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и дате на основу процене
потреба. Наручилац задржава право да стварне количине по позицијама из техничке
спецификације дефинише накнадно, приликом састављања сваког конкретног захтева, према
тренутним потребама.

Динамика радова:
-

Рок извођења радова на демонтажи и рушењу је 7 дана од дана увођења извођача у посао;
Бетонски радови 7 дана;
Упоредо са бетонским, раде се лимарски, столарски и изолатерски радови. Рок завршетка
максимум 15 дана.
Након завршетка раде се електро и машински радови.
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
________________________________
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УСЛОВI ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ IЗ ЧЛАНА 75. I 76. ЗАКОНА I
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ IЗСПУЊЕНОСТ ТIХ УСЛОВА
1. УСЛОВI ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ IЗ ЧЛАНА 75. I 76.
ЗАКОНА
1.1
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.
Закона, и то.
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привред, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2)
Закона).
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона).
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.
став 2. Закона).
1.2
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76.
Закона, и то:
1) Финансијски капацитет:
а) Остварен пословни приход у последње три године (2015.,2016. и 2017.), за које
се достављају подаци, мора да износи најмање 124.000.000,00 динара;
б) да понуђач у пословној (2015., 2016. и 2017.) години није исказао нето губитак
у пословању;.
в) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.
2) Пословни капацитет:
Да је Понуђач у претходних 8 година (2010/11/12/13/14/15/16/17) остварио промет
од извођења предметних радова у износу већем од 186.000.000,00 динара без ПДВ;
3) Технички капацитет:
Понуђач мора да располаже са следећом опремом:
 ровокопач утоваривачса хидрауличним чекићем - 1 ком
 нисконосеча приколица - 1 ком
 камион кипер 3 носивости преко 10 тона – 1 ком
 утоваривач са утоварном кашикоммин.2 м3 -1 ком
 ласерски телескоп за израду феробетона - 1 ком
 машина за израду равнајућих слојева „хеликоптер“ - 2 ком
 скела – 500 м2
 доставно возило мин. носивости 1 тона - 2 ком
 ауто дизалица носивости минимум 10 тона - 1 ком
 покретна платформа са маказама минималне висине 8 метара
4) Кадровски капацитет:
Понуђач мора да располаже минималним кадровским капацитетом:
- 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног пројектанта 310
и/или 311
- 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом одговорног извођача радова
410 и/или 411
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- 1 дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног
извођача радова и лиценцом за одговорног пројектанта 350,450,353, 453 (може по
један инжењер за сваку лиценцу или један са више лиценци)
- 1 дипломирани инжењер машинства са важећом лиценцом за одговорног
извођача радова 430 и лиценцом за одговорног пројектанта 330 (може по један
инжењер за сваку лиценцу или један са обе лиценце)
- минимум 20 грађевинских радника (ВКВ, ССС или КВ)
5) Сертификати:
Понуђач мора да поседује важеће следеће сертификате:
- сертификовани систем менаџмента квалитета СРПС IСО 9001
- сертификат СРПС IСО 14001 (заштита животне средине)
- сертификат СРПС ОХСАС 18001 (безбедност и заштитана раду)
6) Да предузима мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине
што подразумева да располаже и да има израђен Акт о процени ризика, лице
задужено за безбедност и здравље на раду, са одговарајућом и важећом лиценцом
за безбедност и здравље на раду.
1.3

1.4

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4)
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

25
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ IСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из Привредног суда.
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Iзвод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давање мита, кривично дело преваре; 2) Iзвод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Iзвод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Iзвод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве
(Образац 7). Iзјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Iзјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Финансијски капацитет - Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о
бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха,
показатеље за оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину, као и податке о данима
неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима
неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду
Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био
неликвидан. Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не
садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха, као и
претходни Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који садржи податке за 2014,
2015. и 2016. годину.
2) Пословни капацитет - Доказ: Понуђач је дужан да достави референц листу (назив
наручиоца, контакт особу и број телефона, опис извршених радова, вредност
извршених радова који су предмет јавне набавке) у последњих 8 година
(2010/11/12/13/14/15/16/17. год.). Референц листа мора да буде оверена печатом и
потписана од стране одговорног лица понуђача. Понуђач је дужан да уз референц
листу достави фотокопије Потврда издате од стране Наручилаца наведених у
референц листи.
3) Технички капацитет - Доказ: Понуђач доставља Изјаву на свом меморандуму, дату
под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћи, потписану и оверену
од стране одговорног лица, да ће у свим фазама реализације пројекта обезбедити
адекватна средства за рад – опрему (алат, скела, дизалице, превозна средства...)
којима ће моћи успешно и безбедно да изведе све грађевинске радове, као и радове на
монтажи опреме, њеном повезивању и пуштању у рад, у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду
4) Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља списак ангажованих лица и степен
стручне спреме, фотокопију лиценци и потврду о важности. Подаци о кадровској
квалификацији морају бити на сопственом меморандуму оверени печатом и потписани
од стране одговорног лица понуђача.
5) Сертификати – Доказ: Понуђачи су у обавези да доставе фотокопију тражених важећих
сертификата.
6) Мере у области заштите на раду и заштите људи и имовине – Доказ: Понуђач
доставља Акт о процени ризика, име и презиме лица задуженог за безбедност и
здравље на раду и одговарајућу лиценцу. Уколико је лице задужено за безбедност и
здравље на раду ангажовано по уговору, доставити фотокопију истог. Документ „Акт
о процени ризика“ може се доставити у електронском облику на ЦД-у, а у том случају
у писаној форми (фотокопији) само прву и последњу страницу документа.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
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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 су јавно доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.
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.
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.

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и
додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из
члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом).
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија затражи 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 (члан 79. став 2. Закона).
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то
захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуду саставити на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.28, Мали
Зворник, са назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција
и санација објеката некадашња “Пилана”, ЈН број 404-62 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 09.07.2018. године
до 11:00 часова.
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,
односно 09.07.2018. у 11:30 часова у просторијама Општине Мали Зворник, Краља Петра
I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова,
мора садржати:
 Образац понуде,
 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извођења радова,
место извођења радова,
 Модел оквирног споразума,
 Образац структуре цена,
 Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно),
 Образац изјаве о назависној понуди,
 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,
 Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране
овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу
са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама)

Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

29
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац
изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди
потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба дефинисати
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мали Зворник,
Краља Петра I бр.28, Мали Зворник, са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција и санација
објеката некадашња “Пилана”, ЈН број 404-62 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
“Допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција и санација
објеката некадашња “Пилана”, ЈН број 404-62 – НЕ ОТВАРАТИ”, или
“Опозив понуде за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција и санација
објеката некадашња “Пилана”, ЈН број 404-62, или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција и
санација објеката некадашња “Пилана”, ЈН број 404-62 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде
(Образац 2) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени између
наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања
директно подизвођачу.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 2) Закона и
то податке о:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набаци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана оверене ситуације од стране овлашћеног
лица на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење
радова, при чему исти има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од дана
пријема или да је уз писано образложење врати Извршиоцу.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2 Захтеви у погледу рока извођења радова
Рок за извођење радова:
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- на демонтажи и рушењу ______ (максимум 7 дана) од увођења у посао
- бетонски радови ______ (максимум 7 дана)
- изолатерски и столарски радови______(максимум 15 дана)
- остали радови ______ (до краја рока извођења радова).
Рок завршетка радова _______дана од дана увођења у посао ( не дужим од 70 дана од дана
увођења у посао)
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све извршене радове.
У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема писане рекламације Наручиоца,
о свом трошку, отклони све уочене неправилности.
9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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.
9.5 Други захтеви
У предметној јавној набавци наручилац нема додатних захтева.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната испорука предметних добара на адресу наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

