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ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У
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Рок за достављање понуда
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015, у
даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013 и
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2015-51 и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2015-51, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу
ЈН бр. 51/2015
Конкурсна документација садржи:

Поглавље
I
II
III
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V
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X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
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контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
испоруке добара, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и
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услова
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА:
Наручилац:

Општина Кикинда

Адреса:

Трг српских добровољаца 12, Кикинда

Интернет страница:

www.kikinda.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 51/2015 су радови – Радови на доградњи спортске хале у ОШ
„Глигорије Попов“ у Руском Селу
4. ЦИЉ ПОСТУПКА:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. КОНТАКТ:
Станислав Вујчић,
и Одсек за јавне набавке
0653160803, 0230/410-205
javne.nabavke@kikinda.org.rs

Контакт:
Телефон:
Е-mail:
6. КОМИСИЈА:
Станислав Вујчић, председник
Верица Бибер Блажић, члан
Јелена Бајић Иветић, члан
За Дуња Радовановић, члан
Дејан Павловић, заменик члана
Дејан Павловић, члан

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 3 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

II ПОДАЦИ О ПРЕМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ:
Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“
Опис предмета:
у Руском Селу
Радови на објектима или деловима објеката високоградње и
Назив из општег речника
нискоградње
набавки:
Ознака из општег речника
45200000
набавки:
2. ОПИС ПАРТИЈЕ УКОЛИКО ЈЕ ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА, НАЗИВ И
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Јавна набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу
1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
р.бр.

ОПИС/ ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Напомена: Сав шут који настане током извођења радова
извођач радова је дужан да га однесе на сеоску депонију.
Демонтирани материјал за који се констатује да је
употребиљив мора се сложити на привремену депонију у кругу
градилишта

2

3

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ

1

Рушење заштитног бетонског тротоара d=10 cm, око спортске
сале у делу који је обухваћен доградњом.

m²

30,00

2

Рушење бетонског пода d=10 cm, у просторији подстанице.

m²

35,70

Ком
ком

1,00
1,00

ком

4,00

ком

8,00

3

4

5.

Вађење постојећих дрвених прозора у просторији
подстанице.
Двоструко застакљен прозор дим. 200/55cm
Двоструко застакљен прозор дим. 295/55cm
Вађење постојећих металних прозорских портала у спортској
сали, застакљених копилит стаклом.
Парапет прозорског портала на h=252cm.
Двоструко застакљених дим.580/240cm.
Вађење постојећих металних прозорских портала браварске
израде у спортској сали застакљених равним стаклом.
Парапет на h=540 cm.
Двоструко застакљених дим.580/162cm.

6.

Рушење спољашњег североисточног парапетног зида од
просторије подстанице висине h=2.35m, који је зидан гитер
блоком d=30cm и обострано малтерисан.

m³

2.40

7.

Рушење парапета спољашњег зида од просторије спортске
сале, који је зидан гитер блоком d=20 cm и обострано
малтерисан. Парапет висине h=252cm завршава се
бетонском окапницом d=10cm.

m³

14.00

8.

Пробијање отвора у северозападном зиду за прозор,
димензија 1.21x0.81cm у просторији подстанице, који је зидан
гитер блоком d=30cm и обострано малтерисан. Изнад отвора
уградити арм.бетонски монтажни надпрозорник.

ком.

1.00
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Демонтажа заштитне мреже за прозоре, браварске израде, са
унутрашње стране прозорских портала у спортској сали.
Заштитне мреже одложити ради поновне уградње.
Постављање потребне механичке заштите и постављање
заштите са PVC фолијом, преко постојећег паркета у
спортској сали.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m²

190.00

m²

290.00

m1

24.00

Демонтажа дотрајале опшивке забата која је израђена од
поц.лима Р.Ш. 50cm.
Демонтажа постојећих дотрајалих висећих олука и олучних
вертикала од поц.лима Р.Ш. 33cm.
хоризонтални висећи
олучне вертикале
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Обележавање и разумевање објеката. Сондажно испитивање
димензија и дубине темеља самаца и постојања инсталација
ископавањем рова, профила на оба краја спортске сале.
Машински ископ са ручним докопавањем до 20%, темеља
трибина у широком откопу.
Ручни ископ тракастих темеља са одвозом све земље од
ископа на депонију.
Утовар и одвоз све земље од ископа на депонију до 5 km.
Набавка, разастање и набијање тампонског слоја шљунка
испод свих темеља и свих подова у приземљу у дебљини од
d=25cm do 50cm (сем просторије спортске сале)
III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

m1
m1

56,00
37,00

m²

117.00

m³

165.00

m³
m³

15.00
180.00

m³

48.00

Бетонирање тампонског слоја бетона d=5cm, MB 20 испод
темељне пуне плоче трибина са упуштеним контра гредама
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонске пуне
плоче d=25cm са упуштеним контра гредама 30x50cm испод
носећих зидова са бетоном МБ 30.
Шаловање, армирање и бетонирање зидова d=30cm са
бетоном МБ-30 и са блажуј оплатом.

