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СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
ГЛАВНИ ТРГ 12
www.gimnazija-senta.rs
Број: 034-103/1-2017
Датум: 13.06.2017. године
С Е Н Т А

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Сенћанска гимназија је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки
и на интернет страници www.gimnazija-senta.rs за подношење понуда за јавну набавку радова
- Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије. Конкурсна документација се може
преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице www.gimnazija-senta.rs

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Сенћанска гимназија, Главни трг 12, матични број 08204071, ПИБ 101099825,
шифра делатности 85.31 - Средње опште образовање

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА

Предметна јавна набавка се спроводи као отворени поступак у складу са конкурсном
документацијом, Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.
Поступак се спроводи ради закључења уговора.

1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке број 034-103/1-2017 је набавка радова - Доградња постојећег објекта
Сенћанске гимназије, шифра из општег речника јавне набавке 45262800 – Радови на доградњи
зграда

1.4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају
да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
Понуду треба доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст:
“Понуда – не отварај, Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије“, на адресу Главни
трг 12, 24400 Сента.
На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач
понуду подноси лично предајом у писарници или путем поште.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се сматра благовременом ако је поднета до 14.07.2017. године до 9,00 часова.

1.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА

Отварање понуда вршиће се јавно, дана 14.07.2017. године у 9,15 часова у просторијама
Сенћанске гимназије, Главни трг 12. Овлашћени представник понуђача који присуствује
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отварању понуда, предаје оверено и потписано пуномоћје пре почетка отварања понуда, које
мора гласити на особу која присуствује отварању понуда.

1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 дана од дана отварања понуда, односно по
истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.

1.7. КОНТАКТ ЛИЦЕ

E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs

Комисија за јавне набавке
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити превод оверен од стране
овлашћеног преводиоца.

2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене доказе
у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује испуњеност
услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда се подноси у
запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је
предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена
печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора бити повезана траком (јемствеником)
и запечаћена у целини. Понуђачи могу да поднесу само једну понуду и не могу је мењати.
Понуда која није сачињена у складу са захтевима из конкурсне документације биће одбијена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће,
по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. У складу са
чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.

Понуда садржи:

Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ  број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не ради о
заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
ОБРАЗАЦ  број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ  број 6 - Oбразац структуре цене
ОБРАЗАЦ  број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 – Списак референци
ОБРАЗАЦ број 9 – Потврда Инвеститора
ОБРАЗАЦ  број 10 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 11 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није
обавезно)
ОБРАЗАЦ  број 12 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ  број 13 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број  14 - Изјава понуђача да нема забрану обављања делатности
ОБРАЗАЦ број  15 - Записник о извршеном обиласку локација Наручиоца
ОБРАЗАЦ број 16 - Изјава o могућности извршења уговорних обавеза
ОБРАЗАЦ број  17 – Изјава о достављању полисе осигурања
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3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Сенћанска гимназија, 24400
Сента, Главни трг 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске
гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске
гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске
гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Доградња постојећег објекта
Сенћанске гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање
дана пре датума за достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе у истој, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако вредност дела јавне набавке
не прелази 10% укупне вредности јавне набавке испуњеност обавезног услова из члана 75.
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став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати преко подизвођача којем је поверио извршење
тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, a додатне услове из конкурсне
документације чланови групе понуђача испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка
5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Понуђач је дужан да у својој понуди наводи имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, НАЧИНА ВРШЕЊА
РАДОВА, НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА

10.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10.2. Захтеви у погледу начина вршења радова
Наручилац захтева од понуђача да предметне радове изврши у складу са својом понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање за извршене радове се врши на основу оверених привремених и окончане ситуације.
Оверена привремена ситуација се плаћа у року од најдуже 45 календарских дана од дана
пријема ситуације.
Окончана ситуација се подноси по завршетку уговорених радова и иста ће се платити по
добијању извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је предметни објекат
подобан за употребу, а најдуже у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, рачунајући од данa добијања извештаја
Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.

12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости.
Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој
страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.
Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити
парафом и печатом.
Цена (осим елемената њене структуре) и остали комерцијални услови не могу бити означени
као поверљиви.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:

14.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 10% од
понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање три дана дужим од рока важења
понуде. Гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи
гаранције морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Понуђач
може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да гласи
на Наручиоца. Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након
истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити
банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
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14.2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење
посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком
важности најмање 45 (четрдесетпет) дана дуже од дана коначног извршења уговорених
радова, која чине предмет ове јавне набавке. Гаранција мора бити безусловна, платива на
први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће
уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.
14.3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и
наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака
у гарантном року у износу од 5% од вредности понуђене цене без ПДВ-а чији рок важења
мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Добављач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац
ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa
добaвљaч не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa
предметa уговорa у гaрaнтном року.

Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу:

1. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7
дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење
посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, са роком
важности најмање 45 (четрдесетпет) дана дуже од дана коначног извршења уговорених
радова, која чине предмет ове јавне набавке. Гаранција мора бити безусловна, платива на
први позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг). Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће
уновчити поднету гаранцију уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року изабрани понуђач
предаје Наручиоцу на дан добијања извештаја Комисије за технички преглед којим се
утврђује да је објекат подобан за употребу. Изабрани понуђач се обавезује да дан добијања
извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу
преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а.
Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.
Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани понуђач не
изврши обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
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15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште или
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана
пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана
пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. Додатне
информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 034-103/1-2017, на неки од следећих
начина:

1. путем поште на адресу Главни трг 12, 24400 Сента, са повратницом
2. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs

Уколико се захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује путем електронске
поште, понуђач који је извршио достављање дужан је да од Наручиоца захтева да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је Наручилац дужан и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац није дужан да доставља додатне информације или појашњења уколико понуђач
који је доставио захтев за додатним информацијама или појашњењима није тражио од
Наручиоца потврду пријема документа (електронске поште).
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију. Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим
ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.

Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума “НАЈНИЖА
ПОНУЂЕНА ЦЕНА”.

Уколико постоје два или више понуђача са истим износом понуде, Наручилац ће уговор о
јавној набавци доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде.

19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који изводе радове, наручилац
ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у
односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на
доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки
члан групе понуђача лице из члана 86. став 6. Закона.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је
понуђач и његов подизвођач лице из члана 86. став 6. Закона.
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Уколико у поступку учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној
трговини у централној Европи (CEFTA 2006), предност дата у ставу 1. ове тачке примењиваће
се сходно одредбама тог споразума.
Уколико у поступку учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије, са друге стране, предност дата у ставу 1. ове тачке примењиваће се сходно
одредбама тог споразума.

22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту:
подносилац захтева). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно,
електронском поштом на e-mail anna@zenta-senta.co.rs и препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње
наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока  за подношење захтева из
члана 149. став 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев
за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права, у складу са Законом.
У случају подношења захтева за заштиту права подносилац захтева је дужан да уплати таксу
од 120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије (у даљем тексту: такса).
Према члану 151. Закона, захтев за заштиту права, између осталог, мора да садржи и потврду
о уплати таксе. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН,
прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
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.
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(3) износ таксе 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 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 чл. 138. - 167. Закона.
На питања поступка заштите права која нису уређена Законом о јавним набавкама сходно се
примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се
неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице,
осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор
о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.

24. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени услови за
доделу уговора. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца
за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.

25. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:

1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
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3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива

1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца  у року
одређеном у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.

2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом

документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да
потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.

4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац није
одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава
права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене вредности
јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ  број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА  ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум

М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ  број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум

М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ број 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум

М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- члан 75. став 1. тачка 1. Закона: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар; доказ: извод или решење из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда или из одговарајућег
регистра или адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике
Србије;

- члан 75. став 1. тачка 2. Закона: да понуђач или његов правни заступник нису осуђивани
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; доказ: извод из казнене евиденције
основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица; извод из казнене евиденције посебног
одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду и уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе МУП-а за законског засутпника или адекватан докуменат издат
у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не може бити старији од 2
месецa пре отварања понуда;

- члан 75. став 1. тачка 4. Закона: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима РС, или стране државе када има седиште на њеној
територији; доказ: потврда пореске управе Министарства финансија РС и потврда јединице
локалне самоуправе – Управе јавних прихова о измиреним порезима и доприносима или
адекватан докуменат издат у земљи понуђача чије је седиште ван Републике Србије; доказ не
може бити старији од 2 месецa пре отварања понуда;

- члан 75. став 1. тачка 5. Закона: да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке, тј. да поседује овлашћење издато
привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних
система и мера заштите од пожара (Б2); доказ: фотокопија овлашћења Б2 за извођење
система за дојаву пожара;

- члан 75. став 2. Закона:
а) има потписану изјаву о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; доказ: потписана и
печатом оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу број 13“;

б) има потписану изјаву да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде; доказ: потписана и печатом оверена изјава понуђача дата на “Обрасцу
број 14“.

НАПОМЕНА:
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као
непихватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач
наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова
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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.
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац ће пре доношења
одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи
и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или
појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других
поступака јавних набавки код тог наручиоца.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Дана: _________ 2017. године

М.П.

ПОНУЂАЧ

__________________
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2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) остварио приход у 2013., 2014. и 2015. години најмање у износу од 226.000.000,00

динара; доказ: Извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре или
биланси успеха и стања;

2) да је понуђач оцењен са минимум веома добар бонитет “ББ”; доказ: Скоринг Агенције за
привредне регистре за период 2013., 2014. и 2015.;

3) нема евидентиран ниједан дан неликвидности у периоду од 3 (три) године пре
објављивања позива; доказ: Изјава понуђача о броју дана неликвидности израђена на
сопственом меморандуму, потписана од стране овлашћеног лица и печатом оверена, са
назначењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може проверити статус
понуђача и приложеном електронском потврдом са интернет странице;
2.2. располаже неопходним пословним капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико:
1) у 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. и 2016. години изводио радове доградње, изградње,
адаптације, санације и реконструкције према следећем:
- на најмање 1 (једном) објекту у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ-а,
- на најмање 4 (четири) објекта у вредности од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а по
објекту,
од којих најмање 2 (два) објекта који су заштићени у складу са Законом о културним добрима;
доказ: фотокопијa окончане ситуације – прва и задња страна или фотокопија привремене
ситуације; попуњени Образац број 8 – Списак референци који је потписан од стране
овлашћеног представника понуђача и печатом оверен; попуњени Образац број 9 – Потврда
инвеститора који је потписана од стране овлашћеног представника понуђача и печатом
оверен са једне стране и Инвеститора са друге стране и Потврда Завода за заштиту споменика
културе;
2) располаже важећим сертификатима о успостављености и примени система менаџмента
квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008 или одговарајуће односно SRPS
ISO 9001:2008; о успостваљености и примени система менаџмента заштите животне средине
SRPS ISO 14001:2008 и о успостављености и примени система менаџмента управљања
заштитом здравља и безбедности на раду SRPS OHSAS 18001:2008, издат од стране
одговарајуће акредитоване установе; доказ: фотокопије сертификата издатих од одговарајуће
акредитоване установе; наручилац задржава право да накнадно захтева од понуђача доставу
оригинала или оверене фотoкопије на увид;
2.3. располаже неопходним кадровским капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са најмање:

- 1 (једним) дипломираним инжењером архитектуре који располаже са важећом лиценцом
400;

- 1 (једним) дипломираним грађевинским инжењером који располаже са важећом лиценцом
410;

- 1 (једним) дипломираним грађевинским инжењером који располаже са важећом лиценцом
414;

- 1 (једним) дипломираним електроинжењером који располаже са важећом лиценцом 450;
- 1 (једним) дипломираним машинским инжењером који располаже са важећом лиценцом

430;
НАПОМЕНА: Једна особа може бити носилац и више лиценци;

- 50 (педесет) извршиоца;
доказ:
а) за лица у радном односу код понуђача треба поднети фотокопије образаца М Пријава –
Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално осигурање; фотокопије
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уговора о раду запослених; доказ о извршеној оспособљености о безбедности и здрављу на
раду, а за инжењере и фотокопију лиценце са потврдом важења исте;
б) за ангажовано лице које није у радном односу код понуђача, треба поднети фотокопију
обрасца М Пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на обавезно социјално
осигурање; фотокопију одговарајућег уговора на основу којег је ангажован, доказ о извршеној
оспособљености о безбедности и здрављу на раду, а за инжењере и фотокопију лиценце са
потврдом важења исте;
НАПОМЕНА: Уколико је ангажовано лице, које није у радном односу код понуђача, већ
осигурано, не подноси се М пријава – Потврда о поднетој пријави, промени, одјави на
обавезно осигурање. У овом случају треба да се поднесе фотокопија одговарајућег уговора на
основу којег је лице ангажовано и Потврда о радном односу послодавца код којег је лице у
радном односу или Уверење из централног регистра о пријави на обавезно социјално
осигурање лица издато од стране надлежног Фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Уговор на основу којег је лице ангажовано мора да буде закључен у складу са одредбама
Закона о раду. У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као
доказ прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван
делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене
ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла;