За озбиљност понуде
Понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од
1.240.000,00 динара, без ПДВ-а.
Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива,
безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45
(четрдесет пет) дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду, или
2) понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не потпише оквирни
споразум.
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима након закључења оквирног споразума.
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
За добро извршење посла-оквирни споразум
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења оквирног
споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро
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извршење посла, које морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије, као и доказ о регистрацији менице.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са
назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи појединачни
уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство обезбеђења уз
појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног
споразума.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог
оквирног споразума
Уколико укупна вредност појединачног уговора не прелази износ од 5.000.000,00
(петмилиона) динара изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана
закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко
сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентирана
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,
са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног
уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје
обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Уколико укупна вредност појединачног уговора прелази износ од 5.000.000,00
(петмилиона) динара изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана
закључења појединачног уговора на основу овог оквирног споразума преда Наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности појединачног уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
дужи од истека важења појединачног уговора
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
изабрани понуђач не буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен
појединачним уговором
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен
на основу овог оквирног споразума
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, по
појединачном уговору , уколико укупна вредност појединачног уговора не прелази износ
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од 5.000.000,00 (петмилиона) динара, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као
обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора
који закључе Наручилац и изабрани понуђач.
Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном
уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном
уговору .
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног
рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје
радова.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
пословне банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, по
појединачном уговору , уколико укупна вредност појединачног уговора прелази износ од
5.000.000,00 (петмилиона) динара преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив.
Банкарска гаранција за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року издаје се у
висини од 5% од укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а, а важност исте
почиње да тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и
траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору .
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач у току трајања
гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом
примопредаје радова.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног
споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац
може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде на износ 1.240.000,00
РСД.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-62”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде,
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовор подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена (Рангира се
укупна цена без ПДВ-а из обрасца 2, тачка 5.1).
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
У случају да постоје две или више понуда са истом ценом, наручилац ће доделити уговор
понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
17. 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.
18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-маил dragana.markovic@malizvornik.rs или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременом ако је
примљен од стране наручиоца најкасније 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. Овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 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 става 3. и 4. члана 149. Закона, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.
Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике Србије уплати таксу
из члана 156. Закона у износу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00
динара, 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуде и
ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара..
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, као и ако је
захтев поднет након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених
партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.
Такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара, односно 0,1% збира процењених
вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима
су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и
ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе
за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован..
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава,
корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници
јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће, са своје стране потписан, оквирни споразум доставити понуђачу којем је
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из
члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _________ од ________.2018. године, за јавну набавку број 404-62
Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
предузећа(ПИБ)
Име особе за контакт
Електронска пошта
Телефон
Телефакс
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са
подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група
понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив понуђача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу “Подаци о учеснику у заједничкој понуди” попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико имавећи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави
за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”
5.1 Укупна цена без ПДВ-а у
РСД
5.2 Укупна цена са ПДВ-ом

5.3 Рок и начин плаћања

5.4 Рок извођења

5.5 Гарантни рок

5.6 Рок важења понуде

Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере ситуације,
на основу документа који испоставља изабрани понуђач, а
којим је потврђено извршење радова, при чему Наручилац
има обавезу да ситуацију овери у року од 7 (седам) дана од
дана пријема или да је уз писано образложење врати
изабраном понуђачу у складу са Законом о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
Комерцијалним
трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и
113/2017).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Имајући у виду да је од 01.03.2018. године у примени начин
који изискује уношење фактуре у регистар фактура, те
плаћање исте у наведеном року само и уколико је иста
правилно унета у регистар фактура (чланови 4а и 4б Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у Комерцијалним
трансакцијама ("Сл. глaсник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и
113/2017) и самостални члан 7 [с2] Зaкoнa o измeнaмa и
дoпунaмa Зaкoнa o рoкoвимa измирeњa нoвчaних oбaвeзa у
кoмeрциjaлним трaнсaкциjaмa ("Сл. глaсник РС", бр.
113/2017)) па сходно томе и аутоматска примена истих и на
уговорне обавезе у предметном поступку
на демонтажи и рушењу ______ (максимум 7 дана) од
увођења у посао
бетонски радови ______ (максимум 7 дана)
изолатерски и столарски радови______(максимум 15 дана)
остали радови ______ (до краја рока извођења радова).
Рок завршетка радова _______дана од дана увођења у посао (
не дужим од 70 дана од дана увођења у посао)
Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за све
извршене радове.
У гарантном року, понуђач је у обавези да након пријема
писане рекламације Наручиоца, о свом трошку, отклони све
уочене неправилности.
45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда.
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М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
__________________________________

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.
ОБРАЗАЦ 3

МОДЕЛ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Овај оквирни споразум закључен је између:
Наручиоца Општина Мали Зворник
са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I бр.38,
коју заступа Председник Зоран Јевтић,дипл.инж.руд.
ПИБ: 102143310; Матични број: 07170874
(у даљем тексту: Наручилац)
и
следећих Извођача радова:
1. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова 1);
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова 2);
3. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Извођач радова 3).
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 124/12, 14/15
68/15; у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 404-62 - Адаптација,
реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”, са циљем закључивања оквирног
споразума са једним понуђачем на период од 1 (једне) године;
-да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ........... од ................., у складу са
којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извођача радова 1, Извођача радова 2,
Извођача радова 3;
- да је Извођач радова 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова 1),
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- да је Извођач радова 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова 2),
- да је Извођач радова 3 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача радова 3),
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци;
- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци у складу са чланом 40а. став
2.тачка 1) ЗЈН и на основу овог оквирног споразума.
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора или издавање
наруџбеница, за јавну набавку радова – Адаптација, реконструкција и санација објеката
некадашња “Пилана”, између Наручиоца и Извођача радова, у складу са условима из конкурсне
документације за ЈН бр. 404-62 , Понудом Извођача радова, одредбама овог оквирног споразума и
стварним потребама Наручиоца.
Спецификација радова и материјала, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни
део.
Количине дате у спецификацији су оквирне за све време важења оквирног споразума.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
Извођач радова 1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____,
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
___________________________________.
Извођач радова 2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____,
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
___________________________________.
Извођач радова 3. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____,
који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
___________________________________.
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Члан 3.
Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном потписивања.
Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање наруџбеница или закључивање
више појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Укупна вредност овог оквирног споразума износи:
62.500.000,00 динара ( словима: шездесетдвамилионапетстотинахиљададинара), без урачунатог ПДВа.
Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача радова, без ПДВ-а.
У цену је урачунати сви трошкови које Извођач радова буде имао у реализацији предметне јавне набавке.
ПДВ ће се регулисати сходно законским прописима из дате области и пада на терет Наручиоца.
Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.
Стране из Оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, након
закључења овог Оквирног споразума, без претходног спровођења поступка јавне набавке, могу повећати
обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % укупне
вредности из става 1. овог члана.
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У случају из претходног става, стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог споразума, којим
ће регулисати повећање уговорене вредности.
НАЧИН И УСЛОВИ
НАРУЏБЕНИЦА