m²

170.00

m³

45.00

m³

38.00

Бетонирање тракастих темеља у земљи са бетоном МБ-30.

m³

9.00

m³

2.80

m³

22.00

m³

4.50

m³

2.50

m³

2.00

Шаловање, армирање и бетонирање темељних зидова са
бетоном МБ-30. Видљиве стране зидова морају бити
изведене у блажуј оплати.
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонске
коленасте пуне плоче трибина d=20cm са бетоном МБ 30.
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонских
степеница са бетоном МБ-30. Видљиве стране морају бити
изведене у блажуј оплати.
Израда армирано бетонских надвратника и надпрозорника од
МБ-30.
Шаловање, армирање и бетонирање арм. бетонских стубова
бетоном МБ-30 , 25x25cm и 25x30cm. Видне површине
стубова извести са блажуј оплатом са угаоним лајснама.
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Израда армирано бетонских вертикалних и хоризонталних
серклажа од МБ-30.
Шаловање, армирање и бетонирање нове подне бетонске
плоче d= 8 cm, са арматурном мрежом Q-188 и са МБ-20.
Ручни ископ у сегментима ширине 80cm до 100cm и
подбетонирање постојеће парапетне темељне греде ширине
око 50cm подужног зида спортске сале до дубине ( око 90cm )
фундирања темељне плоче, МБ-20.
IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Зидање спољних и унутрашњих зидова Yтонг блоковима или
одговарајућим, d=25cm са грађевинским лепком.

6

Зидање преградних зидова од опеке d=12 cm са продужним
малтером. У висини надвратника извести у свим зидовима
хоризонталне серклаже дим. 12x20cm, армиране са +/- 2 Р
Φ10 и узенгијама Φ6/15.
Унутрашње малтерисање зидова продужним малтером
укупне дебљине 2 cm у два слоја у размери 1:3:9. Бетонске
делове претходно испрскати цементним млеком.
Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова
објекта од кондора 4mm са преклопима од 10 cm који се варе
бренером.
Израда армиране цементне кошуљице d=6cm са ''А''
фракцијом у просторијама у приземљу сем просторије
спортске сале.
V АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему
према статичком рачуну и спецификацији арматуре и
техничким прописима за бетонски челик.
- Глатка арматура ГА 240/360
- Ребраста арматура РА 400/500
- Арматурна мрежа и носачи РА 500/560
VI КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда металне заварене кровне конструкције од челичних
кутијастих профила према статичком прорачуну. Профиле завршно
обојити ватроотпорним премазом који обезбеђује ватроотпорност
од 30 минута.
а) рожњаче 100x140x5mm
б) греде 100x200x6mm
ц) стубови 150x150x6,5mm
д) анкерне плоче d=15mm
Покривање крова пластифицираним трапезастим поц.
сендвич лимом ( у боји црепа ) са термоизолацијом од
камене вуне d=20cm.
Покривање слемена крова са пластифицираним трапезастим
поцинкованим лимом црвене боје ( боје црепа ).
Опшивање зидова пластифицираним поцинкованим лимом
црвене боје р.ш. 60cm.
Опшивање кровне увале пластифицираним поцинкованим
лимом црвене боје р.ш. 80cm.
Опшивање забата са пластифицираним поцинкованим лимом
црвене боје р.ш. 100cm.

7

Опшивање прозорских банака поц. лимом р.ш. 30cm.