- има најмање 1 (једног) лица задуженог за безбедност и здравље на раду или ангажованог
правног лица или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и
здравља на раду издату од стране надлежног министарства рада Републике Србије; доказ:
фотокопија уговора о ангажовању правног лица или предузетника, важеће лиценце и уверења;
2.4. располаже неопходним техничким капацитетом:
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико има:

- цевну скелу најмање 1000 м2,
- најмање 1 (један) теретни комби,
- најмање 1 (један) камион носивости 5т,
- најмање 1 (један) ровокопач;

доказ: фотокопија пописне листе основних средстава понуђача; фотокопије важећих
саобраћајних дозвола за возила и полисе осигурања, а уколико је основ коришћења опреме
односно возила уговор о закупу или лизингу, треба доставити и фотокопију уговора о закупу
односно лизингу истих;
2.5. понуђач мора извршити обилазак локација на којим треба да се изврше радови који
су предмет јавне набавке; доказ:

а) записник о извршеном обиласку локације Наручиоца (Образац број 15.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном обиласку локација Наручиоца, у

могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу
предметне јавне набавке (Образац број 16.)
Обилазак локације Наручиоца на којој треба да се изврше предметни радови, понуђач може
извршити уз претходно поднет писани захтев који се доставља електронским путем
овлашћеном лицу за контакт Наручиоца, Ана Ленђел, службеник за јавне набавке; уколико
обилазак локације Наручиоца врши лице које није законски заступник понуђача за истог је
потребно при подношењу писменог захтева Наручиоцу, доставити и уредно попуњено
овлашћење, које је потписано и оверено печатом законског заступника понуђача; o
извршеном обиласку се сачињава записник који потписују овлашћени представник понуђача
и овлашћено лице за контакт Наручиоца; понуда понуђача који није извршио обилазак
нaведене и захтеване локације Наручиоца или није доставио исправан записник о извршеном
обиласку локације Наручиоца како је захтевано, биће сматрана неисправном.
Обилазак се може извршити дана 22.06.2017. и 05.07.2017. године, oд 10,00 до 12,00
часова, с тим да понуђач треба лично да дође у канцеларију број 79 на другом спрату Градске
куће код службеника за јавне набавке.
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НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да достави све
доказе наведене у тачки 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Уколико не буду у потпуности испуњени сви
услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови дефинисани у додатним обавезним условима понуда
неће бити разматрана. Наведенe доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као прихватљива, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити
понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом,
ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру
услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,
понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не
издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у
другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је
дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

Дана _________ 2017. године

М.П.
ПОНУЂАЧ

_________________
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ОБРАЗАЦ  5

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије

ЈН број 034-103/1-2017

ПОНУДА БРОЈ ____________________

Од_______________________________ 2017. године издата у _________________________

Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 30 дана)

Понуда се тражи за радове на доградњи постојећег објекта Сенћанске гимназије, према
следећем:

I. ЦЕНА

СВЕУКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ___________________________________ динара

СВЕУКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом___________________________________ динара

НАПОМЕНА: У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је
неопходно за реализацију предмета уговора.

II. РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Рок извршења радова је 150 календарских дана од дана увођења у посао.

III. МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА

Место извршења радова је: Сенћанска гимназија, Сента, Главни трг 12



Сенћанска Гимназија / Конкурсна докуметација за ЈН (034-103/1-2017 | 23 од 71

IV. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање за извршене радове се врши на основу оверених привремених и окончане ситуације.
Оверена привремена ситуација се плаћа у року од најдуже 45 календарских дана од дана
пријема ситуације.
Окончана ситуација се подноси по завршетку уговорених радова и иста ће се платити по
добијању извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је предметни објекат
подобан за употребу, а најдуже у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

V.  ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године, рачунајући од данa добијања извештаја
Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.

ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)

а) самостално,

б) заједнички са ___________________________________________________ или

в) са подизвођачем____________________________________________________

- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може бити

већи од 50% од укупне вредности набавке)

- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача __________________

Место и датум: ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________

(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

I) ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI  DEO

UVODNA NAPOMENA -

Opis radova Količina Svega dinara

GRAĐEVINSKI RADOVI
I PRIREMNI RADOVI

1 490.00

2 pauš. 1.00

3 pauš. 1.00

                                                    Образац структуре цене                                                           
Доградња постојећег објекта Сенћанске Гимназије

Kod svih  radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog važećim 
domaćim standardima, atestima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom  podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu 
i pomoćnu radnu snagu,potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i unutrašnji transport, izradu i 
demontažu potrebne skele, potrebne ateste, kao i obezbeđenje gradilišta i radne snage.
Ukoliko materijal u pojedinim pozicijama ovog predračuna nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u 
pogledu kvaliteta, izvođač je dužan da upotrebi samo prvoklasan materijal.  Objekat kao i gradilište mora se 
stalno održavati čisto i uredno, a po završetku celog posla pred predaju objekta sve mora biti očišćeno i sve 
opremljeno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći.
Izvođač je u obavezi da vodi građevinsku knjigu i dnevnik.
Obračun gotovih radova vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene 
količine. Korisiti proizvode u stavkama predmera ili odgovarajuće proizvode istih karakteristika.

Red. 
br.

Jed. 
mere

Jedinična 
cena 

“A”

Montaža i demontaža fasadne  skele za radove na fasadi 
po važećim propisima i merama HTZ-a. Skela mora biti 
statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno 
uzemljena. Obezbediti stubove za zatezanje pletiva. 
Postaviti table za upozorenje prolaznika. Skela se 
koristi za sve vreme trajanja radova. Ograđivanje 
izvršiti  sa ulične strane zauzećem trotoara u širini od 
2,0m od objekta. U cenu uračunati oblaganje cele 
površine skele sa zaštitnom mrežom, obezbeđenje 
gradilišta celom dužinom skele, mogućnost  pristupa   
svakom ulazu. U cenu uračunati i formiranje tunela za 
bezbedan prolaz pešaka ispod skele Kompletno 
izvedeno obračunava se po m2. m2

Rušenje postojećeg prizemnog dela objekta (bruto 
cca15 m2).  U cenu uračunati sve potrebne radove, 
materijal, kao i utovar i odvoz šuta i zemlje do 5km na 
gradsku deponiju. Kompletno izvedeno obračunava se  
paušalno.

Izmeštanje svih podzemnih instalacija i šahtova koje su 
u funkciji i razbijanje betonskog trotoara (cca.95m2). U 
cenu uračunati sve radove, kao sav potreban materijal 
koji su neophodni pre početka građenja. Kompletno 
izvedeno obračun paušalno. Napomena : Pošto ne 
raspolažemo sa tačnim mestima instalacija i šahtova sve 
potrebne podatke uzeti na licu mesta.
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4 80.00

5 kom 4

6 kom 38.00

7 5.00

8 40.00

9 puš. 1.00

20.00

11 120.00

12 15.00

13 m² 215.00
Svega pripremni radovi:

Skidanje postojećih olučnih vertikala  i dela 
horizontalnog oluka. U cenu uračunati davanje 
potrebnih obujnica. Kompletno izvedeno obračun po m. 

m1

Demontaža postojećih donjih delova olučnih vertikala 
od liveno-gvozdeni cevi sa svim potrebnim komadima i 
zaptivanjem. U cenu uračunati odvoz nastalog šuta na 
deponiju udaljenu do 5km. Kompletno izvedeno 
obračunava se po kom.

Pažljivo vađenje postojeće stolarije i limenog opšava 
kod prozora sa odlaganjem istih na mesto što odredi 
Investitor. Kompletno izvedeno obračunava se po kom.

Betoniranje armirano betonskih nadvratnih greda 
betonom MB-20MPa sa potrebnom armaturom u 
odgovarajučoj oplati iznad postojećih otvora. 
Kompletno izvedeno obračunava se po m3.  m3.

Rušenje  postojećih parapetnih zidova, proširenje i 
štemovanje otvora i probijanje-rušenje zida za novu 
stolariju-vrata. U cenu uračunati potrebno podupiranje, 
utovar i odvoz nastalog šuta na deponiju udaljenu do 
5km.   Kompletno izvedeno,  obračunava se po m3. m3

Demontaža sanitarne opreme  i vađenje vodovodnih i 
kanalizacionih cevi. U cenu uračunati potrebne zemljane 
radove,odvoz nastalog šuta. Kompletno izvedeno,  
obračunava se paušalno.

Obijanje fajansa i maltera sa oštećenih zidnih površina i 
čišćenje površina čeličnom četkom od krečnog maltera. 
U cenu uračunati odvoz nastalog šuta na deponiju 
udaljenu do 5km kao i zaštitu vrata najlon folijom. 
Kompletno izvedeno obračunava se po m2 zida.

m2

Pažljivo skidanje strehe i odsecanje postojećeg crepnog 
lima na mestu sastava sa novim krovom. U cenu 
uračunati odvoz nastalog šuta na deponiju udaljenu do 
5km kao i zaštitu krova najlon folijom. Kompletno 
izvedeno obračunava se po m2 zida.

m2

Vađenje obijanje postojeće podne konstrukcije debljine 
cca.40cm. U cenu uračunati spuštanje, utovar i odvoz 
nastalog šuta na deponiju udaljenu do 5km.   
Kompletno izvedeno,  obračunava se po m2. m2

Izrada nanosne skele sa razmeravanjem objekta. 
Kompletno izvedeno obračunava se po m2.
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II ZEMLJANI RADOVI

1 400.00

2 m³ 320.00

3 m³ 180.00

4 320.00

5 196.00

6 78.00
Svega zemljani radovi:

Raščiščavanje terena od šiblja rastinja, drveća, 
razbijanje betonskih površina kao i betonskih temelja 
porušenih objekata različitih dimenzija. Uklanjanje 
eventualnih podzemnih građevina, podzemnih instalacija 
koje su van funkcije.  U cenu uračunati sve pripremne 
radove, koji su neophodni pre početka građenja, kao i 
utovar i odvoz šuta i zemlje do 5km na gradsku 
deponiju. Kompletno izvedeno obračunava se po m2 . m2

Ručni i mašinski iskop zemlje III kategorije za temeljne 
grede, za temelje samce i za trakaste  temelje . Iskop 
izvesti u etapama , sa obezbeđenjem podrumskog zida i 
temelja postojećeg objekta. Iskop od 2,55m izvesti  od 
60°. Ostali  iskop izvesti sa pravilnim odsecanjem 
bočnih strana, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti 
kolicima i tranportovati na privremenu deponiju cca 
20m. Kompletno izvedeno obračunava se po m3.

Nasipanje i nabijanje peska iznad temeljnih samaca i 
temeljnih traka. Nasipanje izvesti kvalitetnom zemljom 
a nabijanje izvesti u slojevima do potpune zbijenosti sa 
mašinskim nabijanjem. Debljina slojeva nasipa je 
d=20cm. Kompletno izvedeno obračunava se po m3

Utovar i odvoz zemlje kamionom na deponiju udaljenu 
5,00 km. Kompletno izvedeno obračunava se m3.

m3

Nabavka, transport, nasipanje i mašinsko nabijanje 
tampon sloja od šljunka u debljini d=10cm. Preko 
pripremljenog terena u slojevima i izvršiti nabijanje 
motornim valjkom uz potrebno kvašenje. Kompletno 
izvedeno obračunava se po m2

m2

Nabavka, transport, nasipanje i mašinsko nabijanje 
tampon sloja od peska u debljini d=35-48cm. Preko 
isplaniranog terena (sloja nabijene zemlje) treba nasuti i 
razastirati pesak u slojevima i izvršiti nabijanje 
motornim valjkom uz potrebno kvašenje. U cenu 
uračunati i zatrpavanje nastalih rupa nakon rušenja 
šahtova. Kompletno izvedeno obračunava se po m2

m3
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III BETONSKI I AB RADOVI

1 10.00

2 60.00

3 80.00

4 24.00

5 m³ 3.00

6 125.00

7 173.00

8 m³ 10.00

Betoniranje armirano betonskih temeljnih greda i 
temeljnih kontra greda u dvostranoj oplati sa betonom 
MB-30MPa u svemu prema statičkom proračunu. U 
cenu uračunati potrebnu oplatu od nerendisanih dasaka. 
 Kompletno izvedeno obračunava se po m3. m3

Betoniranje armirano betonskih temelja samaca i  
temeljnih traka sa potrebnom oplatom sa betonom MB-
30MPa u svemu prema statičkom proračunu. 
Betoniranje izvesti preko prethodno urađenog sloja od 
mrašavog betona. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. Kompletno izvedeno obračunava se po m3. m3

Betoniranje armirano betonskih temeljnih zidova sa 
oplatom i sa betonom MB-30MPa u svemu prema 
statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. Kompletno izvedeno obračunava se po m3. m3

Izrada betonskog podloge hidroizolacije ulazne terase 
prizemlju u padu d=10cm od  betona MB-30 Mpa sa 
istovremenom površinskom obradom. U cenu uarčunati 
i mrežastu armaturu Q-196. Kompletno izvedeno 
obarčun po m2. m2

Betoniranje spoljnog ulaznog stepenika ulaza i podesta 
u objekat od betona MB-30 MPa, oplata od običnih 
dasaka sa armaturom Q-188. U cenu uračunati 
potrebne zemljane radove, tampon sloj  od šljunka i 
ugradnju ankera za stubove ograde i mrežestu armaturu 
Kompletno izvedeno obračun po m3.
Betoniranje tampon sloja ispod temeljnih samaca, 
temeljnih traka  i temeljnih greda od mršavog betona 
MB-15 MPa debljine d=5cm. Kompletno izvedeno 
obračunava se po m2.

m2

Izrada betonske podloge hidroizolacije na prizemlju  
d=15cm od nabijenog betona MB-20 MPa sa 
istovremenom površinskom obradom. U cenu uračunati 
i mrežastu armaturu Q-196. Kompletno izvedeno 
obarčun po m2.

m2

Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih i kosih 
serklaža betonom MB-30MPa u odgovarajućoj oplati.   
Na gornju površinu kosih serklaža ugraditi anker ploče 
od pljošteg gvožđa radi montaže nosače od HOP 
profila.  Kompletno izvedeno obračunava se po m3.
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9 m³ 30.00

10 m³ 30.00

11 m³ 10.00

12 m² 460.00

13 3.00

14 125.00
Svega betonski i AB radovi:

IV ARMIRAČKI RADOVI

1
GA 240/360 kg 10,000.00
RA 400/500 kg 8,000.00

Svega armirački radovi:

Betoniranje stubova i vertikalnih serklaža objekta 
betonom MB-30MPa  u svemu prema statičkom 
proračunu u odgovarajućoj oplati. Na gornju površinu 
stubova ugraditi anker ploče od pljošteg gvožđa radi 
montaže rešetke.  Kompletno izvedeno obračunava se 
po m3.