ЗАКЉУЧИВАЊА

ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА

ИЛИ

ИЗДАВАЊА

Члан 5.
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке,
Наручилац ће упутити Извођачу радова 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног
уговора о јавној набавци.
Понуда из става 1. овог члана нарочито садржи цену, рокове, плаћање, гаранције и остало.
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана износи 3 дана од дана упућивања позива за достављање
понуде.
Позив за достављање понуде ће бити упућен прво Извођачу радова 1 електронским путем.
Извођач радова 1 је дужан да, у року из става 3. овог члана, достави своју понуду на адресу наручиоца
електронским путем.
Понуда из става 1. овог члана мора бити заснована на ценама из Понуде Извођачу радова 1 и Извршилац
је не може мењати, осим изузетно смањити и то само уз сагласност (и прећутну) Наручиоца.
Наручилац и Извођач радова 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року у складу са ЗЈН
уколико је Извођач радова 1 доставио понуду у свему у складу са закљученим оквирним споразумом.
Уколико Извођач радова 1 одбије да достави понуду, не достави понуду у року из става 3. овог члана,
достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум, не достави средство
обезбеђења за појединачни уговор или не испоштује рокове извођења радова датих у понуди, Наручилац
ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла из овог Оквирног споразума, из члана 13.
Оквирног споразума.
Уколико Извођач радова 1 није у могућности да изврши предмет набавке, Наручилац ће упутити позив
Извођачу радова 2 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци, па
уколико и Извођач радова 2 не може да изврши предмет набавке Наручилац ће упутити позив Извођачу
радова 3 за достављање понуде у циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци.
Процедура описана у ставовима 1-8. овог члана примениће се и на Извођач радова 2 и Извођач радова 3.
Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница.
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Извођача радова 1, па ако он
није умогућности да изврши радове, позваће Извођач радова 2 и на крају Извођача радова 3.
Члан 6.
Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог Оквирног споразума у погледу
предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 7.
Наручилац ће цену радова плаћати Извођачу радова у року од 23 (двадесеттри) дана од дана овере
привремене ситуације - рачуна, на основу појединачног уговора о јавној набавци или издатој
наруџбеници, које закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим оквирним споразумом.
Оверу сваке привремене ситуације вршиће надзорни орган , одређен од стране Наручиоца, и то у року од
7 дана од пријема ситуације, у сваком конкретном случају.
Уколико у року из претходног става надзорни орган утврди да нису испуњени услови за оверу ситуације,
исти ће вратити ситуацију неоверену Извођачу радова, са писменим навођењем разлога за то.
Уколико рок за извођење радова на основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе
Наручилац и Извођач радова износи више од два месеца, Извођач радова ће достављати привремене
ситуације - рачуне Наручиоцу, месечно, до 5.-ог у месецу за претходни месец.
Наручилац ће окончане ситуације плаћати и оверавати у роковима као и привремене.
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Уз оверене ситуације-рачуне Извођач радова је дужан да достави оверене копије листова грађевинске
књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа кога одређује Наручилац.
Извођач радова је дужан да ситуације за изведене радове достави Наручиоцу на адресу: Општина Мали
Зворник, улица Краља Петра I бр.28.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 8.
Извођач радова је дужан да радове изведе у року који ће бити ближе дефинисан наруџбеницом или
појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у складу са овим
оквирним споразумом, у зависности од обима радова у сваком конкретном случају.
Рок завршетка радова _______дана од дана увођења у посао.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 9.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији,
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту
радова.
Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу појединачног
уговора о јавној набавци, или издате наруџбенице, које закључе Наручилац и Извођач радова, или издатој
наруџбеници, у складу са овим оквирним споразумом.
Извођач радова је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца да су радови
завршени.
Овлашћено лице Наручиоца и представник Извођача радова извршиће примопредају изведених радова и
о томе ће сачинити записник.
Приликом примопредаје радова овлашћено лице Наручиоца је дужан да изведене радове прегледа на
уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извођачу
радова, а Извођач радова је дужан да у присуству овлашћеног лица Наручиоца изврши испитивање
функционалности изведених радова и да овлашћеном лицу Наручиоца достави Технички извештај о
изведеним радовима.
Извођач радова се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама овлашћеног лица Наручиоца
и недостатке отклони без одлагања у роковима које одреди овлашћено лице Наручиоца.
Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним
прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извођача радова без
одлагања.
У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те
недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед изведених радова без одлагања и
да благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.
У случајевима из става 7. и 8. овог члана Наручилац има право да захтева од Извођача радова да отклони
недостатак у примереном року или да уновчи средство обезбеђења.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и квалитет материјала, са гарантним роком од
____ (минимум 24 двадесетчетири месеца) месеца, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач радова је дужан да о свом трошку у гарантном року, на позив Наручиоца, отклони недостатке.
на које му је указао Наручилац.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 11.
Уколико Извођач радова, у складу са појединачним уговором о јавној набавци, који закључе Наручилац и
Извођач радова, не изведе радове у уговореном року обавезан је да за сваки дан закашњења плати
Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених радова, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 5% укупне цене уговорених радова.
Уколико Извођач радова не изведе радове у целости или радове изведе делимично обавезан је да плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених радова.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ
Члан 12.
Извођач радова се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења овог оквирног споразума, преда
Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума.
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Извођач радова:
- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,
- не достави појединачну понуду,
- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Извођач радова закључе
по основу оквирног споразума.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ
Члан 13.
За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног
споразума
Уколико укупна вредност појединачног уговора не прелази износ од 5.000.000,00 (петмилиона) динара
изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а.
Рок важења меница мора бити за 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен појединачним уговором .
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Уколико укупна вредност појединачног уговора прелази износ од 5.000.000,00 (петмилиона) динара
изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења појединачног уговора на основу
овог оквирног споразума преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности
појединачног уговора, без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења
појединачног уговора
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не
буде извршавао све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу овог
оквирног споразума
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, по појединачном уговору ,
уколико укупна вредност појединачног уговора не прелази износ од 5.000.000,00 (петмилиона) динара,
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
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Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и изабрани понуђач.
Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје
5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору .
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току трајања гарантног рока не
отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке
коју Извођач радова наводи у меничном овлашћењу – писму.
Изабрани понуђач се обавезује да, приликом записничке примопредаје радова, по појединачном уговору ,
уколико укупна вредност појединачног уговора прелази износ од 5.000.000,00 (петмилиона) динара преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од
укупне вредности појединачног уговора , без ПДВ-а, а важност исте почиње да тече од дана извршене
примопредаје радова, по сваком појединачном уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока
по сваком појединачном уговору .
Наручилац ће активирати банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач у току трајања гарантног рока
не отклони недостатке на изведеним радовима, утврђене приликом примопредаје радова.
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није
већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по
појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до ометања
или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће
се продужити за време трајања више силе.
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили
без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене
вишом силом.
Вишом силом сматрају се поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима,
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну
о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.
РАСКИД СПОРАЗУМА
Члан 15.
Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање међусобних
обавеза.
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума уколико
је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.
Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести
другу уговорну страну.
Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована другој
уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање права и
обавеза насталих пре раскида.
Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни
надокнади стварну штету.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да, у складу са одредбама члана 436. став 2. Закона о облигационим
односима, Извођач нема права да изврши пренос потраживања на трећа лица без сагласности Наручиоца.
Члан 17.
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За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе закона који регулишу
облигационе односе.
Члан 18.
Све спорове, који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом оквирном споразуму
ће решавати споразумно.
У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Овај Оквирни споразум важи
потписивања.

Члан 19.
и производи правно дејство 12(дванаест) месеци од дана обостраног

Члан 20.
Овај оквирни споразум је закључен у 12 (дванаест) истоветних примерака од којих по 2 (два) припадају
Извођачима радова, а 6 (шест) припадају Наручиоцу.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 1

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 2
ИЗВОЂАЧ РАДОВА 3

Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела оквирног
споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела оквирног споразума.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног споразума
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел оквирног споразума.
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Поз.

Опис радова - Грађевински радови

Јединица
мере

оквирна
кол.

1

2

3

4

м3

150

ком

3

ком

5

м2

1100

I
1

2

3

4

Рушење постојеће бетонске конструкције и одвоз шута на депонију.У цену
урачунати сав потребан материјал, рад и механизацију као и одвоз шута на
депонију удаљену до 20 км.Обрачун по м3
Демонтажа постојећих врата од челичних профила површине до
3м2.Демонтирана врата сложити на месту где одреди инвеститор.Обрачун по
комаду.
Демонтажа постојећих врата од челичних профила површине преко
3м2.Демонтирана врата сложити на месту где одреди инвеститор.Обрачун по
комаду.
Пажљива демонтажа постојећих стаклених површина (светларника) у
комплету са челичним оквирима и ветусима.Демонтирано стакло одвести на
депонију а профиле очистити од стаклаи сложити на место где одреди
инвеститор.Обрачун по м2 стаклене површине.
Демонтажа постојећих челичних вентилационих канала пречника до ф 600
мм.У цену укалкулисати сав потребан материјал и опрему.Демонтиране
канале сложити на место које одреди инвеститор.Обрачун по метру дужном.

м1

400

6

Демонтажа постојећих олучних вертикала.Демонтиране олуке поставити на
место које одреди инвеститор.Обрачун по метру дужном.

м1

200

Демонтажа постојећих олучних хоризонтала.Демонтиране олуке поставити на
место које одреди инвеститор.Обрачун по метру дужном.

м1

400

Демонтажа постојећих инсталација грејања(цеви разних профила, грејна
тела).Демонтиране инсталације сложити на место где одреди
Инвеститор.Обрачун по кг демонтираног материјала.