2

3

4

5

1

1

2
3
4
5

8

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m³

2.50

m²

57.00

m³

11.00

m³

44.60

m²

50.00

m²

300.00

m²

70.00

m²

57.00

Kg
Kg
kg

950.00
2.100,00
3.500,00

Kg
Kg
Kg
kg

1,850.00
680.00
375.00
115.00

m²

140.00

m1

10.00

m1

48.00

m1

8.00

m1

24.00

m1

55.00

Израда и монтажа висећег олука од поцинкованог лима
m1
полукружног пресека раз.ширине 33cm.
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1

2

3

4

1
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Израда и монтажа олучних цеви кружног пресека ø 100 mm
од поцинкованог лима.
VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња прозорских портала израђених од побољшаних
пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом.
Прозори треба да буду застакљени ниско емисионим двослојним
стаклом пуњеним племенитим гасом са коефицијентом У ≤ од 1,2
W/m2К . Све мере пре израде проверити на лицу места, јер постоје
одступања.
а) димензије 580/162 ( у два се уграђују акс. вентилатори )
б) димензије 262/162
ц) димензије 200/55
д) димензије 121/121
е) димензије 121/81
Набавка и уградња улазних двокрилних врата са надсветлом
израђених од побољшаних пластифицираних алуминијумских
профила са термо прекидом. Врата треба да буду застакљена ниско
емисионим двослојним стаклом пуњеним пуњеним племенитим
гасом са коефицијентом U ≤ од 1,25 W/m2К . Врата треба да буду
снабдевена квалитетним оковом, рукохватима споља и изнутра,
цилиндар бравом и повратником '' дипломат '' или одговарајућим.
Мере пре израде проверити на лицу места.
димензије 200/221+80
Набавка и уградња унутрашњих пуних врата израђених од
пластифицираних алуминијумских профила и сендвич панела.
Врата са комплетним оковом, кваком и цилиндар бравом.
димензије 101/205
димензије 81/205
димензије 71/205
Набавка и уградња прозора у сутерену браварске израде, од
кутијастих профила, завршно обојене и лакиране. Прозори треба да
буду застакљени двоструким млечним стаклом. Све мере
проверити на лицу места.
димензије 61/61
VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Израда квалитетне монолитне хидроизолације испод
темељне пуне плоче са упуштеним контра гредама и
спољних зидова у земљи ( просторије справарнице у
сутерену ). Хидроизолација подне плоче и зидова сутерена
биће изведана са хидроизолационим системом базираним на
потпуно лепљеним водонепропусним мембранама од
флексибилног полиолефина (FPO) за хидроизолацију
темељних плоча и других подземних консктукција ( типа
SikaProof® А-05 или одговарајуће ). Хидро изолацију
уградити пре упутству произвођача и правилима струке.
Израда термо изолације подова са стиродуром (
полистиреном ) d=15cm испод слоја цем.кошуљице у
приземљу. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке.
Израда термо изолације постојећих малтерисаних зидова
зиданих гитер блоком d=30cm са каменом вуном дебљине
d=15cm. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке. Површину армирати
мрежицама и завршно обрадити са фасадним малтером
дебљине d=0,5cm.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
m1

45.00

Ком
Ком
Ком
Ком
ком

5.00
1.00
1.00
10.00
2.00

ком

1.00

Ком
Ком
ком

1.00
2.00
3.00

ком

8.00

m²

200,00

m²

57,00

m²

315,00
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Израда термо изолације нових зидова зиданих Yтонг
блоковима или одговарајућим, d=25cm са каменом вуном
дебљине d=10cm. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке. Површину армирати
мрежицама и завршно обрадити са фасадним малтером
дебљине d=0,5cm.
Израда термо изолације ТМ таванице у таванском простору
са каменом вуном d=20cm. Термо изолацију уградити пре
упутству произвођача и правилима струке.
Израда додатне термо изолације дурисол таванице у
таванском простору изнад спортске сале са каменом вуном
d=20cm. Пре постављања тремо изолације извршити
уклањање слоја шљунка у слоју од око d=5cm. Термо
изолацију уградити према упутству произвођача и правилима
струке.
Израда термо изолације таванице у сутерену испод трибина
од арм. бетона d=20cm и дела улазног зида код врата са
каменом вуном дебљине d=20cm. Термо изолацију уградити
пре упутству произвођача и правилима струке. Површину
армирати мрежицама и завршно обрадити са фасадним
малтером дебљине d=1cm.
Израда додатне термо изолације косог крова изнад трибина.
Кров изнад трибина покривен је са сендвич лимом са слојем
камене вуне дебљине d=20cm. Израђује се спуштени плафон
од ватроотпорним гипс картонских плоча d=1,5mm на
металној подконструкцији и изолује са додатаним слојем
камене вуне дебљине d=10cm, која обезбеђује
ватроотпорност од 30 минута. Термо изолацију уградити
према упутству произвођача и правилима струке. Површине
спојева гипса бандажирати са бандаж тракама.
IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m²

150,00

m²

44,00

m²

325,00

m²

120,00

m²

118,00

1

Глетовање зидова и плафона.