Betoniranje armirano betonskih greda u spoljnim 
zidovima betonom MB-30MPa u svemu prema 
statičkom proračunu u odgovarajućoj oplati. U spoljnim 
zidovima između greda ugraditi termoizolaciju 
d=10cm . Kompletno izvedeno obračunava se po m3.

Betoniranje armirano betonskih unutrašnjih greda i 
nadvratnih greda betonom MB-30MPa u svemu prema 
statičkom proračunu u odgovarajučoj oplati . 
Kompletno izvedeno obračunava se po m3.
Izrada međuspratne konstrukcije od montažnih FERT 
elemenata-gredica  i blokova za ispunu sa betonskom 
pločom debljine 4 cm od betona MB-30MPa. U cenu 
uračunati mrežastu armaturu Q-188. Kompletno 
izvedeno obračun po m2.

Betoniranje armirano betonske rampe u dvostranoj 
oplati sa betonom MB-30MPa sa armaturom Q-188. U 
cenu uračunati potrebnu oplatu od nerendisanih dasaka 
i ugradnju potrebnih ankera za ogradu rampe, potrebne 
zemljane radove i potreban tampon sloj i mrežastu 
armaturu.  Kompletno izvedeno obračunava se po m3. m3

Betoniranja zaštitnog trotoara oko objekta i ulaznog 
trotoara betonom MB-30MPa d=10cm s a armaturom 
Q-188 na tampon sloju od šljunka d=10cm. Trotoar 
betonirati u tablama sa površinskom obradom 
perdašenjem i padom od objekta. Fuge između 
pojedinih tabli naknadno zaliti peskom i cementnim 
malterom. U cenu uračunati mrežastu armaturu Q-188. 
Kompletno izvedeno obarčun po m2. m2

Nabavka, krojenje, savijanje, povezivanje i    montiranje 
armature. Kompletno izvedeno obračunava se po kg.
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V ZIDARSKI RADOVI

1 m² 275.00

2 m³ 120.00

zid od pune opeke d=38cm zidan u prod. cem. malt.
parna brana
termoizolacija od tvrde mineralne vune d=10cm
zid od pune opeke d=12cm zidan u prod. cem. malt.
Jediničnom cenom obuhvatiti :

3 110.00

4 105.00

5 62.00

6 1,200.00

7 490.00

Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije zidova i 
podova od hidroizolacionog materijala FIMFLEKS V4  
prema preporuci proizvođača. Izolaciju raditi preko 
suve i čiste podloge. U cenu uračunati nanošenje 
hladnog premaza bitulita četkom ili prskanjem na 
temperaturi višoj od 10 stepeni i lepljenje bitumenske 
trake istovremeno sa preklopom od 15 cm. Kompletno 
izvedeno, obračun po m2.
Zidanje "sendvič" zidova od sledećih slojeva (na 
brajanje od unutrašnja prema spoljne strane zida):

ugrađivanje ankera od nerđajućeg čelika F6mm na svaki 
50cm za povezivanje spoljnog zida sa matičnim nosećim 
zidom.
Obračun po m3 gotovog zida
Zidanje unutrašnjih i spoljnih konstruktivnih zidova 
zidova od pune opeke debljine d=25cm u produžno 
cementnom malteru. Kompletno izvedeno obračun po 
m3. m3

Zidanje pregradnih zidova od pune opeke debljine 
d=12cm u produžno cementnom malteru sa izradom 
horizontalnog AB serklaža dim 12/20cm na visini iznad 
vrata tako da istovremenom služi i kao nadvratna 
greda. Kompletno izvedeno obračun po m2.

m2

Zaziđivanje između krovnih nosača  i zaziđivanje otvora 
u postojećem delu punom opekom d=12cm u prod. 
cem. malteru. Kompletno izvedeno obračun po m2

m2

Malterisanja unutrašnjih zidova  malterom u dva sloja i 
popravka maltera oko postojećih otvora. Završni sloj 
treba da je sa upotrebom sejanog peska. U svemu 
prema uslovima MZZK Subotica.Kompletno izvedeno 
obračun po m2. m2

Malterisanje plafona  malterom u dva sloja. Završni sloj 
treba da je sa upotrebom sejanog peska.U svemu prema 
uslovima MZZK Subotica. Kompletno izvedeno 
obračun po m2

m2



Сенћанска Гимназија / Конкурсна докуметација за ЈН (034-103/1-2017 | 30 од 71

8 450.00

9 d=3cm 490.00

10 7.00

krovna folija
termoizolacija Knauf KR SK d=10 cm
spušteni gipskartonski plafon

11 kom 2.00

12 8.00

Svega zidarski radovi:

Malterisanje  fasade i sokle mikroporoznim malterom u 
dva sloja. Završni sloj treba da je sa upotrebom sejanog 
peska.Kompletno izvedeno, obračun po m2 

m2

Nabavka i postavljanje tvrdih termoizolacionih ploča   u 
dilatacionu fugu između postojećeg i predmetnog 
objekta. Postavljanje izvesti paralelno sa betoniranjem i 
sa zidanjem. Kompletno izvedeno, obračun po m2 

m2

Izrada i montaža obešene gipskartonske obloge tipa 
Knauf D 612 – F13 na donju stranu krovne konstrukcije 
sa neprekinutim pogledom sa prekrivenom 
potkronstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila 
(CD 60/27) kao montažni profili na međusobnoj 
udaljenosti od 50cm. Distanceri na koje se postavljaju 
CD profili se pričvršćuju direktno za rogove. Visinu 
spuštanja prilagoditi termo izolaciji. Obloga od 
vatrootpornih F13 (GKF) ploca u dva sloja 2x12.5mm. 
Vatrootpornost F30. Obrada spojeva GK ploča u 
kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot 
impregnirani s upotrebom bandaz trake od staklenih 
vlakana.  Montažu izvesti sa svim potrebnim 
elementima i opšavima u svemu prema preporukama 
proizvođača. Koristiti gore navedene proizvode ili 
odgovarajuće proizvode istih karakteristika. Kompletno 
izvedeno obračunava se po  m2.

m2

Zaziđivanje postojećih otvora dim114/230cm staklenom 
opekom u produžno cementnom  malteru. Kompletno 
izvedeno obračun po komadu.

Zaziđivanje iznad novih armirano betonskih nadvratnih 
greda postojećih zidova punom opekom u produžno 
cementnom  malteru. Kompletno izvedeno obračun po 
m3

m3
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VI PODOVI

1 330.00

dvokomponentna epoksi smola                        d=4mm

premaz za izravnavanje                                    d=6mm

cementnih estrih armiran sa Q-141                  d=5cm
parna brana Knauf LDS 35
termoizolacija -Knauf Pod Extra d = 6cm

2 173.00

ker. pločice u cem malteru                        d=5cm
cementnih estrih sa mrež arm. Q-196       d=5cm
parna brana Knauf LDS 35
termoizolacija -Knauf Pod Extra d = 12cm

3

Izrada poda na tavanu od sledećih slojeva:

m² 180.00

cementnih estrih sa mrež. arm.  Q-196        d=5cm
PVC folija
termoizolacija -Knauf Pod Extra d = 12cm
parna brana Knauf LDS 35

4
m² 38.00

paljeni granit d=3cm
cementni malter d=5cm

Svega podovi:

Izrada poda na spratovima i u delu post objekta na 
prizemlju od dvokomponentnog epoksi smola 
Sikafloor-263SL-protivklizni sistem ukupne debljine 
4mm u svemu prema preporukama proizvođača. 
Betonska podloga poda mora biti zdrava i dovoljno 
čvrsta na pritisak sa minimalnom površinskom 
zateznom čvrstoćom od 1,5N/mm2, čista, suva i bez 
kontaminirajućih materijala . Po obimu prostorije 
postaviti tipsku opšavnu lajsnu. Jediničnom cenom 
obuhvatiti mrežastu armaturu i izradu sledećih slojeva 
(nabrajanje slojeva od gore prema dole):

m2Kompletno izvedeno obračunava se po m2.
Izrada finalnog poda u prizemlju od podnih granitnih 
neklizajućih keramičkih pločica . Pločice polagati u cem 
malteru ukupne debljine 5cm. Jediničnom cenom 
obuhvatiti i izradu sledećih slojeva (nabrajanje slojeva 
od gore prema dole):

m2

Kompletno izvedeno obračunava se po m2 gotovog 
poda.

Oblaganje ulaznog stepeništa, ulazne terase i rampe 
paljenim granitom. Ploče polagati u cementnom malteru 
debljine d=5cm. Jediničnom cenom obuhvatiti i izradu 
sledećih slojeva (nabrajanje slojeva od gore prema 
dole):

Kompletno izvedeno obračunava se po m2 gotovog 
poda.



Сенћанска Гимназија / Конкурсна докуметација за ЈН (034-103/1-2017 | 32 од 71

“B” ZANATSKI RADOVI

VII BRAVARSKI RADOVI

1 kg 1,900.00

2 kg 5,300.00

3 kg 100.00

Izrada i montaža konstrukcije krovnih - čeličnih rešetki 
POS-202, POS-202a, POS-203, POS-204, POS-205 i 
POS-206 od hladnovaljanih kutijastih profila. Rešetku 
izvesti  i montirati u svemu prema grafičkom prilogu i 
statičkom proračunu.  Rešetku montirati tako da je sa 
jedne strane rešetke bude pokretno a sa druge strane 
nepokretno ležište. Vezu između pojedinih elemenata 
na mestu čvora izvesti kvalitetnim varovima. Spojeve i 
varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje 
čelika očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju 
i osnovnu boju. U cenu ulaze drvene grede između 
postojećih rogova na potrebnim mestima, ankeri, 
zavrtnji, podloške, ležišne ploče atestiranje konstrukcije 
i varova  kao i finalni premaz bojom za čelik dva puta i 
premaz sa odgovarajućim sredstvom radi  zaštite i 
korozije. Obračun po kilogramu kompletno izvedenih i 
montiranih rešetki.

Izrada i montaža nosača krovnog pokrivača -rožnjače  
kod velikog krova POS-201 i POS-201a od kutijastih 
hladnovaljanih profila prema statičkom proračunu. 
Nosači fiksirati za gornji pojas krovne rešetke pomoću 
čeličnog HOP L profila. L profile zavariti za gornji 
pojas, a rožnjače fiksirati pomoću zavrtnjeva. Pre 
ugradnje čelika očistiti od korozije i prašine, naneti 
impregnaciju i osnovnu boju. U cenu ulaze i ankeri, 
zavrtnji, podloške, kao atestiranje konstrukcije i varova  
kao i finalni premaz bojom za čelik dva puta i premaz sa 
odgovarajućim sredstvom radi  zaštite i korozije. 
Kompletno izvedeno, obračunava se po kg.