кг

8

Јединична
цена са
ПДВ
6

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

5

7

Јединична
цена без
ПДВ
5

Напомена:
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УКУПНО ДЕМОНТАЖА ИРУШЕЊЕ

Укупно без
ПДВ-а

Укупно са
ПДВ-а

7

8

49
Пре почетка извршења било ког посла, рушења или демонтаже потребно је са
надзорним органом и пројектантом усагласити тачне положаје и делове
објкета на којима ће се радити у горе наведеним описима.
II
1

2

3

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
Припрема подне бетонске плоче за израду нове подне облоге. Подну бетонску
плочу очистити и на местима где је бетон подклобучен.Исти обити до здравог
бетона , затим добетонирати на местима где је бетон обијен новим бетоном и
изравнати са постојећим бетоном.У цену позиције урачунати сав потребан
рад, материјал и опрему и поправку подлоге бетоном МБ30 до 20 % од
укупне површине позиције.Обрачун по м2.
Набијање дробљеног агрегата фракција 31,5/63.Насипање и набијање у 3
слоја од по 30 цм до добијања потребне збијености од 60МПа.Обрачун по м3
уграђеног материјала.
Набијање дробљеног агрегата фракција 16/31Насипање и набијање
материјала у једном слоју од 10 цм до добијања потребне збијености од
60МПа.Обрачун по м3 уграђеног материјала.

III

БЕТОНСКИ РАДОВИ

1

Израда пода од ФЕРО бетона на припремљеној бетонској подлози. Позиција
обухвата израду армирано-бетонске плоче просечне дебљине 12цм
минималне марке МБ30, са уградњом арматурне мреже Q188 са преклопом од
три поља, посип сувом кварцном мешавином, и машинску обраду
ротационим гладилицама док се мешавина у потпуности не утисне у подлогу.
Посипање и обраду вршити док се не утроши предвиђена количина сувог
посипа и добије хоризонтална и глатка површина. Кошуљицу штитити од
брзог сушења, промаје, директног сунца или ниских температура.
Дилатационе фуге ширине 6-8мм резати према прописима, 2-6 дана по изради
кошуљице. Фуге испунити трајно еластичним китом. Радове извести у
потпуности према упутствима.Обрачун по м2

м2

4600

м3

400

м3

100
УКУПНО ПРIПРЕМНИ РАДОВИ

м2

3000
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2

3

3
4

Израда пода од ФЕРО бетона на припремљеној бетонској подлози. Позиција
обухвата израду армирано-бетонске плоче просечне дебљине 8 цм минималне
марке МБ30, са уградњом арматурне мреже Q188 са преклопом од три поља,
посип сувом кварцном мешавином, и машинску обраду ротационим
гладилицама док се мешавина у потпуности не утисне у подлогу. Посипање и
обраду вршити док се не утроши предвиђена количина сувог посипа и добије
хоризонтална и глатка површина. Кошуљицу штитити од брзог сушења,
промаје, директног сунца или ниских температура. Дилатационе фуге ширине
6-8мм резати према прописима, 2-6 дана по изради кошуљице. Фуге испунити
трајно еластичним китом. Радове извести у потпуности према
упутствима.Обрачун по м2
Израда Аб серклажа димензија 12/20 армираних са 4Ф12 и узенгијама
УРФ6/15.Серклажи се израђују по обиму хале на постојеће дурисол плоче
.Обрачун по м'.
Израда Аб серклажа димензија 25/20 армираних са 4Ф12 и узенгијама
УРФ6/15.Обрачун по м'.
Набавка материјала и израда АБ плоче д=10 цм.Бетон МБ30 и арматурна
мрежа Q188.Обрачун по м2.

м2

1000

м1

400

м1

200

м2

600
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

IV
1

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање зидова од гитер блокова 25/19/19 у продужном малтеру 1:2:6.У цену
урачунати сав потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по м3 зида.

м3

500

2

Зидање зидова од гитер блокова 25/12/19 у продужном малтеру 1:2:6 са
израдом серклажа по висини према важећим прописима за преградне зидове.
У цену урачунати сав потребан рад,материјал и опрему. Обрачун по м2 зида.

м2

1500

3

Малтерисање зидова у продужном малтеру 1:2:6. Дебљина слоја малтера д=2
цм. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по м2.

м2

1200

4

Набавка материјала и израда кошуљице д=4-6 цм. Обрачун по м2.

м2

700
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:

V
1

2

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда хидроизолације Сикамапеи и сл. мокрих чворова
са постављањем хидроизолационих трака типа Сика Сеалтапе и слично у
угловима. Хидроизолациони премаз нанети у два слоја према упутству
произвођача. Обрачун по м2.

м2

100

Набавка материјала и постављање кровне ТПО фолије типа Сика дебљине
2мм и сл преко постојећег кровног покривача. Обрачун по м2.

м2

4000
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УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
VI
1

2

3

VII
1

2

VIII
1

2
3
4

IX
1

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
Набавка материјала и постављање подних гранитних керамичких плочица на
лепку Цересит ЦМ11 и сл. димензија 33*33 цм по избору инвеститора. У цену
урачунати сав потребан рад и материјал.Ширина фуге 2мм. Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање подних гранитних керамичких плочица
димензија 25*40 цм по избору инвеститора у хоризонталном слогу. У цену
урачунати сав потребан рад и материјал.Ширина фуге 2мм. Уцену урачунати
и набавку и постављање алуминијумских лајсни на местима где је потребно
Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда соскле Н=10 цм.Обрачун по м'

м2

м2
м1

700

300
500
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда демит фасаде д=5цм са испуном од камене вуне
д=5цм и завршним пластичним малтером у боји по избору инвеститора.У
цену урачунати сав потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по м2.

м2

2100

Набавка материјала и израда демит фасаде д=10цм са испуном од камене вуне
д=10цм и завршним пластичним малтером у боји по избору инвеститора.У
цену урачунати сав потребан рад, материјал и опрему. Обрачун по м2.

м2

10000
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

м2

3000

м2

3000

м2

1000

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
Набавка материјала и глетовање зидова у два слоја са свим потребним
предрадњама (припрема подлоге прајмером, шмирглање након сваког слоја
глета тако да површиа буде равна и глатка.Обрачун по м2
Набавка материјала и бојење зидова у два слоја са претходном припремом
подлоге прајмером.Обрачун по м2.
Набавка материјала и бојење зидова у два слоја са претходном припремом
подлоге прајмером.Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање ПВЦ мрежице са наношењем грађевинског
лепка у два слоја тако да површина буде чиста и равна.Обрачун по м2

м2
2100
УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ:

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и израда и постављање олучних вертикала РШ до 80 цм
са свим потребним држачима и осталим везним елементима. Обрачун по м'.

м1
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2

Набавка материјала и израда и постављање олучних вертикала РШ до 60 цм
са свим потребним држачима и осталим везним елементима. Обрачун по м'.

3

Набавка материјала и израда и постављање олучних хоризонтала РШ до 80
цм цм са свим потребним држачима и осталим везним елементима. Обрачун
по м'.
Набавка материјала и израда и постављање олучних хоризонтала РШ до 60
цм цм са свим потребним држачима и осталим везним елементима. Обрачун
по м'.
Набавка материјала израда и постављање разних врста опшивки РШ до 40
цм.Обрачун по м'.
Набавка материјала израда и постављање разних врста опшивки РШ до 20
цм.Обрачун по м'.

4

5
6

м1

200

м1

200

м1

400

м1

220

м1

115

7

Набавка материјала израда и монтажа солбанка РШ до 25 цм.Обрачун по м '.

м1

600

8

Набавка материјала израда и монтажа солбанка РШ до 15 цм.Обрачун по м '.
Набавка материјала и постављање ТР лима дебљине 0.55мм у комплету са
свим потребним спојним средствима и опремом потребном за рад. Обрачун
по м2.

м1

200

м2

500
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ком

200

ком

35

70/205

ком

30

80/205

ком

30

300/205

ком

5

Набавка и уградња противпожарних једнокрилних врата димензија 90/205.

ком

5

5

Набавка и уградња ПВЦ роло врата димензија 400/400.Обрачун по комаду.

ком

5

6

Набавка и уградња сегментних врата са интегрисаним вратима за пролаз
пешака. Отварање врата мора бити са даљинским управљачем. Обрачун по
комаду

ком

4

9

X
1

2

3

4

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња ПВЦ прозора од петокоморних профила ширине
300х120цм са квалитетним оковом типа Стублина и сл. и обрадом шпалетни.
Обрачун по комаду.
Набавка и уградња ПВЦ прозора од петокоморних профила ширине
300х100цм са квалитетним оковом типа Стублина и сл. и обрадом шпалетни.
Обрачун по комаду.
Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 70/205, 80/205 и двокрилних
300/205 цм са квалитетним оковом типа Стублина и сл..Обрачун по комаду.
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УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
XI

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

1

Набавка материјала и израда спуштеног плафона од гипс картонских плоча на
одговарајућој подконструкцији.Висини плафона од коте пода 3м. Обрачун по
м2.
Набавка материјала и израда зидова д=10 цм од гипс картонских плоча са
испуном од камене вуне и одговарајућом подконструкцијом. Обрачун по м2.

2

м2

500

м2

20
УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ

XII
1
2

3
4

5

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Демонтажа санитарних елемената. Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа канализационих цеви од ПВЦ-а са фазонским
елементима. Обрачун по м1
ДН 160мм

м1

200

ДН110мм

м1

120

ДН75мм

м1

100

ДН50мм
Набавка и монтажа ПВЦ подних сливника са инокс поклопцем ДН75.
Обрачун по комаду.
Набавка и монтажа водоводних цеви ПП-Р за радни притисак од 10бара

м1

50

ком

10

мање од ɸ1"

м1

10

ɸ1"
Набавка и уградња равних пропусних вентила са точкићем. Вентили морају
одговарати ПП-Р цевима. Обрачун по комаду.
мање од ɸ1"

м1

10

ком

10

ком

10

ɸ1"

ком

20

6

Набавка и уградња ЕК вентила са хромираном капом (ɸ1/2"/3/8"). Вентили
морају одговарати ПП-Р цевима. Обрачун по комаду.

ком

60

7

Испитивање водоводне мреже на пробни притисак од 10бара у трајању од
30минута. Обрачун по м1.

м1

300

Испирање и хлорисање водоводне мреже. Обрачун по м1.

м1

300

Набавка и монтажа самостојеће WЦ шоље Симплон или Балтик са додатном
цевчицом за испирање у комплету са WЦ даском. Обрачун по комаду.

ком

20

8
9
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10

Набавка и уградња водокотлића са испирном цеви. Обрачун по комаду.

ком

20

11

Набавка и уградња умиваоника минималне ширине 50цм у комплету
саславином за топлу/хладну воду, сифоном, дозатором за течни сапун и
држачем убруса. Обрачун по комаду.

ком

20

80литара

ком

10

5литара

ком

20

12

Набавка и монтажа бојлера. Обрачун по комаду.

УКУПНО РАДОВИ ВОДОВОД И КАНАЛIЗАЦIЈА
XIII
1
2

РАЗНИ РАДОВИ
Израда пројекта изведеног стања. Обрачун по комаду.
Набабка материјала и постављање зидних сендвич панела дебљине 8цм на
одговарајућој подконструкцији са испуном од камене вуне у боји по избору
Инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад материјал и опрему.
Обрачун по м2

ком

1

м2

150
УКУПНО I-XIII:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - машинске инсталације
I Котларница
Р.
бр.
1
1
2
3

Опис
2
Набавка, испорука и монтажа котла на чврсто гориво, снаге ‚ 250 кW, радног
притиска 4 бара, полазног и повратног прикључка ДН60. Или одговарајући.
Набавка, испорука и монтажа котла на чврсто гориво, снаге ‚750 кW, радног
притиска 4 бара, полазног и повратног прикључка ДН80. Или одговарајући.
ДИМЊАЧА: SCHIEDEL ИЦС25 Ø 700 мм, РАЗВИЈЕНА ДУЖИНА цца
1.5 м СА ЈЕДНИМ КОЛЕНОМ ОД 45⁰

4

ВЕРТИКАЛА: SCHIEDEL ИЦС25 Ø 700 мм, УКУПНА ВИСИНА 24 м

5

ТЕЖИНА ДИМЊАЧКОГ СИСТЕМА : ИЦС25 Ø 700 мм - 33.7 кг/м1;
ДИМЊАК НИЈЕ САМОСТОЈЕЋИ, ПОТРЕБНА ПОМОЋНА
КОНСТРУКЦИЈА ЗА НОШЕЊЕ У ВИСИНИ ОД 22 м

оквирна
кол.
3

Ј.М.
4

2

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1500
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кг

Јед. цена
без ПДВ
5

Јед. цена са
ПДВ
6

Укупно без
ПДВ
7

Укупно са
ПДВ
8
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6

ДИМЊАЧА: SCHIEDEL ИЦС25 Ø 500 мм, РАЗВИЈЕНА ДУЖИНА
1.5 м СА ЈЕДНИМ КОЛЕНОМ ОД 45⁰

7

ВЕРТИКАЛА: SCHIEDEL ИЦС25 Ø 500 мм, УКУПНА ВИСИНА 15 м

8

ТЕЖИНА ДИМЊАЧКОГ СИСТЕМА : ИЦС25 Ø 500 мм - 24 кг/м1;
ДИМЊАК НИЈЕ САМОСТОЈЕЋИ, ПОТРЕБНА ПОМОЋНА
КОНСТРУКЦИЈА ЗА НОШЕЊЕ У ВИСИНИ ОД 22 м
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане циркулационе пумпе за
фенкоиле просторија 9 и 10, као и за радијаторско грејање Објекта II; типа
УПС 65-60/2Ф или сличне, Q=9000 л/х; Х= 3 м. Пел=350 W; У=3x400В. Или
одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане циркулационе пумпе за
радијаторско грејање у простору 9; типа АЛПХА 25-40 180 Ф или сличне,
Q=500 л/х; Х= 2 м. Пел=100 W; У=230В. Или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане циркулационе пумпеглавне пумпе за снабдевање Објекта II; типа УПС 80-60 ФБ или сличне,
Q=22000 л/х; Х= 3 м. Пел=700 W; У=3x400В. Или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане циркулационе пумпе за
фенкоиле у просторим 1,2 и 3 у Објекту II; типа УПС 65-60 Ф или сличне,
Q=17000 л/х; Х= 4 м. Пел=600 W; У=3x400В. Или одговарајуће.
Набавка, испорука и монтажа фреквентно регулисане циркулационе пумпе за
заштиту хладног краја котла, типа УПС 26-150 или сличне, Q=2000 л/х; Х=8 м;
Пел= 250 W. Или одговарајуће.

9

10

11

12

13

цца

14

Набавка, испорука и монтажа затворене експанзионе посуде запремине 500 л.

15

Набавка, испорука и монтажа трокраког мешног вентила са погоном, заједно са
прирубницама и контраприрубницма и спојно-заптивним материјалом ДН32,
Квс=1,0м³/х.
Набавка материјала и израда разделника и сабирника за дистрибуцију топлотне
енергије, са прикључцима и арматуром приказаном у шеми.
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила заједно са
прирубницама и контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН80
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила заједно са
прирубницама и контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН60
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила заједно са
прирубницама и контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН40

16
17
18
19
20
21

Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила заједно са
прирубницама и контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН32
Набавка, испорука и монтажа равних запорних вентила заједно са
прирубницама и контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН25

1

ком.

1

ком.

1500

кг

2

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

2

кпл.

6

ком.

10

ком.

8

ком.

4

ком.

4

ком.
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22

Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила ДН65.

23

Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила ДН50.

24

Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила ДН40.

25

Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила ДН3225.

26

Набавка, испорука и монтажа неповратног вентила ДН25.

27

Набавка, испорука и монтажа славина за испуст са капом и ланцем димензија
ДН20
Набавка, испорука и монтажа термометара у месинганом кућишту 0-120°Ц
Набавка, испорука и монтажа манометара у месинганом заштитном кућишту 06 бара.
Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно са прирубницама и
контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН60
Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно са прирубницама и
контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН40
Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно са прирубницама и
контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН32
Набавка, испорука и монтажа хватача нечистоће заједно са прирубницама и
контраприрубницама и спојно-заптивним материјалом ДН25
Чишћење и бојење челичних цеви и ослонаца, пре постављања изолације,
основном бојом која је постојана на температури до 120°Ц.
Изолација цевне мреже која пролази кроз негрејани део објекта минералном
вуном дебљине 40 мм у облози од Ал лима дебљине 0,5 мм. Све површине
изоловања очистити
Набавка материјала, израда и уградња решетке са жализином димензија
800x600мм на улазним вратима котларнице.
Набавка материјала, израда и уградња решетке са жализином димензија
800x500мм на улазним вратима котларнице.
Набавка материјала и израда одзрачних посуда Ø168x300.

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41

Бушење зидова и постављање носача и држача цевовода, анкерисање опреме.
Припремно-завршни радови, увођење монтерских група у рад, мерење и
размеравање, унутрашњи транспорт материјала и алата, хладна и топла проба
инсталације.
Набавке, испорука и монтажа сигурносног вентила ДН40, 4 бара, са
сугурносном опругом.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

4

ком.