Izrada i montaža nosača-rožnjača kod vetrobrana POS-
207 od kutijastih hladnovaljanih profila prema 
statičkom proračunu. Nosače fiksirati za anker ploče 
postavljenih u  horizontalni serklaž a sa druge višlje 
strane na  zid, pomoću kutijastih hladnovalajnih profila 
dim 100x100x4mm   Pre ugradnje čelika očistiti od 
korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju. 
U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, kao atestiranje 
konstrukcije i varova  kao i finalni premaz bojom za 
čelik dva puta i premaz sa odgovarajućim sredstvom 
radi  zaštite i korozije. U cenu uračunati i držače nosača 
od kutijastih hladnovalajnih profila 100x100x4mm  
pričvršćenih za zid. Kompletno izvedeno, obračunava 
se po kg.
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4 kg 150.00

5 m 4.00

6 m 20.00
Svega baravarski radovi:

VIII STOLARSKI RADOVI

1

kom 1
dvokrilna ulazna vrata dim 190/280cm kom 1
dvokrilna ulazna vrata dim 190/280cm kom 1

2

kom 8.00
dim 80/210cm kom 5.00
dim 90/210cm kom 4.00
dim 100/210cm kom 3.00

Izrada i montaža držača obloge strehe od kutijastih 
hladnovalajnih profila 30x30x2.5mm. Profile zavariti za 
donje pojaseve krovne rešetke i pričvrstiti za rožnjače. 
Nosači se postavljaju na svakom metru. Jediničnom 
cenom obuhvatiti zaštitni premaz pritv korozije. 
Kompletno izvedeno, obračunava se po kg.

Izrada i ugrađivanje  ograde  od prohromskih cevi 
postavljanjem rukohvata na 110 cm. Stubove ograde 
pričvrstiti preko anker ploča koje su ugrađena na gornju 
površinu betona. Oblik ograde prema grafičkim 
prilozima. Kompletno izvedeno obračunava se po m 
kompletno montirane ograde.

Izrada i ugrađivanje dvovisinskih ograde  od 
prohromskih cevi postavljanjem rukohvata na 70 i 90 
cm. Stubove ograde pričvrstiti preko anker ploča koje 
su ugrađena na gornju površinu betona. Oblik ograde 
prema grafičkim prilozima. Kompletno izvedeno 
obračunava se po m kompletno montirane ograde.

Napomena: tačne dimenzije  stolarije izmeriti na licu 
mesta nakon zidanja!
Izrada i ugrađivanje ulaznih i unutrašnjih  dvokrilnih  
vrata sa fiksnim nadsvetlom i staklenog portala na 
kuhinji od kvalitetnog drveta sa niskoemisionim 
staklom punjeno sa Xenonom (4+12+4). Nakon 
ugrađivanja stolariju finalno obraditi sa bojom za drvo 
na vodenoj bazi u tri sloja,  i sve potrebne elemente za 
montiranje. Obračun po komadu kompletno ugrađene 
stolarije.Kompletno izvedeno obračun se po komadu 
ugrađenog portala. 

stakleni portal jednokrilna ulazna vrata sa obe strane sa 
prozorima dim 103/275cm+100/(220+155cm)
+103/275cm

Izrada i ugrađivanje unutrašnjih  vrata od kvalitetnog 
drveta oblika  i dimenzije kao što su postojeći.  Nakon 
ugrađivanja stolariju finalno obraditi sa bojom za drvo 
na vodenoj bazi u tri sloja,  i sve potrebne elemente za 
montiranje. Obračun po komadu kompletno ugrađene 
stolarije.

dim100/260cm sa nadsvetlom- običnim staklo sa 
širokim štokom  i pragom 
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3

prozor dim 114/230cm kom 1.00
prozor dim 132/247cm kom 1.00

kom 1
prozor dim 175/276cm kom 20.00
prozor dim 175/170cm kom 12.00
prozor dim 389/100cm kom 1.00
prozor dim 100/180cm kom 2.00

4 kom 1.00
Ukupno stolarski radovi

IX LIMARSKI RADOVI

1 m² 290.00

2

 -sastava novog i postojećeg krova RŠ 66cm 27.00
 -završetak kalkanskog zida RŠ 33cm 11.00
 -sastav krova i zida RŠ 33cm 18.00

3 20.00

Izrada i ugrađivanje prozora od lameliranog lepljenog 
kvalitetnog drveta sa niskoemisionim staklom  punjeno 
sa Xenonom (4+12+4). Nakon ugrađivanja stolariju 
finalno obraditi sa bojom za drvo na vodenoj bazi u tri 
sloja, sa unutrašnje strane prozora montirati prozorsku 
dasku koju isto treba obraditi kao što je i prozor i sve 
potrebne elemente za montiranje. Obračun po komadu 
kompletno ugrađene stolarije.

stakleni portal sa šalterom dim 179/276cm sa običnim 
staklom

Izrada obloge štoka i praga postojećeg otvora 
furniranom ivericom na pero i žljeb. Dimenzija otvora je 
114/260. U cenu uračunati potrebnu podkonstrukciju 
od drvenih letava i nabavku i postavljanje završne 
lajsne.  Kompletno izvedeno obračunava po komadu.

Pokrivanje krova crepnim limom sa filcom u obliku i u 
boji crepa isto kao na postojećim objektima sa 
potrebnim brojem snegobrana. U cenu uarčunati 
davanje potrebnih podmetača i odgovarajućih viljaka 
sve potrebne elemente za montažu, trake za sastav dva 
lima, završnim elementima kod strehe   u svemu prema 
preporukama proizvođača. Kompletno izvedeno 
obračun po m2.

Opšivanje  sa čeličnim plastificiranom ravinm limom sa 
filcom u boji crepa isto kao na postojećim objektima. U 
cenu uarčunati sve potrebne elemente za montažu, trake 
za sastav dva lima, daščanu podlogu ,  potrebne drvene 
elemente za montažu   u svemu prema preporukama 
proizvođeča . Kompletno izvedeno  obarčun po m2.

m1

m1

m1

Opšivanje čela krova platificiranim čeličnim ravinm 
limom sa filcom u boji crepa razvijene širine 65cm. 
Kompletno izvedeno obračun po m. m1



Сенћанска Гимназија / Конкурсна докуметација за ЈН (034-103/1-2017 | 35 од 71

4 30.00

5 15.00

6 24.00

7 vertikale Ø140mm 42.00

8 65.00
Svega limarski radovi:

X KERAMIČARSKI   RADOVI

1 125.00
Svega keramičarski radovi:

XI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1 1,560.00
Svega molerko-farbarski radovi:

Oblaganje maske oluka  sitnorebrastim limom sa filcom 
u boji crepa razvijene širine 65 cm. Oblogu pričvrstiti za 
nosače oluka na svakih jedan metar. U cenu uračunati i 
potrebne podmetače i viljke. Kompletno izvedeno 
obarčun po m. m1

Izrada uvale krova sa plastificiranim čeličnim 
plastificiranim limom sa filcom u boji crepa isto kao na 
postojećim objektima. U cenu uarčunati sve potrebne 
elemente za montažu, trake za sastav dva lima,daščanu 
podlogu , potrebne drvene elemente za montažu   u 
svemu prema preporukama proizvođača . Kompletno 
izvedeno  obarčun po m1. m1

Izrada i montaža horizontalnog oluka polukružnog 
preseka Ø160mm  od bakarnog lima d=0,6mm. Oluk 
montirati na držače oluka koji su postavljeni na svaki 
jedan metar.  Kompletno izvedeno obračun po m. m1

Izrada i montaža olučnih vertikala od bakarnog lima 
d=0.6mm kružnog preseka. U cenu uračunati davanje 
potrebnih obujnica za montažu. Kompletno izvedeno 
obračun po m. 

m1

Izrada i montiranje  prozorskih solbanaka od bakarnog 
lima debljine 0,60mm razvijene širine 33cm. U cenu 
uračunati daščanu podlogu. Kompletno izvedeno 
obračunava se po m1. m1

Oblaganje zidova u sanitarnim čvorovima, kod 
sudopera i kod svih umivaonika fajans pločicama 
lepljenjem na omalterisane zidove. Visina oblaganja u 
sanitarnim čvorovima je 2m a na ostalim mestima 1.5m. 
Kompletno izvedeno obračunava se po m2

m2

Napomena: farbanje bravarije obračunato    je u 
odgovarajućim stavkama stolarskih i bravarskih radova.

Obrada unutrašnjih zidova  i  plafona disperzivnom  
bojom u boji po izboru projektanta. U cenu uračunati 
gletovanje u dva sloja, brušenje sa  svim potrebnim 
predradnjama. Kompletno izvedeno obračunava se m2.

m2
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XII FASADERSKI RADOVI
Izrada tankoslojnog sistema kontaktne fasade sa 
pločama od kamene mineralne vune, ravnomerne 
gustine po celoj debljini ploče, tipa Knauf Insulation 
FKD-S, deklarisane pritisne čvrstoće pri 10%-tnom 
sabijanju 30kPa, delaminacije 10kPa, debljine 10cm. 
Kventove izvesti sa debljinom 3-5cm.                             
                                                                    

Pre postavljanja prvog reda ploča, prvo postaviti 
aluminijumski perforirani profil širine jednake debljini 
kamene mineralne vune koji pričvršćujemo tiplovima na 
razmacima od 30-50cm. Zatim naneti polimer-cementni 
lepak za kamenu mineralnu vunu trakasto po obimu 
ploče i tačkasto, 3 pogače, po sredini ploče. Ploče 
postaviti tesno jednu uz drugu.                              

Ploče dodatno mehanički pričvrstiti tiplovima sa 
čeličnim nerđajućim vijcima 6-8kom/m2 (tip i dužinu 
tipla odrediti u zavisnosti od podloge - u svemu prema 
preporukama proizvođača tiplova).                                
                                                                      

Na sve uglove objekta i oko otvora postaviti ugaone 
profile sa integrisanom mrežicom a dijagonale otvora na 
fasadi dodatno ojačati postavljanjem dijagonalne 
armature, mrežice od staklenih vlakana dim 20x40cm. 
Predvideti i profile za spoj sa prozorom, okapne i ostale 
potrebne profile.  

Na ploče od kamene mineralne vune naneti I sloj 
polimer-cementnog lepka u koji se utiskuje 
armatura,dvostruka mrežica od staklenih vlakana 
alkalno otporna, sa preklopom od min 10cm. Nakon 
toga se nanosi II sloj lepka kao sloj za gletovanje 
(debljine slojeva lepka i vreme sušenja prema uputstvu 
proizvođača lepka). Posle sušenja lepka, ravnomerno 
po celoj površini, naneti podlogu za završni sloj.

U visini od 90 cm koristi Knauf ULTRAGRIP SE 
debljine d=10 cm za izradu sokle oko objekta koju 
treba osloniti na početni profil koju treba pričvrstiti za 
zid. Cca 150 m2
Kao završni sloj maltera preporučuje se silikatni, 
mineralni ili silikonski min granulacije 1,5mm (u svemu 
prema uputstvu proizvođača maltera). Ton i boja 
završnog maltera prema izboru Investitora i 
projektanta.                                                                    
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1 dvorišna fasada bez ukrasa 25.00

2 425.00
Svega fasaderski radovi:

XIII RAZNI RADOVI

1 kom 4

2 kom 1
Svega razni radovi:

REKAPITULACIJA

I PRIPREMNI RADOVI
II ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI I AB RADOVI
IV ARMIRAČKI RADOVI
V ZIDARSKI RADOVI
VI PODOVI
VII BRAVARSKI RADOVI
VIII STOLARSKI RADOVI
IX LIMARSKI RADOVI
X KERAMIČARSKI RADOVI
XI MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
XII FASADERSKI RADOVI

XIII RAZNI RADOVI

I) UKUPNO ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI  DEO: 

Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i 
ugradnju celokupnog materijala. Koristiti gore 
navedene materijale  ili odgovarajuće proizvode sa  
istim karakteristikama. Obračun je po m2 gotove fasade.

m2

Obrada  omalterisane fasade sa   silikonskom fasadnom 
farbom-kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola 
otporna na abrazije, klimatske promene, parodifuzna i 
nepromočiva na kiši u boji i u svemu prema uslovima 
Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture 
Subotica. Obračun po m2 zajedno sa montažom i 
demontažom potrebne skele. m2

Nabavka i montiranje donjeg dela olučnih vertikala od 
liveno-gvozdeni cevi sa svim potrebnim komadima i 
zaptivanjem. U cenu izrade uračunati i zaštitini premaz 
od korozije i finalni premaz mat crne boje dva puta. 

Finalno čišćenje objekta nakon završetka radova. 
Kompletno izvedeno obračunava se po komadu.



Сенћанска Гимназија / Конкурсна докуметација за ЈН (034-103/1-2017 | 38 од 71
II) VODOVOD I KANALIZACIJA

UVODNA NAPOMENA -

Opis radova Količina Svega dinara

I VODOVODNA  I HIDRANTSKA MREŽA

1 15.00

2 3.00

3 12.00

4 3.00

5

Ø63mm 10.00
Ø32mm 6.00
Ø25mm 10.00

Kod svih  radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog materijala predviđenog važećim 
jugoslovenskim standardima i tehničkim propisima i opisima u stavkama predmera u projektu.
Sve pozicije predviđene predmerom  podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu 
i pomoćnu radnu snagu, potreban alat za rad, kao i sav ostali materijal, spoljni i unutrašnji transport  i 
obezbeđenje gradilišta i radne snage.
Objekat kao i gradilište mora se stalno održavati čisto i uredno, a po završetku celog posla pred predaju 
objekta sve mora biti očišćeno i sve opremljeno za tehnički pregled u apsolutnom redu i čistoći.
Izvođač je u obavezi da vodi građevinsku knjigu i dnevnik.
Obračun gotovih radova vrši se prema jedinicama mera datoj u pozicijama u predmeru za stvarno izvedene 
količine.