7
8

ком.
ком.

8

ком.

3

ком.

3

ком.

3

ком.

3

ком.

20

м

40

м²

1

ком.

1

ком.

8

ком.

паушал
паушал
3

II Грејна тела и прибор
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Р.
бр.
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Опис
Набавка, испорука и монтажа панелних радијатора "Југотерм", и фенкоила,
комплет са заптивкама, чеповима и редукцијама.
Радијатор ЈМ(22)600/400
Радијатор ЈМ(22)600/500
Радијатор ЈМ(22)600/600
Радијатор ЈМ(22)600/800
Радијатор ЈМ(22)600/1000
Набавка, испорука и уградња калорифера типа: Калорифер зидни снаге 23 кW;
ТОП КФW-39.2-Топиз или одговарајући. Урачунати и подконстукцију за
качење на зид.
Рециркулациони уређај за грејање [ТХ-9А-/СТ.Д1/-.--.--.--/-.--/КК]Кућиште је
израђено од нерђајућег Алуцинк лима. Уређај се причвршћује на таваницу са
четири М10 вијака са шестоугаоном главом и стандардним подметачима.
Измењивач топлоте је од бакарних цеви и алуминијумског лима. Колектори су
направљени од челика. Вентилаторска јединица се састоји од избалансираног
аксијалног вентилатора на директни погон и високоефикасног ЕЦ мотора који
је развијен за рад без одржавања. Лопатице вентилатора су израђене од
ливеног алуминијума које су аеродинамички обликоване и ради ниже буке
излазне ивице су са урезима. Вртложни дистрибутер ваздуха са концентричном
млазницом, са 12 подешавајућих лопатица, са интегрисаном основном облогом
за пригушивање буке, са сензором температуре убацног ваздуха, са
сервомотором за аутоматско подешавање дистрибуције ваздуха без промаје од
вертикалног до хоризонталног правца. Разводни орман са редним стезаљкама.
(артикал бр.: ТХ-9А-/СТ.Д1/-.--.--.--/-.--/КК). Или одговарајући.
Конструкција за вешање [Т-С] за монтажу уређаја на таваницу, састоји се од
четири пара "У" профила од Алуцинк лима, висина је подесива до 1300 мм.
Фарбање према уређају. (артикал бр.: Т-С)
Акустична облога [Т-А-9] за снижавање нивоа буке у просторији (снижава
емисију буке која потиче од вртложне коморе). Пригушење буке износи 4
дБ(А). (артикал бр.: Т-А-9)
Командни орман за напајање маx. 5 x ТопВент ДХВ уређаја [КОН-5ДХВ]
(артикал бр.: КОН-2ДХВ)
Ховал ЕасyТрониц ЕЦ регулатор температуре [ЕТ-ЕЦ]; (артикал бр.: 2067647)
Пуштање опреме у Рад са једним сервисом.
Набавка, испорука и монтажа радијаторских вентила са термоглавом ДН 15
Набавка, испорука и монтажа радијаторских навијака ДН 15

оквирна
кол.

Ј.М.

15
10
15
10
20

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2

ком.

15

ком.

15

ком.

15

ком.

2

ком.

2
1
70
70

ком.
ком.
ком.
ком.
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Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ
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11
12

Набавка, испорука и монтажа аутоматског одзрачног лончета ДН15, НП6, за
монтажу на крајевима вертикала.
Набавка, испорука и монтажа аутоматског одзрачног вентила ДН10, НП6, за
монтажу на радијаторе и сушаче.

10

ком.

70

ком.

III Цевна мрежа и арматура
Р.
бр.
1

2

Опис
Набавка, испорука и монтажа цеви по стандарду СРПС ЕН 10216-2:2014,
следећих димензија:
црна цев ø88,9x3.25
црна цев ø60.3x3.25
црна цев ø48.3x2.6
црна цев ø42,4x2.6
црна цев ø33.7x2.6
црна цев ø21.3x2.65
За фитинге, клизне и фиксне ослонце, вешаљке, хилзне, спојни и заптивни
материјал, кисеоник, дисугас, електроде за варење и сав остали потребни
материјал узима се 30 % од врдности претходне ставке.

оквирна
кол.

Ј.М.

90
510
180
120
120
180

м
м
м
м
м
м

30

%

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

IV Бојење и изолација
Р.
бр.
1
2

Опис
Бојење видно постављених неизолованих цеви бојом отпорном до 120ºЦ. Све
површине пре бојења очистити. Тон боје одређује надзорни орган Iнвеститора.
Термоизолација дела цевовода пресованом вуном дебљине 50 мм у облози од
поцинкованог лима.

оквирна
кол.

Ј.М.

250

м²

250

м²

V Грађевински радови
Р.
бр.
1

Опис
Просецање (бушење вибрационом бушилицом) отвора у преградним зидовима
за пролаз цевне мреже, враћање зидова и плафона у функцију након бушења
отвора.

оквирна
кол.
паушално
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Ј.М.
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VI Припремно-завршни радови грејања
Р.
бр.
1

2
3
4
5

6

Опис
Припремни радови обухватају:
1.отварање градилишта,
2.упоређење стварног стања са пројектном документацијом и у случају
одступања консултовати Надзорног органа.
3.потребна размеравања и усаглашавања
Испитивање инсталације на хладни хидраулички притисак и топла проба, у
свему према техничким условима.
Мерење и регулација протока применом метода по светски признатим
стандардима, са израдом извештаја у три примерка.
Подешавање свих вентила на предвиђене позиције регулације.
Израда Пројекта изведеног стања, у три примерка, који се предају Инвеститору
(три копије). Испорука целокупне документације о опреми и радовима
потребним за технички пријем и добијање Употребне дозволе. Учешће у
техничком пријему и отклањање примедби Комисије.
Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала,
испирање инсталације, мерење нивоа буке у просторијама у близини
подстанице, пробни погон иореаја инсталације крајњем кориснику
(Iнвеститору).

оквирна
кол.

Ј.М.

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

Ј.М.

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

Јед. цена
без ПДВ

Јед. цена са
ПДВ

Укупно без
ПДВ

Укупно са
ПДВ

паушално
паушално
паушално
паушално

паушално
паушално

VII Вентилација
Р.
бр.
1

2

Опис
Набавка, испорука и уградња аксијалних вентилатора и уградња на зидове
хале, вентилатор монтирати тако да избацују ваздух из просторије, а улаз
ваздуха ће се решавати процепима и менанизмима столарије. Тип вентилатора:
ХЦФТ/4-400Х, н=1350 о/мин; снаге 300 W; пречника 400 мм; протока 5070
м³/х, добављач ЈАК-КА или одговарајући.
Набавка, монтажа и израда жалузина диментија 450x450 мм, на местима
вентилатора.

оквирна
кол.

24

ком

24

ком

VIII Припремно-завршни радови вентилације
Р.
бр.

Опис

оквирна
кол.
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1

2
3
4

5

Припремни радови обухватају:
1.отварање градилишта,
2.упоређење стварног стања са пројектном документацијом и у случају
одступања консултовати Надзорног органа.
3.потребна размеравања и усаглашавања
Испитивање инсталације на хладни хидраулички притисак и топла проба, у
свему према техничким условима.
Мерење и регулација протока применом метода по светски признатим
стандардима, са израдом извештаја у три примерка.
Израда Пројекта изведеног стања, у три примерка, који се предају Инвеститору
(три копије). Испорука целокупне документације о опреми и радовима
потребним за технички пријем и добијање Употребне дозволе. Учешће у
техничком пријему и отклањање примедби Комисије.
Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала,
испирање инсталације, мерење нивоа буке у просторијама у близини
подстанице, пробни погон иореаја инсталације крајњем кориснику
(Iнвеститору).

паушално
паушално
паушално

паушално
паушално

УКУПНО I-VIII:

Предмер и предрачун – електро радови

Поз.

Опис

ј.м.

1

2

3

Општи услови
По овом Предмеру и предрачуну предвиђа се комплетна набавка, испорука и
уградња свог материјала наведеног у појединим позицијама, као и свог
осталог неспецифицираног материјала, који је потребан при изради
инсталација. Такође је предвиђено повезивање,испитивање и пуштање
инсталација у исправан погон, са достављањем свих атеста према важећим
прописима. Урачунати су такође и сви трошкови који би могли настати услед
потребе за уклањањем оштећења насталих радом на извођењу
електроинсталација. Дужност је извођача ових радова да изради евентуално
потребне радионичке цртеже као и документацију изведеног стања. Овим
предмером су обухваћени и радови у вези са напајањем електромоторног
погона - расхладне опреме, као и сигнализације у вези са њом, али не и у
погледу команде јер ови радови представљају део пројекта расхладних
инсталација.
Јавна набавка број 404-62 – Адаптација,реконструкција и санација објеката некадашња „Пилана“

оквирна
кол.
4

јед. цена без
ПДВ
5

Јед.цена са
ПДВ
6

Укупно без
ПДВ
7

Укупно са
ПДВ
8
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1

1.1.

1
2
3
4
7
8
9
10
12
1.1
1.2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Разводни блокови
У свим позицијама подразумевају се набавка, испорука, уградња и
повезивање разводних блокова. На вратима свих разводних блокова мора
стајати којим се означава примењена мера заштите од индиректног додира.
Све компоненте уграђене у разводне блокове морају бити означене тако да
буде јасно ком струјном колу припадају, а у унутрашњост ормара мора се
поставити једнополна шема.
ННРО ТС
Овде је дат списак компакт прекидача за заштиту напојних каблова. Ови
прекидачи требало би да буду уграђени у нисконапонски разводни ормар
трансформаторске станице 10/0.4 1000кВА.
ЛВ431403, НСX250А-Ф (36кА@415В) компакт прекидач без заштитне
јединице
ЛВ431470, електронска заштитна јединица
ЛВ432413, НСX400А-Ф (36кА@415В) компакт прекидач без заштитне
јединице
ЛВ432081, електронска заштитна јединица
ЛВ429227 сет од три конектора за проводнике пресека 25-95мм2, за уградњу
на IНС, НС, НСX и ЦСВ прекидаче; омогућују прикључење проводника без
употребе папучица.
Папучица цеваста АлЦу 240/16
Папучица цеваста АлЦу 150/16
Папучица цеваста АлЦу120/16
Папучица цеваста Цу 35/12

ком
ком

3,00
3,00

ком
ком

2,00
2,00

ком
ком
ком
ком
ком

1,00
4,00
12,00
8,00
4,00
Укупно:

РО1
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНIЦА БЛОК МОДУЛ 4П 250А
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИСИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 18X4X99
XЛ3 С 630 24М 750ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 750ММ
XЛ3С630 СИДЕС 750
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 300ММ

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
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1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
1.2
1.3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1.3

ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б40 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДПX3 250МТ 3П 200А 36КА
ДПX3 ПЛОЦА ЗА ДИН МОНТАЖУ 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
12
1
4
1
1
1
Укупно:

РО2
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
XЛ34СЕТ НОСАЦА КАБЛ ПОЉА
ОС ЛАМПIЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПIЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИСИНА ДIН Х=15ММ
XЛ3 САБИРНИЦА ЦУ ОТВОРИ 32X5
XЛ3 СIНА ЦУ КРУТА 25X4X99
XЛ3 С 630 36М 1200ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 36М 1200ММ
ПЛОЦА ЗА XЛ3630 КАБЛ ПОЉЕ 1200
IIНТ КИТ ЗА КАБЛОВСКО ПОЉЕ
СИНА ЗА КОНСТ ЗАДЊА 24М
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ДПX3630 4П 24М ХОР ПЛОЦА XЛ3С
ДПX3630 4П 24М ВЕРТ ПЛОЦА XЛ3С
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 200ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ИЗОЛ НОСАЦ XЛ3С 400А
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б40 10000А БIЦ
ДПX3 630 - ТМ 3П 320А 36КА

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
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4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
27
1
8
1
Укупно:
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1.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1.4
1.5.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

РО3
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНИЦА БЛОК МОДУЛ 4П 250А
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИ СИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 18X4X99
XЛ3 С 630 24М 750ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 750ММ
XЛ3С630 СИДЕС 750
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 300ММ
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 100ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДX-Х ОСИГУРАЧ 16КА 3П Б 80А
ДПX3 250МТ 3П 200А 36КА
ДПX3 ПЛОЧА ЗА ДИН МОНТАЖУ 250

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
Укупно:

РО4
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
САБИРНИЦА БЛОК МОДУЛ 4П 100А
ОС ЛАМПIЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПIЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
XЛ3 САБИРНИЦА 12X6,5X456
ВИ СИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 С 630 24М 900ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 900ММ
XЛ3С630 СIДЕС 900
ДИН.СИНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
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1
1
1
2
1
1
1
1
4
3
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.5
1.6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 100ММ 24М
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б6 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б10 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВИСИНСКИ
ДПX160 ПРЕКИДАЧ 36КА 3П 63А
ДПX3 ПЛОЧА ЗА ДИН МОНТАЖУ 160

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
12
35
2
1
1
1
Укупно:

РО5
ЕX-НX СЛЕПА МАСКА ЗА 5М БЕЛА
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЦРВЕН
ОС ЛАМПИЦА СИГНЛ 230В~ ЗЕЛЕН
ВИ СИНА ДИН Х=15ММ
XЛ3 САБИРНИЦА ЦУ ОТВОРИ 32X5
XЛ3 СИНА ЦУ КРУТА 25X4X99
XЛ3 С 630 24М 1200ММ
МЕТ. ВРАТА XЛ3С630 24М 1200ММ
XЛ3С630 СИДЕС 1200
СИНА ЗА КОНСТ ЗАДЊА 24М
ДИН.СIНА 24М XЛ3С630
ПОКРИВНА МАСКА 24М 150ММ
ПОКРИВНА МАСКА 24М 200ММ
ДПX3630 4П 24М ХОР ПЛОЧА XЛ3С
ДПX3630 4П 24М ВЕРТ ПЛОЧА XЛ3С
ПУНА МЕТ. ПЛ XЛ3С630 150ММ 24М
СЕТ ОД 100 СРАФОВА ЗА МЕТ ПЛОЦУ
КАБЛ ЗА УЗЕМ. 350 ММ 6ММ2
ИЗОЛ НОСАЦ XЛ3С 400А
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б10 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 1П Б16 10000А БIЦ
ТX3 АУТ ОСИГ 3П Б25 10000А БIЦ
ДПX АДАПТЕР ВIСIНСКI
ДПX3 160 ТМ 3П 100А 16КА

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
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1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
2
1
1
1
2
1
1
3
3
19
1
1
2
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25
26
1.6

ДПX3 ПЛОЧА ЗА ДИН МОНТАЖУ 160
ДПX3 630 - ТМ 3П 400А 36КА

2
1
2
3
4
5
2
3

Напајање објекта - земљани радови
Ископ и затрпавање рова 1.50 x 1.1 x 100м3 =
Ископ и затрпавање рова 1.20 x 1.1 x 60 м3 =
Песак, по 20цм испод и изнад каблова
ГАЛ штитник
Позор трака, 13г/м1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4

1

ком
ком

2
1
Укупно:
УКУПНО под 1:

м3
м3
м3
ком
кг

165,00
79,20
49,00
50,00
1,30
УКУПНО под 2:

Регали и каналице
Набавка, испорука и уградња кабловских регала типа ПНК. Регали се
постављају или на носаче, према цртежима датим у графичком делу пројекта
или по панелима, по зиду вертикално или на таваници одозго, хоризонтално.
ПНК 50x30/2000мм
ПНК 100/2000мм
ПНК 200/2000мм
ПНК 400/2000мм
Поклопац за ПНК 400/2000мм
Поклопац за ПНК 200/2000мм
Конзола за ПНК100
Конзола за ПНК200
Конзола за ПНК400
Спојница бочна ПНК
Равна спојница ПНК
Комплет за спајање ПНК, зупчаста подлошка
Опрема за спустање ПНК регала (сајле, перфориране траке или носачи и сав
остали потребан ситан материјал потребан за уцврсцивање на плафон).
Просецна висина спустања 4м.
Одстојник

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

100,00
370,00
350,00
240,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
500,00
500,00
247,00

комплет
ком

480,00
70,00
УКУПНО под 3:

Каблови
Набавка, испорука и монтажа каблова у земљи и на носачима каблова,. Све
комплет са повезивањем на оба краја, комплет са одговарајуим елементима за
повезивање, следећих типова и карактеристика:
Кабл ПП00-А 1x240

м
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650,00
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2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
4
5