Red. 
broj

Jed. 
mere

Jedinična 
cena 

Ručni iskop zemlje III kategorije sa odbacivanjem 
zemlje na 1m od ivice rova. Kompletno izvedeno 
obračun po m3.

m3

Nabavka, raznošenje i ubacivanje peska u rovove      sa 
razastiranjem ispod, oko i iznad cevi u ukupnoj   
debljini d=20 cm. Kompletno izvedeno obračun po  m3.

m3

Zatrpavanje rovova nakon polaganja, montiranja i 
ispitivanja vodovodne mreže sa razastiranjem i ručnim 
nabijanjem u slojevima debljine d=20 cm. Kompletno 
izvedeno obračun po m3.

m3

Odvoz viška iskopane zemlje na deponiju do 3 km 
udaljenosti. Kompletno izvedeno obračun po m3.

m3

Nabavka i montiranje vodovodne i hidrantske mreže u 
rovu od "PN 20 fluidterm" vodovodnih cevi sa 
potrebnim fazonskim komadima i spajanjem cevi i 
sidrenjem na potrebnim mestima pomoću betonskih 
blokova. Nakon montaže a pre zatrpavanja rova 
obavezno izvršiti probno ispitivanje mreže na radni 
pritisak do 10 bari i eventualne greške otkloniti i 
ispitivanje ponoviti. Obračunava se po m1 kompletno 
položene vodovodne mreže. Ø se odnosi na spoljašnji 
prečnik cevi.

m1

m1

m1
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6

F63mm      “PN 20 fluidterm” vodovodne cevi 21.00
F25mm      “PN 20 fluidterm” vodovodne cevi 28.00
F20mm      “PN 20 fluidterm” vodovodne cevi 67.00

7 kom 34.00

8 kom 3.00

9 kom 1.00

10 kom 1.00

11 kom 1.00
Svega vodovod:

Nabavka i montiranje razvodne vodovodne mreže u 
objektu cevi sa svim potrebnim fazonskim komadima u 
svemu prema projektu sa štemovanjem zidova.U 
jedinačnu cenu ulaze još pripremno završni radovi, 
prenos materijala, privremeno zatvaranje cevi i otvora 
čepovima, davanje potrebnih nagiba , ispitivanje mreže 
pod probnim pritiskom prema opštim odredbama. 
Hlorisanje i ispitivanje cevne mreže. Čepove ostraniti 
pre montiranja slavina. Kompletno izvedeno obračun po 
 m1. Ø se odnosi na spoljašnji prečnik cevi.

m1

m1

m1

Nabavka i ugrađivanje propusnih ventila sa niklovanom 
kapom Ø15mm. Kompletno montirano obračun po 
komadu.

Nabavka i montaža zidnog hidranta, sa priključkom, 
prečnika Ф52mm. Metalni ormarić dimenzija   50x50cm 
pričvrstiti po detalju proizvođača. U  ormariću 
isporučiti hidrantski ventil, crevo dužine od 15m i 
mlaznicu. Kompletno izvedeno obračunava se po 
komadu.

Izrada spoljnog vodovodnog šahta za priključak. 
Zidove šahta izvesti od nabijenog betona debljine10cm. 
Poklopna ploča je od armiranog betona debljine 10 cm 
sa ugrađenim livenogvozdenim poklopcem Ø600mm. 
Dno šahta je od opeke položene na sloju šljunka. U 
cenu uračunati i potrebne zemljane radove. kompletno 
izvedeno obračun po komadu.
- unutrašnja dim šahta su 140/120/110cm

Nabavka i ugrađivanje kombinovanog vodomera 
unutrašnje mere Ø50 sa propusnim ventilom, propusnim 
ventilom sa ispusnom slavinom i izravnavajućim 
komadom. Vodomer ugraditi u vodovodni šaht prema 
preporukama proizvođača. Kompletno izvedeno 
obračun po komadu.

Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu. 
Kompletno izvedeno sa zemljanim radovima, obračun 
po komadu.
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II SANITARNA OPREMA

1 klasični umivaonik kom 13.00

2 - vertikalni izliv kom 5.00

3 kom. 2.00

4 kom. 6.00

5 kom 3.00

6 kom 1.00
Svega sanitarni uređaji:

III KANALIZACIJA

1 58.00

Nabavka i montiranje umivaonika od belog fajansa   
oblika i dimenzije prema izboru Investitora.      
Umivaonik  se postavlja sa postoljem. Umivaonik 
montirati prema preporukama proizvodjača, na 
umivaonik montirati poniklovanu bateriju za mešanje 
tople i hladne vode. Pored umivaonika montirati držač 
peškira, sapunjaru, a iznad umivaonika etažer od 
keramike dim. 530/130 mm,   i ogledalo fine izrade u 
okviru od bele plastike.    Obračun po komadu 
kompletno montiranog umivaonika.

Nabavka i montaža kompletne WC šolje sa  vertikalnim  
izlivom, a vodokotlić je niskomontažni sa svim 
funkcionalnim delovima. Na WC šolju  potrebno je 
montirati okvir sa kapom od bele plastike težeg   tipa. 
Obračun po komadu kompletno montirane WC -a.

Nabavka i montiranje stojećeg el. bojlera od 80 lit. sa 
kompletnim priborom za montažu sa ugaonim ventilima 
za montažu kao i sa svim funkcionalnim delovima. 
Obračun po kompletno montiranog bojlera. Kompletno 
montirano obračun po komadu.

Nabavka i montiranje donje montažnog el. bojlera od 
10 lit. sa kompletnim priborom za montažu sa ugaonim 
ventilima za montažu kao i sa svim funkcionalnim 
delovima. Obračun po kompletno montiranog bojlera. 
Kompletno montirano obračun po komadu.

Nabavka i montiranje zidnog pisoara sa ugrađenim 
sifonom i senzorskom baterijom. Cenom obuhvatiti 
odgovarajuću slavinu za ispiranje šolje i priključak na 
vodovodnu mrežu. Kompletno montirano obračun po 
komadu.

Nabavka i montiranje sudopere sa ugrađenim sifonom. 
Cenom obuhvatiti odgovarajuću bateriju za mešanje 
tople i hladne vode i priključak na vodovodnu mrežu. 
Kompletno montirano obračun po komadu.

Ručni iskop zemlje III kategorije sa odbacivanjem 
zemlje na l m od ivice rova. Kompletno izvedeno 
obračun po m3. m3
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2 17.00

3 41.00

4 17.00

5

Ø250mm 58.00
Ø160mm 11.00

6

Ø 50 mm 28.00
Ø 75 mm 48.00
Ø 110mm 14.00

7 šaht dim. 60/80cm kom 5.00

8 kom 5.00

9 kom 1.00
Svega kanalizacija:

Nabavka, raznošenje i ubacivanje peska u rovove a 
razastiranjem i ručnim nabijanjem ispod, oko i iznad 
cevi u ukupnoj debljini d=40 cm. Kompletno izvedeno 
obračun po m3.

m3

Zatrpavanje rova nakon polaganja i probnog      
ispitivanja kanalizacionih cevi sa ubacivanjem zemlje u 
rovove i ručnim nabijanjem. Kompletno izvedeno 
obračun po m3.

m3

Utovar i odvoz viška zemlje kamionima na deponiju 
udaljenu do 3 km. Kompletno izvedeno obračun po m3.

m3

Nabavka i polaganje PVC kanalizacionih cevi u rovu 
van objekta i u objektu sa svim potrebnim fazonskim 
komadima. Kompletno izvedeno obračun po m1

m1

m1

Nabavka i montaža razvodne kanalizacione mreže od 
PVC cevi u svemu prema projektu. Spojeve cevi 
izvoditi pomoću gumenih “prstenova” ogovarajućeg 
prečnika. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske 
komade, spojni materijal, štemovanje zidova i 
ispitivanje nakon montaže. Kompletno izvedeno 
obračun po m1

m1

m1

m1

Izrada spoljnog revizionog šahta dubine 1.11-1.63m sa 
kinetom prema projektu od nabijenog betona MB-30. 
Gornja poklopna ploča je od armiranog betona sa 
ugradjenim livenogvozdenim poklopcem Ø600 mm. 
Zidovi i dno šahta su od AB debljine d=10cm. 
Kompletno izvedeno obračunava se po komadu. U cenu 
uračunati i potrebne zemljane radove. Kompletno 
izvedeno obračun po komadu.

Nabavka i montaža PVC podnih slivnika Ф50 sa     
niklovanom rešetkom. Slivnik montirati prema 
preporukama proizvođača. Kompletno ugrađeno 
obračun po komadu.

Izrada priključka na postojeću kanalizacionu  mrežu. 
Kompletno izvedeno sa zemljanim radovima, obračun 
po komadu.
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REKAPITULACIJA

I VODOVODNA  I HIDRANTSKA MREŽA
II SANITARNA OPREMA
III KANALIZACIJA

II) UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: 

1.

 Glavna sklopka GS 25-10-U kom 1
 Zaštitna sklopka FID 40/0,5A kom 1
 Jednop.aut.osig. 16A "C" ETI kom 14
 Jednop.aut.osig. 10A "C" ETI kom 4
 Jednop.aut.osig. 6A "C" ETI kom 1

 Ostali vezno-montažni material
Komplet materijal i rad. kompl. 1

2.

 Glavna sklopka GS 25-10-U kom 1
 Zaštitna sklopka FID 40/0,5A kom 1
 Jednop.aut.osig. 16A "C" ETI kom 12

 Jednop.aut.osig. 10A "C" ETI kom 9

 Jednop.aut.osig. 6A "C" ETI kom 1
 Ostali vezno-montažni material
Komplet materijal i rad. kompl. 2

3.

m 180

4.

kom 114

5.

kom 41

Isporučiti, montirati i povezati pomoćni razvodni orman 
PRO-DG1. Orman je ugradni limeni, dim. 
676x558x120mm, proizv. Evrotehna Kraljevo, ili 
odgovarajuća, sa sledećom ugrađenom opremom:

Isporučiti, montirati i povezati pomoćni razvodni orman 
PRO-DG2, PRO-DG3. Orman je ugradni limeni, dim. 
676x558x120mm, proizv. Evrotehna Kraljevo, ili 
odgovarajuća, sa sledećom ugrađenom opremom:

Isporučiti i položiti kabel za napajanje podrazvodnih 
ormana  PRO-DG1, PRO-DG2, PRO-DG3. Kabel se 
polaže po zidu ispod maltera. Komplet materijal i rad.

 kabel PP-Y 5x10mm2

Isporučiti materijal i izraditi priklj. mesto za rasvetna 
tela, ventilator, senzore pokreta i panik svetla 
provodnicima PP-Y 3x1.5mm². Provodnik postavljen 
po zidu ispod maltera, prosečne dužine 10m. Komplet 
materijal i rad.

Isporučiti materijal i izraditi priključno mesto za 
monofazne utičnice provodnicima PP-Y 3x2.5mm² 
postavljenim po zidu ispod maltera, prosečne dužine 
15m. Komplet materijal i rad.

III) ELEKTRIČNA INSTALACIJA
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6.

kom 1

7.

-monofazna 250V/16A sa poklopcem kom 6

- monofazna 250/16, sa poklopcem i zaštitom od dodira kom 31
-monofazna 250V/16A kom 4
-trofazna 400V/16A kom 1

8.

-jednopolni isklopni 250/10A, mikro kom 16
-jednopolni isklopni 250/16A, mikro sa indikacijom kom 2
-jednopolni serijski 250/10A, mikro kom 9
-senzor pokreta, 180 stepeni kom 8

9.

kom 74

Isporučiti materijal i izraditi priklj. mesto za trofazne 
utičnice provodnicima PP-Y 5x2.5mm² postavljenim po 
zidu pod malter pros. duž. 20m. Komplet materijal i 
rad.

Isporučiti i montirati utičnice sa zaštitnim kontaktom 
prema specif. Komplet materijal i rad.

Isporučiti i montirati sledeće prekidače i senzore 
pokreta. Komplet materijal i rad.

Isporučiti i ugraditi svetiljke i ventilator (komplet 
materijal i rad): 

-Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne svetiljke za 
direktno osvetljenje . Kućište svetiljke od čeličnog lima 
debljine 0,6mm, završno obrađeno plastificiranjem 
poliuretanskim prahom. Optički pribor svetiljke, mat 
“dark light” aluminijumski dvostruko parabolični raster. 
Ograničenje blještanja UGR<16, l≤1000 cd/m2, 
efikasnost LOR>90%. Svetiljka je servisabilna. Izvor 
svetla 2xFortimo LED Strip 2ft, karakteristika 
>2.200lm, 15W, Ra>80, >140lm/W, 4000K, izmenjiv 
po ZHAGA standard, životni vek 50.000 h sa 
karakteristikom L70B10/SDCM 3. Predspojni pribor I 
LED izvori svetla su EU ili domaćeg porekla, od 
renomiranih proizvođača (Philips, Vossloh 
Schwabe…). Garancija na kompletnu svetiljku 5 
godina. Dimenzija svetiljke 1200x125x60mm. Svetiljka 
slična tipu: ORIEN  2XLS2F, BUCK, 4000lm, 30W, 
4000K, IP 20, 230V.
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kom 12

kom 14

kom 1

kom 12

kom 1

10.

Komplet materijal i rad kompl 1

 11.

kompl 1

12.

pauš. 1

 Isporuka, montaža i povezivanje svetiljke za osvetljenje 
školskih tabli. Kućište svetiljke od aluminijumskog 
profila završno obrađeno  plastificiranjem 
poliuretanskim prahom. Svetiljka se isporučuje sa 
priborom za montažu na visilice. Dimenzija svetiljke 
1.133x46x55mm. Optički pribor svetiljke specijalno 
sočivo sa asimetričnom svetlosnom karakteristikom. 
Izvor svetla LED moduli karakteristika CRI>80, 
4000K, izmenjiv prema internacionalnom  ZHAGA 
standardu, životni vek LED modula min. 50.000 h sa 
karakteristikom L70B10. Predspojni pribor i izvori 
svetla su EU renomiranih proizvođača (Philips, Vossloh 
Schwabe…). Svetiljka je servisabilna, garancija 5 
godina. Svetiljka slična tipu: NEO LINEA HE ASYM, 
BUCK, 3858lm, 30W, 4000K, IP 20, 230V.

-Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne svetiljke za 
direktno osvetljenje . Kućište svetiljke od vandal 
resistant IK08 polikarbonata, difuzor od transparentnog 
anti-glare polikarbonata. Izvor svetla LED STAR 
CLASSIC A 12W/840 FR E27, zamena za 
inkadescentnu sijalicu od 75W. Svetiljka i LED izvori 
svetla su EU ili domaćeg porekla. Svetiljka u IP65 
zaštiti, namenjena za montažu u prostorijama sa 
povišenom vlagom I prašinom.  Dimenzije svetiljke fi 
300x125mm. Svetiljka slična tipu:GLOBO, DISANO, 
1xE27, 12W, 4000K, IP 65, IK08, 230V.

-Isporuka, montaža I povezivanje svetiljke za čajnu 
kuhinju, iznad radne površine, tipa Rainbow LED SMD 
(Strela), 5W, IP20, Elmark ili odgovarajuća
bateriju. Panik svetiljka GR-310/12L/180/A, pripravni 
spoj 3h, proizvođač OLYMPIA ELECTRONICS, 
Grčka ili odgovarajuća.

-Ventilator kupatilski sa tajmerom, podesivo vreme 1-
20 minuta

Isporuka i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm (72m) u 
temelj dogradjenog dela objekta. Traku zavariti za 
armature i ostaviti cca 2m izvoda za povezivanje sa 
ŠIP-om. Pozicija obuvata i povezivanje postojećeg 
uzemljivača sa novim. 

Isporuka materijala i izrada glavne šine za izjednačenje 
potencijala (ŠIP) za priključak Fe/Zn 25x4mm trake i 
provodnika  P-Y 6mm2 u PVC kutiji. Komplet materijal 
i rad.

Ispitivanje i obeležavanje instalacije sitno montažni i 
vezni materijal. Nespecificirani i dodatni radovi. 
Komplet materijal i rad.
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13.

kompl 1

III) UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA: 

IV) INSTALACIJA TELEFONA, KDS-A I RAČUNARSKE MREŽE

1.

 ø 25/20 mm m 80
 ø 20/15,5 mm m 120

2.

 IY(ST)Y 2x2x0.6 mm m 50

3.

 RG-6 m 50

4.

 UTP cat5e 2x4x0,8mm m 300
Komplet materijal i rad

5. kom 7

6.
kom 1

7.
kom 1

8.

kom 2

9. kompl 1

IV) UKUPNO INSTALACIJA TELEFONA, KDS-A I RAČUNARSKE MREŽE: 

Ispitivanje instalacije, merenje otpora uzemljenja, 
otpora izolacije strujnih krugova, neprekidnosti 
zaštitnog voda sa izdavanjem izveštaja o rezultatima 
ispitiv. Funkcionalna ispitiv. zaštitnih uređaja i panik 
rasvete. Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje cevi za potrebe tel, KDS i 
računarske mreže. Komplet materijal i rad.

Isporuka i polaganje u predhodno postavljenu cevnu 
instalaciju sled. TT kabela i provodnika. Komplet 
materijal i rad.

Isporuka i polaganje u predhodno postavljenu cevnu 
instalaciju koaksijalni kabel za KDS instalaciju. 
Komplet materijal i rad.

Isporuka i uvlačenje kabla u unapred položene cevi sa 
uvezivanjem:

Isporuka i montaža utičnice računarske mreže RJ45 
cat5e. Komplet materijal i rad.

Isporuka i ugradnja tel. utičnica RJ 12. Komplet 
materijal i rad.

Isporuka i ugradnja i montaža priključnica za prijem TV 
i radio signala. Komplet materijal i rad.

Isporuka i ugradnja 24 portnog 19"  PATCH panela sa 
CAT5e UTP priključnicama sa terminiranjem mrežnih 
kablova. Komplet materijal i rad.

Ispitivanje i obeležavanje instalacije sitno montažni i 
vezni materijal. Nespecificirani i dodatni radovi.
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OPREMA
1.

kom 8
2. Adresni modul tip SDI933., ili odgovarajuće kom 8

oprema ukupno:

INSTALACIJA
3.

m 90
4.

m 80
5.

kompl
instalacija ukupno:

MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD
6. Montaža i povezivanje podnožja, ručnih javljača i sirena.

kom 8
7.

pauš
puštanje u rad ukupno:

V) UKUPNO SISTEM ZA DOJAVU POŽARA: 

VI) GAŠENJE POŽARA

1. Nabavka i postavljanje: 
aparat Š-9 kom 3
aparat CO2-5 kom 3

kom 25

VI) UKUPNO GAŠENJE POŽARA: 

Interaktivni adresabilni optički javljač dima sa 
ugrađenim izolatorom petlje koji u slučaju kratkog 
spoja ili prekida linije omogućava nesmetan rad ostalih 
javljača, sa univerzalnim podnožjem za montažu na 
plafon. Tip javljača SSD633/USB633-1, ili  
odgovarajuće

Kabel bez halogeni J-H(St)-H 2x2x0,8 mm, isporuka i 
polaganje.

PVC gibljiva bez halogena cev Ø16 mm, isporuka i 
polaganje.  Pozicija obuhvata i dovođenje zidnih 
površina u prvobitno stanje nakon štemanja.

Sitan ne specificiran el. materijal (vezice, obujmice, 
tiple, vijci, itd.)

Puštanje u rad usluga obuhvata: proveru ispravnosti 
izvedene instalacije, ubacivanje javljača u podnožje i 
obeležavanje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, 
obuka korisnika u rukovanju,isporuka teh. 
dokumentacije, primopredaja i sastav. zapisnika o 
ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju.

tablice obaveštavanja (evakuacije, postupak u slučaju 
požara)

V) SISTEM DOJAVE POŽARA
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Isporuka i ugradnja

Panelni rad. IMAS T22  1744  600x800 ili odgovarajuće kom 1

kom 12

kom 17

kom 4
Univ.nosac.pan.rad. kom 34

kom 34

Rad. na vijak pravi un. Comap  1/2" ili odgovarajuće kom 34

Isporuka i ugradnja
Kuglasti ventil IVR  zz  1" kom 12
Kuglasti ventil IVR zz 6/4" kom 2
Ručni od zračni  VS620  1/2" kom 6
Slavina za punjenje  1/2" kom 2
Hamburški luk bez šavni  6/4" kom 16
Hamburški luk bez šavni  5/4" kom 4
Hamburški luk bez šavni  1" kom 4
Hamburški luk bez šavni  3/4" kom 6
Crni cev bez šavni  6/4" m 24
Crni cev bez šavni  5/4" m 24
Crni cev bez šavni  1" m 36
Crni cev bez šavni  3/4" m 92
Crni cev bez šavni  1/2" m 90
Držač cevi pravi hromirani  1/2"  1/1 kom 40
Držač cevi pravi hromirani  3/4"  1/1 kom 40
Držač cevi pravi hromirani  1"  1/1 kom 15
Držač cevi pravi hromirani  5/4"  1/1 kom 10
Držač cevi pravi hromirani  6/4"  1/1 kom 10

Potrošni materijal pauš.
Farbanje cevi jednom temeljno, dva puta završno m2 25
Ispitivanje instalacije sa regulacijom pauš.
Pripremni završni radovi pauš.

VII) UKUPNO ZA DOGRADNJU SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA: 

VIII) IZMEŠTANJE TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA

Građevinski deo

m 7

 kom 14

Panelni rad. IMAS T22  2180  600x1000 ili 
odgovarajuće
Panelni rad. IMAS T22  3189  600x1200 ili 
odgovarajuće
Panelni rad. IMAS T22  3721  600x1400 ili 
odgovarajuće

Rad. ventil pravi Comap un.  Focus  1/2" ili 
odgovarajuće

1. Izrada arm.bet.kanala za cevi centralnog grejanja 
širine 60 cm , visine h=80 cm , debljina zida D=10 cm 
zajedno sa oplatom i armaturom
2. Izrada montažnih AB-poklopnih ploča Dim 50/80/10 
cm

VII) DOGRADNJA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA
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m 27

kom 2

kom 4

m 25

VIII) UKUPNO ZA IZMEŠTANJE TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA: 

REKAPITULACIJA

I) ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI  DEO:
II) VODOVOD I KANALIZACIJA:
III) ELEKTRIČNA INSTALACIJA:
IV) INSTALACIJA TELEFONA, KDS-A I RAČUNARSKE MREŽE:
V) SISTEM DOJAVE POŽARA:
VI) GAŠENJE POŽARA:
VII) DOGRADNJA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA:
VIII) IZMEŠTANJE TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA:

UKUPNO BEZ PDV-A: 
PDV: 

UKUPNO SA PDV-OM: 

Место и датум: М.П. ПОНУЂАЧ:

(Потпис овлашћеног лица)

3. Isporuka i montaža predizolovanih cevi 
(poliuretanskom tvrdom penom srednje srednje gustine 
80kg/m3 za temperaturu 100 C u oblozi od polietilena 
EN253. DN100, 6m

4. Isporuka i montaža predizolovanih  lukova R+1,5D 
90(poliuretanskom tvrdom penom srednje srednje 
gustine 80kg/m3 za temperaturu 100 C u oblozi od 
polietilena EN253. DN100.
5. Isporuka i montaža termosakupljajućeg polietilena 
visoke gustine sa dva termosakupljajuća rukavca, 
čepovima i poiuretanskom masom za upenjavanje 
DN100.
6. Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi, 
hidrotestirani, DN100, po JUS C.B5.221
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Lokacija:

Objekat je lociran na parceli Investitora broj 1708/1 KO SENTA na desnom krilu

Kolski
pristup je direktno preko školskog dvorišta iz ulic

Arhitektonsko rešenje:

Arhitektonski gabarit dogradnje je (26,17m+3,75m) x 7,05m. Kota poda prizemlja je
na istoj visini kao i postoje i pod na prizemlju -izdignut od okolnog terena za 60cm. Kote
podova na spratovima moraju biti na istoj visini kao postoje em desnom krilu postoje e
školske zgrade.

-
1. Ulazna terasa sa rampom ( prizemni deo objekta )
2. Vetrobran ( prizemni deo objekta )
3. Trpezarija
4.
5. Predprostor
6.
7.
8.
9.

-
1. Kabinet za nastavu
2. Kabinet za nastavu
3. Kabinet za nastavu

-
1. Kabinet za nastavu
2. Kabinet za nastavu
3. Kabinet za nastavu

Korisna površina prizemlja je             180,40m2

Korisna površina I sprata je                153,01m2

Korisna površina II sprata je 153,01m2

Ukupna korisna površina objekta je     486,42m2

Ukupna BRGP površina dogradnje je: 562,40m2

Matyko Arpad
Typewritten text
ОБРАЗАЦ БР. 7

Matyko Arpad
Typewritten text
                           TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Matyko Arpad
Typewritten text
 DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA SENĆANSKE GIMNAZIJE
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Konstrukcija:

stubovima.

armirani-
materijal treba da je kvalitetan i da odgovara propisima za tu vrstu proizvoda.

Temeljenje je na temeljima samcima , temeljnim gredama i temeljnim trakama. Ispod

mršavog betona d=5cm.
Svi armirano-betonski stubovi i vertikalni serklaži su obloženi tvrdom

termoizolacijom i sa zidom od pune opeke sa spoljne strane.  Stubovi u spoljnim zidovima su

ugraditi tvrdu termoizolaciju od d=10cm.