Кабл ПП00-А 1x150
Кабл ПП00-А 1x120
Кабл ПП00-А 4x35
Набавка, испорука и монтажа каблова на носачима каблова, у спуштеном
плафону, гипс-картонским преградним зидовима, у поду у цевима и израда
инсталације опште и паничне расвете на обујмицама и испод малтера на зиду
и плафону. Све комплет са повезивањем на оба краја, комплет са
одговарајуим елементима за повезивање, следећих типова и карактеристика:
Кабл Н2XХ 5x25
Кабл Н2XХ 5x16
Кабл Н2XХ 5x6
Кабл Н2XХ 5x4
Кабл Н2XХ 5x2,5
Кабл Н2XХ 3x2,5
Кабл Н2XХ 3x1,5

м
м
м

2.920,00
1.600,00
250,00

м
м
м
м
м
м
м

150,00
50,00
650,00
150,00
100,00
1.700,00
3.450,00
УКУПНО под 4:

Светиљке
Набавка, испорука и монтажа светиљки на носачима каблова, у спуштеном
плафону, гипс-картонским преградним зидовима и израда инсталације опште
и паничне расвете . Све комплет са повезивањем на оба краја, комплет са
одговарајуим елементима за повезивање, следећих типова и карактеристика:

1

2

3
4
5

ЛоРа концентратор са сервером и везом на интернет за контролу комплетне
расвете у фабрици.
Лед светиљка типа УМИДА-150-60W или сл., са комуникационим
(ЛоРаWАН или сл.) модулом за даљинску контролу и управљање лампом.
Температупна боја светла је 4000 К, кућиште светиљке је израђено од
алуминијумске легуре ливене под притиском, протектор светиљке израђен је
од поликарбоната отпорног на УВ зраке, степен механичке заштите
комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) ИП 66,
степен ИК застите мин 08. Осветљај ЛЕД модула износи минимум 110
лумена по W, радни век минимум 50.000 радних сати. Светиљка предвиђена
за рад у абијенту са температуром у опсегу од -20°Ц до +45°Ц. Фактор
искоришћења снаге је мин. 93%. Светиљка је у класи електричне изолације и
у сагласности са ИЕЦ-ЕН 60598
Лед панел 12 W, мин.90 лм/W
Лед панел 18 W, мин.90 лм/W
Лед панел 24 W, мин.90 лм/W

ком

1,00

ком
ком
ком
ком

363,00
28,00
10,00
58,00
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6

7
5
6
1
2
3
4
5
6
6
7
1
2

Надградна водонепропусна широкоснопна светиљка са једним светлосним
извором, израђена у ЛЕД технологији за осветљење техничких просторија.
Кућиште светиљке је од поликарбоната обојено у сиву боју. Оптички блок и
протектор такође од поликарбоната. Степен механичке заштите је ИП65,
отпорност на удар је ИК08, док је струјна класа И. Уједначеност боје СДЦМ
(0.38,0.38) <3,5. Светиљка се испоручује у комплету са ЛЕД модулима са
бојом светлости 4000К, електронским предспојним уређајима, индексом
репродукције боје Ра већим од 80 и акумулаторским модулима са три сата
рада без електричне енергије. Ефикасност светиљке мин 105лм/W, укупан
иницијални флукс система је 6000лм. Укупна максимална снага система је
57W. Време за који светлосни флукс падне на 90% иницијалног флукса је
15.000 сати, док је време док падне на 80% 30.000 сати. Светиљка има
могућност монтаже на сензор покрета и сензор мерења нивоа светлости.
Светиљка има масу од 1,82 кг. Светиљка треба да буде усклађена са
европским стандардом о сигурном и правилном раду, да има ЕНЕЦ ознаку.
Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за
производе, да има ЦЕ знак. Произвођач светиљки треба да послује у складу
са системом менаџмента квалитетом ИСО 9001:2008, системом управљања
заштитом животне средине ИСО 14001:2004 и системом менаџмента
здрављем и безбедношћу на раду ОХСАС 18001:2007. Понуђач треба да
достави горе поменуте произвођачке сертификате. Светиљка еквивалентна
типу Пхилипс ЦореЛИне Wатерпрооф WТ120Ц ЛЕД60С/840 ПСУ Л1500
ЕЛ3 + висилице.
Паник светиљка типа Олyмпиа Елецтроницс ГР-310/12Л/180 ИП40

ком
ком

14,00
124,00
УКУПНО под 5:

Прекидачи и утичнице
ОГ прикључница IIp 16А
ОГ прикључница IIp 16А дупла
ОГ прикључница IIIp 16А
ОГ прекидач обичан
ОГ прекидач серијски
ОГ прекидач изменични

ком
ком
ком
ком
ком
ком

67,00
5,00
6,00
70,00
5,00
5,00
УКУПНО под 6:

Уземљење, громобран и изједначавање потенцијала
Набавка, испорука и монтажа челичне поцинковане цеви ø50мм дужине од
6м.
Набавка, испорука и монтажа анкер шелне за сидрење носеће цеви на
конструкцији.

ком

1,00

ком

3,00
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3
4

5

6
7
8
7
8

Набавка, испорука и уградња штапне хватаљке са уређајем за рано
стартовање са временом предњачења 90µс типа СЛ65 СКYЛАНЦЕ . Комплет
са врхом и хватаљком . Обухватити таблицу и прелазни комад.
Набавка, испорука и уградња челичне поцинковане траке ФеЗн 25x4мм2 од
уземљивача до контролног мерног споја у дужини од 4м.
Набавка, испорука и уградња челичне поцинковане траке ФеЗн 25x4мм2 од
контролног мерног споја до штапне хватаљке у просечној дужини од 30м. У
цену урачунати и држаче за траку, држаче за траку са гуменим чепом за
ношење траке по крову од лима и држаче за траку са бетонским постољем за
раван кров.
Испитивање отпора уземљења и издавање Стручног налаза (атеста), све у 3
примерка.
Машински ископ и затрпавање рова (по постављању тракастог уземљивача)
димензија 0,5x0,8м
Набавка, испорука и уградња тракастог уземљивача од челичне поцинковане
траке ФеЗн 25x4мм2 у већ припремљен ров дубине 0,8м са свим потребним
укрсним комадима

ком

1,00

ком

2,00

ком

2,00

комплет

1,00

м

490,00

м

490,00

ком

1,00

УКУПНО под 7:
Израда пројекта изведеног стања објекта - ПИО

УКУПНО 1-8:
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ЗБИРНА РЕКАПIТУЛАЦIЈА
УКУПНО без ПДВ
I
II
III

ПДВ

УКУПНО са ПДВ

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
МАШИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРО РАДОВИ
УКУПНО:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
•
У колони 5 уписати јединичну цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
•
У колони 6 уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
•
У колони 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и
укупно;
•
У колони 8 уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и
укупно;
•
Крајњи збир позиција дати у делу "Рекапитулација" исказати укупну цену у динарима без
ПДВ-а, вредност ПДВ-а, цену са ПДВ-ом понуде. Укупна цена без ПДВ-а мора бити једнака
цени унетој у Обрасцу понуде.
Напомена:
-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција
понуђена без надокнаде (бесплатна);
-Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично,
Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као
неприхватљива.

Датум:

Одговорно лице:
МП

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
структуре цене.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________
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ОБРАЗАЦ 6

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________ (назив понуђача), даје

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”, број 40462, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Оранизација
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 слмислу 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 7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне
набавке – Адаптација, реконструкција и санација објеката некадашња “Пилана”, број 40462, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

_________________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјав мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 8

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Број јавног позива: 404-62
(референц листу доставити за претходних 8 година – 2010/11/12/13/14/15/16/17. године)

р.бр

назив корисника
адреса
контакт особа
број телефона

број и предмет уговора

вредност изведених
радова
(без ПДВ-а)

период
реализације
уговора

Овај Образац копирати у потребан број примерака!

Понуђач је дужан да уз референц листу достави фотокопије Потврда, издате од стране
Наручилаца наведених у референц листи
М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача:
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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, дана
__________2018. године, обишао је терен где ће се изводити Адаптација, реконструкција и
санација објеката некадашња “Пилана”, број 404-62 детаљно је прегледао локацију, извршио
увид у пројектну документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему
понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу
бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Овлашћено лице понуђача
_______________________

Датум:

_____________

Овлашћено лице наручиоца
М.П.

______________________________

Напомена: Обилазак објекта није обавезан, него препорука Наручиоца.
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