- cm
- parna brana
- termoizolacija  d=10cm
- obloga:  zid od pune opeke zidano u prod. cem. malteru d=12cm.

2 zida.
Unutrašnji konstruktivni zidovi su od pune opeke d=25cm zidano u produžno

cementnom malteru isti
serklažima.

Pregradni zidovi su od pune opeke d=12 cm zidani u prod.cem.malteru. U svim
pregradnim zidovima izvesti horizontalni armrmirano betonski serklaž preseka 12/20 cm, a
na visini iznad vrata tako da služi i kao nadvratna greda.

4 cm.
Sve armirano-

prilozima.
vini

–
ma.

Spojeve izme u eli nih elemenata izvesti sa kvalitetnim varom . Sve eli ne
elemente objekta zaštiti zaštitnim premazom protiv korozije i finalno obraditi farbom za
metal.

Prilikom montiranja rešetke na jednom osloncu formirati fiksno ležište, a na drugom
pokretno. Svi elementi za ugradnju u beton moraju biti pripremljeni pre betoniranja

Horizontalna i vertikalna hidroizolacija zidova i podova na prizemlju je od
hidroizolacionog materijala FIMFLEKS V4.

Betonska podloga hidroizolacije d=10cm i d=15cm je od armiranog betona MB-
20MPa sa istovremenom površinskom obradom, sa ugradnjom mrežaste armature Q-196.
Betonsku podlogu izvesti preko tampon sloja od šljunka d=5cm.
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Knauf Pod Extra d=12cm. Obloga
ulazne terase je od paljenog granita.

Iz tvrde termoizolacije
debljine 3cm.

Unutrašnja obrada objekta:
Unutrašnji zidovi i plafoni se malterišu i finalno se obra uju u zavisnosti od namene

prostorije disperzivnom bojom u boji po izboru projektanta ili se oblažu kerami kim
plo icama u svemu prema uslovima Me uopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture
Subotica. U sanitarnim vorovima visina oblaganja zidova kerami kim plo icama je 2,00m.
U ajnoj kuhinji i u ionicama kod umivaonika visina oblaganja zidova kerami kim
plo icama je 1,50m.

termoizolacijom od Knauf KR SK d=10 cm.
Ograda rampe i ulaza u kuhinju je od prohromskih cevi.
Novi podovi na prizemlju su od podnih granitnih neklizaju ih kerami kih plo ica

debljine 0,8 cm lepljenjem na pripremljenu podlogu sa potrebnim slojevima. Po obimu
prostorija je sokla od istih kerami kih plo ica visine 10 cm. Boju podova izvesti prema
izboru projektanta i Me uopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.

Novi podovi na spratovima su od dvokomponentnih epoksi smola Sikafloor-263SL-
protivklizni sistem debljine 4mm u svemu prema preporukama proizvo a a sa potrebnim
slojevima. Po obimu prostorija je tipska opšavna lajsna. Boju podova izvesti prema izboru
projektanta i Me uopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica.

Spoljna obrada objekta:

silikonskom fasadnom farbom-kvarcnom farbom na bazi silikonskih smola otporna na

objek
Subotica.

Dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom  i stakleni portal kuhinje kao i svi prozori su od
lameliranog lepljenog kvalitetnog drveta sa dvostruko niskoemisionim staklom 4+12+4 mm
(Xe).
sloja.

Jednokrilna unutrašnjih vrata i jednokrilna unutrašnja vrata sa nadsvetlom su od
lameliranog lepljenog kvalitetnog drveta. Nadsvetlo zastakliti jednostrukim staklom. Nakon

Prozori su od lameliranog lepljenog kvalitetnog drveta sa niskoemisionim staklom 4-
12-4 mm (Xe sa bojom za drvo na vodenoj bazi
u tri sloja, sa unutrašnje strane prozora montirati prozorsku dasku koju isto treba obraditi kao
što je i prozor.

elementi isto treba da
Odvod atmosferskih padavina sa krovnih površina predvi a se formiranjem

horizontalnih oluka i sa potrebnim brojem olu nih vertikala od bakarnog lima. Donji deo
olu nih vertikala izvesti od liveno gvozdenih cevi sa potrebnim brojem fazonskih komada u
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visini od 2m. Cevi obraditi zaštitnim premazom protiv korozije i finalnim premazom za metal
mat crne boje dva puta.

Zaštitni trotoar oko objekta  i rampe kod ulaza u objekat izvesti betonom MB-30MPa
d=10cm na tampon sloju od šljunka d=10cm. Betoniranje izvesti u tablama sa površinskom

peskom i cementnim malterom. Ograde rampe visine 1,10m sa dvovisinskim rukohvatom je
od prohromskih cevi, ograda ulaza u kuhinju je isto od prohromskih cevi.  Stubove ograda

prilozima. Ograde finalno premazani bojom za metale.

objektu:

-Skidanje postoje ih olu nih vertikala sa donjim završetkom od liveno-gvozdenih
cevi na predmetnoj deonici i izrada i montaža novih olu nih vertikala od bakarnog lima
d=0.60mm kružnog preseka Ø14cm i montiranje novih donjih delova olu nih vertikala od
liveno-gvozdenih cevi sa svim potrebnim komadima i zaptivanjem

-Skidanje strehe i odsecanje postoje eg crepnog lima na mestu sastava sa novim
krovom.

-Skidanje opšava prozorskih solbanaka.
-Va enje ozna ene stolarije.
-Demontaža sanitarne opreme, vodovodne i kanalizacione mreže,  popravka podova i

zidova.
-Kompletno rušenje prizemnog dela objekta (skidanje krova, rušenje zidova stepeništa

i temelja) .
-Izmeštanje svih podzemnih instalacija i šahtova koji su u funkciji ispod predmetnog

objekta.

Snabdevanje vodom
D=63mm do vodovodnog šahta.

HIDRANTSKA MREŽA

Novi vod za hidrantsku mrežu izvesti od novoprojektovanog šahta za vodu pa do

Hidrantsku mrežu izvesti od “PN 20 fluidterm“ cevi D=63mm sa potrebnim fazonskim

postavljaju u sloju peska debljine 20cm.
N 20 fluidterm“ cevi

D=63mm. Razvod cevi izvesti u zidu i delom ispod poda prizemlja.
U objektu izvesti tri unutrašnja zidna protivpožarna hidranta i to na prizemlju jedan, na
prvom spratu jedan i na drugom spratu jedan.

vakoj etaži u blizini stepeništa u svemu prema projektu.

Nakon montaže voda, a pre zatvaranja rova izvršiti probno ispitivanje mreže na radni
pritisak od 10 bari i eventualne greške otkloniti i ispitivanje ponoviti.

itiska (GSV) koji bi bio
opisan posebnim projektom.
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VODOVODNA MREŽA

i komad i kombinovani vodomer.

e u sloju peska debljine
20cm.
Vod od ulaza u objekat pa do izlivnih mesta je od “PN 20 fluidterm“ cevi i postavljen

Na trasi je projektovan jedan vodovodni šaht unut. dim. 140/120/110cm.
Nakon kompletne montaže pre zatrpavanja rova, mrežu  treba ispitati na pritisak od 10
bari u trjanju od 24 sata, i eventualne greške otkloniti i ispitivanje ponoviti. Mrežu
sterilisati i dobro isprati.

SANITARNA OPREMA

Sanitarna opre

vesti “MS” zavrtnjima.

Pored lavaboa
ogledalo.

KANALIZACIONA MREŽA

Kanalizacionu mrežu u objektu izvesti od PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada

Cevi u zemlji van objekta položiti na sloju peska deblj. 10 cm. Po završetku radova

zatvaranja rovova.
Nakon montaže kanalizacione mreže istu treba ispitati na pritisak vodenog stuba od
3m, a nakon konstatacije o ispravnosti kanalizacione mreže može se pristupiti
zatvaranju rovova i izradi podova.

kanalizaciju radi prodora neprijatnih mirisa u prostoriju.
Na spoljnoj mreži je projektovano pet revizionih šahtova sa kinetom na dnu. Revizione
šahtove izvesti od nabijenog betona i snabdeti liveno gvozdenim poklopcem Ø600 mm

izvan objekta u svemu prema projektu.
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NAPOMENA:
Svi opisi u stavkama predmera su sastavni deo ovog tehni kog opisa.
Sve radove na eksterijeru objekta raditi uz saglasnost Me uopštinskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture Subotica.

e i dimenzije otvora.

CENTRALNO GREJANJE

Za centralno grejanje je primenjeno radijatorsko grejanje.

podstanica, koja se nalazi u podrumu zgrade, i nastavlja se po plafonu podruma prema
prizemlju.

DN40, DN32, DN25,
DN20 i DN15. Cevna mreža je fiksirana po zidu. Magistralne cevi su postavljene po
unutrašnjem delu spoljašnjeg zida iznad nivoa poda. Sa ove magistrale su iz
cevovodi (vertikale) prema gornjim spratovima.
Cevovodni sistem je prikazan na crtežima: EKO-408-01, EKO-408-02, EKO-408-03. Cevi
grejanja su

su ispod prozora, postavljena
osti i

održavanja grejnih tela.

odnosno preko automats postavljeni na grejni cevovod.
Izabrana su italijanska paneln

Svi elementi imaju
ateste i sertifikate.
Ukupni instalisani toplotni kapacitet instalacije grejanja je 66580W.

Zbog izgradnje osnova potrebno je izmeštanje toplovodnog sekundarnog

toplovodnih cevi 5m od poslednjeg šahta (2m od ulaska
cevi u novu zgradu). Postavljaju se predizolovane cevi DN100 do ulaza u podrum (podzemni
vod), odakle se nastavljaju sa bešavnim cevima dimenzija DN100 do razdelnika/sabirnika (po
zidu). Deo predizolova
u novi betonski kanal sa betonskim poklopcem do ulaza u podrum.

glavnog razvodnog ormana (GRO) objekta, koji je napajan iz KPK, smešten u suvom prolazu
objekta, sa kabelom PP00-A 4x120mm2 + P-
smešten je u hodniku prizemlja objekta prema priloženoj situaciji.
Merenje utroška elekt

Napojni kabel od POMM PI -A 4x120mm2.
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sadržaja, maximalna snaga je Pmax= 20,0kW.
I

snage.

- -DG1
- -DG2
- -DG3.

kabelom tipa PP-Y 5x10mm2, položenim po
zidu ispod maltera.

opremljeni su prema priloženim jednopolnim šemama.

vetrobrana projektovana su svetiljke ORIEN 2XLS2F, 30W, IP20, Buck, a za osvetljenje tabli
svetiljka tipa NEO LINEA HE ASYM, 30W, IP20, Buck.
U sa
IP65, Buck.

iljka 8W, IP20, (Strela) Commel.

no je antipanik svetiljka tipa GR-310/12L/180/A,
Olympia Electronics.

postavljaju na visinu h=2.0m i za projektoje na h=3.0m

izvedbe.
Instalacija se izvodi sa provodnicima PP-Y položenim ispod maltera. Upotrebljeni

instalacioni materijal je u mikro izvedbi u suvim, a vodozaptivne izvedbe u vlažnim  prostorijama.
-C-S sistem) u

skladu sa zahtevima Elektrodistribucije.

kontrole otpora uzemljenja.

zaštite.

GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Pravilnikom o tehni
propisuje, da se tamo gde je zakonom i ostalim propisima definisana obavezna zaštita od
atmosferskog pražnjenja pri izgradnji novih objekata i rekonstrukciji starih, mora se izraditi
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projekat gromobranske instalacije. Osnovni zadatak zaštite od atmosferskog pražnjenja

imovine

e Gimnazije. Ova hvataljka zadovoljava Srpske standarde SRPS

br. E-64/17-IDP-

Telefonska instalacija u objektu predvi ena je radi uspostavljanja telefonske veze sa
vanjskim u esnicima u telefonskom saobra aju.

U kancelariji sekretarice u postoje em delu objekta, ugradjena je telefonska centrala.
U trpezariji dogra enog dela predvidjen je telefonski priklju ak na visini h=0,5m od

poda, koji se povezuje sa predhodno spomenutom telefonskom centralom.
Unutrašnja telefonska instalacija u objektu predvi eno je sa kabelom IY(ST)Y

2x2x0,6mm položenim u PVC gibljivim cevima pre nika 20/15.5mm položenim ispod
maltera.

propisa, prema
telefonskih instalacija i uvoda (PTT Vesnik br. 3/75 i 16/82).

RO-2/P, na koji se povezuje KDS

Instalacija KDS-a izvodi se koaksijalnim kablom tipa RG6 u PVC cevi 20/15.5 mm
položenoj ispod maltera.

,5 m od
poda.

-P,
RACK-I i RACK-II).

U RACK ormanima RACK-P i RACK-II ugraditi po jedan 24 portni PATCH panel na
kojem se

25/20 odnosno 20/15.5mm položenim ispod maltera.

DOJAVA POŽARA

je
14 - zbornica.

i adresabilni

izbijanja požara.
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-1 i

biti izvedena kablovima tipa J-H(St)H 2x2x0.8mm, položenim po zidu
ispod maltera.

centrali.

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA OBJEKTA je u svemu prema Elaboratu zaštite od požara.

NAPOMENA:

i normativima.

Место и датум: М.П. ПОНУЂАЧ:

(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 8

С П И С А К   Р Е Ф Е Р Е Н Ц И

Р.б. Назив објекта
Скраћени назив и локација

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

ПДВ-а)

1.

2.

3.

4.

5.

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

Датум_________________ М.П. Потпис

______________________
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ОБРАЗАЦ број 9

П О Т В Р Д А
И Н В Е С Т И Т О Р А

Инвеститор

_________________________________________________________________________________
(назив, седиште и матични број Инвеститора)

потврђује да је за објекат
_________________________________________________________________________________

(уписати  назив и локацију објекта из Обрасца број 8.)

радове __________________________________________________________________________
(уписати назив изведених радова)

изводило ________________________________________ (назив и седиште Извођача радова)

у вредности од ___________________________________________________динара без ПДВ-а,

са даном завршетка радова ________________________________________________________.

Радови су изведени успешно, у оквирима уговореног квалитета и уговореног рока, те није
било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по овом уговору.

Ова потврда се даје ради подношења понуде Понуђача у поступку јавне набавке радова -
Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије, ЈН броj 034-103/1-2017, као потврда
референце Понуђача и у друге сврхе се не може користити.

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

За Понуђача За Инвеститора

М.П. М.П.

_____________________ ______________________
потпис овлашћеног лица потпис овлашћеног лица

Датум __________________
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ОБРАЗАЦ број 10

Број: 034-103/1-2017

М О Д Е Л У Г О В О Р А
O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Закључен дана _________2017. године између:

1. СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, са седиштем у Сенти, Главни трг број 12, матични број: 08204071, ПИБ:
101099825 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Сенћанске гимназије, Ева Ујхази, с једне
стране и

2. _______________________, са седиштем у ____________, улица ___________________, матични број:
________________, број _____ ПИБ: ______________, које заступа ______________________ (у даљем
тексту: Извођач радова) с друге стране.

Подизвођачи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уговорне стране су се споразумеле о следећем:

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на доградњи постојећег објекта Сенћанске гимназије, ЈН број 034-
103/1-2017, и то према понуди Извођача радова бр. _________ од ___________. године, која чини
саставни део овог уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, изведе стручно и квалитетно у свему према
прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.
Извођач радова се обавезује да изводи радове и користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, који
одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима Наручиоца и правилима
струке, у свему према понуди описаној у члану 1. овог уговора, која чини његов саставни део, као и да по
завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора, у целости изведе у року од 150 (стопедесет)
календарских дана од дана увођења у посао.
Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао.
Рок за увођење у посао Извођача радова је 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора.
Уколико Извођач радова не започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити рок до 5 (пет)
дана да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може
раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла у целости, као и захтевати од
Извођача радова накнаду штете, до износа стварне штете.
Уговорне стране су се споразумеле да се вишком, односно мањком радова сматра одступање од предвиђене
количине радова у проценту највише до 10% по појединој позицији.
Извођач радова се обавезује да све вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10% уговорене
цене радова по члану 8. став 1. овог уговора, изведе у уговореном року.

Члан 4.

Рок из члана 3. став 1. овог уговора може се продужити у следећим случајевима:
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе;
3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље;
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Уколико наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова је дужан да их одмах уписује у
грађевински дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност
надзорног органа, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова.
Наручилац је обавезан да по предлогу из претходног става донесе одлуку у року до 15 (петнаест)
календарских дана од пријема истог.
Уколико писмени предлог за продужење уговореног рока за завршетак радова изостане, продужење рока неће
бити признато Извођачу радова.
Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.
Извођач радова нема право на продужење рока у следећим случајевима:
1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су настале у време када је био у
доцњи;
2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време закључења овог уговора;
3. за вишкове са укљученим мањковима радова, у вредности до 10% уговорене цене радова.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води и чува следећу документацију:
-грађевински дневник,
-грађевинску књигу и
-књигу инспекције
са свим прилозима (прибављеним атестима и др.), који морају бити редовно потписивани од надзорног
органа и одговорног руководиоца радова.
Извођач радова је такође дужан да:
-на дан потписивања овог уговора, решењем одреди одговорног извођача радова и да решење достави
Наручиоцу;
- на дан увођења у посао о свом трошку изради и постави градилишну таблу у складу са важећим прописима;
-овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев пружи на увид сву документацију о извршеним
радовима и утрошеним средствима која су предмет овог уговора;
-поступи по свим писменим примедбама Наручиоца, односно надзорног органа, те да уочене недостатке
отклони о свом трошку;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем предметних
радова;
- у току извођења радова редовно уклања сав отпадни материјал;
- да по завршетку радова, врати терен у првобитно стање;
- сноси трошкове коришћења електричне енергије у вези са извођењем предметних радова настале од дана
увођења у посао до дана добијања извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат
подобан за употребу;
- по издавању употребне дозволе за предметни објекат учествује у записничкој примопредаји ради предаје
истог у посед Наручиоца.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење локацијe извођења радова, тако што ће предузети све
потребне мере за безбедност радова, суседних објеката, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне
средине.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да
сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и трећих лица
током извођења радова.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из става 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу
штету.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да обезбеди услове за увођење Извођача радова у посао, и то да:
1. обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорених обавеза Извођача радова, у складу са
Законом;
2. о именовању надзорног органа писмено обавести Извођача радова;
3. упозна Извођача радова са условима за изградњу;
4. преда техничку документацију Извођачу радова.
Наручилац се такође обавезује да:
1. преда Извођачу радова предметну локацију за несметано извођење радова;
2. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који треба да буду упућени преко надзорног органа
са мишљењем истог о предметном захтеву;
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3. доставља одговоре у писаној форми Извођачу радова, преко надзорног органа;
4. благовремено решава, уз писано и образложено мишљење надзорног органа:

-евентуалне вишкове и мањкове радова;
-евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

5.  по пријему обавештења о завршетку радова покрене поступак вршења техничког прегледа и по пријему
извештаја којим се утврђује да је предметни објекат подобан за употребу преда захтев надлежном органу за
издавање употребне дозволе;
6. по прибављеној употребној дозволи изврши записничку примопредају предметног објекта;
7. изврши плаћање како се регулише у члану 8. и 9. овог уговора.

Члан 8.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи _______________________
динара, односно ________________________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране сагласно констатују да је порески дужник Наручилац као прималац грађевинских услуга у
складу са одредбом члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС",
број 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др.
закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн. и 83/2015).
Износ из става 1. овог члана Наручилац радова ће уплаћивати на рачун брoj
________________________________ код Банке _____________________________, на начин како је то
одређено у члану 9. овог уговора.
Јединичне цене из Понуде Извођача радова су фиксне до завршетка извођења радова.
У цену су укључени сав помоћни материјали, радна снага и друго што је неопходно за реализацију предмета
уговора.
Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на евентуални вишак
или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене количине радова из члана 1. овог уговора.
Уговорне стране су се споразумеле да Извођач радова нема право на аванс.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да ће предметне радове, платити Извођачу радова на основу оверених привремених и
окончане ситуације, и то у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема ситуације.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља на основу изведених количина
уговорених радова и уговорених цена.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси по добијању извештаја Комисије за технички преглед којим се
утврђује да је предметни објекат подобан за употребу.
Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу, преко
надзорног органа:
1. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано
потписане и оверене;
2. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији,
оверене од стране надзорног органа.
Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана,
Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова доставља надзорном органу на оверу.
Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, надзорни орган, у
року од 7 (седам) дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације,
уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу
привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.

Члан 10.

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове
пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока,
полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
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Члан 11.

Уговорне стране су се споразумеле да је гарантни рок за изведене радове 2 (две) године, рачунајући од данa
добијања извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.
За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Корисника, отклони
о свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим
недостацима.
Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од
стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом
банкарске гаранције из члана 13. став 5. овог уговора.
Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове
настале поводом отклањања недостатака из става 3. овог члана, Наручилац има право да од Извођача радова
тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси одговорност.

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изведе уговорене радове у року из члана 3. став 1. овог уговора својом кривицом,
обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од укупно уговорене
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности
укупно уговорених радова.
У случају из става 1. овог члана, окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада,
Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату гаранције за добро извршење посла у целости, као и
да захтева од Извођача радова накнаду штете, до износа стварне штете.

Члан 13.

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења овог уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од
дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла, издату у висини од 10% од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком
важности који је 45 (четрдесетпет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова.
Гаранција из става 1. овог члана мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције
морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом из поступка јавне набавке број 034-
103/1-2017.
Уговорне стране су сагласне да уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције из става 1. овог члана ће се продужити.
Банкарску гаранцију из претходног става Наручилац ће уновчити у случају да Извођач радова не буде
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Извођач радова предаје Наручиоцу на дан
добијања извештаја Комисије за технички преглед којим се утврђује да је објекат подобан за употребу.
Банкарска гаранција из претходног става овог члана треба да буде са клаузулама: безусловна и платива на
први позив, издата у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана
дужи од гарантног рока из понуде Извођача радова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року Наручилац ће уновчити у случају да Извођач радова не изврши обавезу отклањања истих у
Уговором утврђеном гарантном року.

Члан 14.

Уговор се раскида писменом изјавом Наручиоца која се доставља другој уговорној страни и сматра се
раскинутим даном пријема писмене изјаве.
У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида, и то:
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 5 (пет) дана од увођења у посао;
2. ако Извођач радова не изводи радове у складу са понудом из члана 1. овог уговора;
3. ако Извођач радова изводи радове неквалитетно;
4. ако Извођач радова не поступа по налозима надзорног органа;
5. ако Извођач радова не изврши радове у уговором предвиђеном року;
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6. ако Извођач радова из неоправданих разлога прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од
5 (пет) дана, или одустане од даљег рада;
7. ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, односно у Уговору.
У случају раскида уговора из става 2. овог члана кривицом Извођача радова, Наручилац ће реализовати
средство финансијског обезбеђења предвиђено чланом 13. тачка 1. овог уговора.
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим
поступцима или разлозима довела до раскида уговора.
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.
У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као
и да Наручиоцу преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 15.

На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Посебне узансе
о грађењу и други прописи из области која је предмет овог уговора, као и одредбе Закона о облигационим
односима.

Члан 16.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном
надлежан је стварно и месно надлежни суд према седишту Наручиоца.

Члан 17.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих су 2 (два) за Наручиоца, а 2 (два) за
Извођача радова.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ

___________________ ___________________________
Ева Ујхази,

директор Сенћанске гимназије

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђач, у
знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна места, потписати и оверити печатом сваку
страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефeренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ број 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 12

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије, ЈН бр. 034-103/1-
2017, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

_______________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 13

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада и заштити животне срединe.

Датум:__________________
Потпис понуђача

_________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 14

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

ИЗЈАВУ
О НЕПОСТОЈАЊУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У

ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

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

Датум:__________________
Потпис понуђача

_________________

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ број 15

З А П И С Н И К
О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ НАРУЧИОЦА

Сачињен дана _________2017. године, у просторијама Сенћанске гимназије, Главни трг 12,

између:

1. законског заступника или овлашћеног лица Понуђача:

_________________________________________________________________________________

(назив и адреса седишта Понуђача),

_________________________________________________________________________________

(име и презиме законског заступника или овлашћеног лица Понуђача),

ЈМБГ _____________________________, број овлашћења  _______________________

(уколико обилазак локације Наручиоца присуствује лице које није законски заступник

Понуђача) и

2. Ана Ленђел, службеник за јавне набавке.

Констатује се да је овлашћено лице Понуђача извршило обилазак локације на којој треба да се
изводе радови, поступак јавне набавке радова – Доградња постојећег објекта Сенћанске
гимназије, ЈН бр. 034-103/1-2017, у времену  од ________ до _________ часова.

Место и датум: Овлашћено лице Понуђача

_______________________ ___________________________
Потпис и печат Понуђача

Овлашћено лице Наручиоца

___________________________
Потпис и печат Наручиоца
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ОБРАЗАЦ број 16

И З Ј А В А
О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у
поступку јавнe набавкe радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске гимназије, ЈН
бр. 034-103/1-2017, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, по
извршеном обиласку локације на којој треба да се изводе предметни радови, у могућности да
у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу предметне јавне
набавке.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

______________________

М.П.
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ОБРАЗАЦ број 17

Понуђач _____________________________________________________, даје

И З Ј А В У
О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,
уколико у поступку јавне набавке радова - Доградња постојећег објекта Сенћанске
гимназије, ЈН број 034-103/1-2017 буде изабран као најповољнији и уколико понуђач
приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену
копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са
важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања
записника о примопредаји радова.

Датум: М.П. Понуђач

___________________                                                                                      ___________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени
представник групе понуђача.


	Gimnazija_Dogradnja_JN_konacna.pdf
	Tehnicke_specifikacije.pdf