m²

480,00

2

Бојење унутрашњих зидова полудисперзионом посном бојом
у тону по избору инвеститора.

m²

360,00

3

Бојење унутрашњих сокли зидова у висини од h= 1,50m
фасадном перивом бојом у тону по избору инвеститора.

m²

120,00

4

Бојење плафона белом посном бојом.

m²

151,00

5

Бојење фасаде фасадном бојом у тону са потребним
предрадњама.

m²

560,00

6

Бојење бојом за бетон пода на трибинама у тону са
потребним предрадњама.

m²

130,00

m²

57,00

m²

52,00

m1

40,00

1
2
3

X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Израда пода од противклизних подних керамичких плочица I
класе по систему "фуга на фугу" са лепком. У цену улази и
фуговање. Плочице су у дезену по избору инвеститора.
Облагање зидова у висини од h=2,00m зидним керамичким
плочицама I класе по систему "фуга на фугу" са грађевинским
лепком. У цену улази фуговање.
Израда сокле од подних кер.плочица у висини од h=10cm. У
цену улази фуговање.
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XI РАЗНИ РАДОВИ
Хобловање и три пута лакирање квалитетним
двокомпонетним паркет лаком постојећи храстов паркет у
спортској сали.
Обележавање тракама у разним бојама игралишта на
паркету у спортској сали 12x24m за кошарку, рукомет и
одбојку.
Набавка материјала и израда металне ограде висине 110cm
од челичних кутијастих профила са дрвеним рукохватима од
храстовине и завршно фарбање. Профиле завршно обојити
ватроотпорним премазом који обезбеђује ватроотпорност од
30 минута.
Набавка материјала и израда дрвених клупа за седење на
трибинама ширине 35cm и висине 10cm. Подконструкција од
челичних кутијастих профила 5x5cm завршно обојених
причвршћују се типлама за бетон. Седећа места су од три
размакнуте рендисане чамове гредице 5x8cm и завршно
обојене сандолином. Дрвене гредице се на сваких 60cm
шрафе саморезним шрафовима за кутијасте профиле. Чел.
профиле и дрво завршно обојити ватроотпорним премазом
који обезбеђује ватроотпорност од 30 минута.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m²

290,00

пауш.

m1

4,00

m1

84,00

2. ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
РЕД.
БР.

ОПИС РАДОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање
водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.

m³

3,65

2.

Набавка и монтажа PN цеви за вертикалне и хоризонталне
разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима
комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У
цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање
шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и
постављање цеви у рову.
m
m
m

13,60
6,30
6,50

m

33,70

ком.

8,00

I ВОДОВОД

3.

4.
5.

Ø 15mm
Ø 20mm
Ø 25mm
Набавка и монтажа поцинкованих цеви за развод воде до
пожарних хидраната са свим потребним фазонским
комадима. Фазонске комаде у премазати масном бојом два
пута ради заштите од корозије и изгледа
Ø 50 mm
Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи
испод сваког точећег места са пониклованом капом
Ø 15mm
Набавка и монтажа пропусног вентила са точком
Ø 15 mm
Ø 20 mm

ком.
ком.
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Ø 50 mm
Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном
славином
Ø 50 mm
Израда прикључка на постојећу инсталацију
Израда продора кроз зид и конструкцију
Набавка и монтажа пожарног хидранта Ø 50mm у лименом
орману са комплет припадајућим прибором
Хлорисање водоводне мреже са испирањем и хлорисањем и
прибављањем анализе о квалитету воде, као и употребне
дозволе од надлежног органа

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
ком.

1,00

ком.
ком.
ком.

1,00
1,00
6,00

ком.

2,00

m

60,10

m³

3,65

m³

1,50

m³

3,25

m³

0,40

m
m
m
m

3,40
6,50
13,20
5,00

ком.

3,00

m

1,50

ком.

1,00

m

28,10

ком.

3,00

ком.

2,00

m³

13,52

m³

0,84

m³

12,14

II КАНАЛИЗАЦИЈА
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.

Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање
канализационих цеви са затрпавањем у слојевима d=20
cm.11.40+11.40
Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=20
cm. 1.20+1.20
Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног
постављања и испитивања мреже у слојевима од 20 cm.са
ручним набијањем до потпуне збијености 10.20+10.20
Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до
2 km. са утоваром и истоваром 1.20+1.20
Набавка и монтажа ПВЦ-канализационих цеви са фазонским
комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код
пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код
вертикале поставити ревизију изнад пода:
-цеви се
постављају у жлебу зида са причвршћивањем кукама и
обујмицама.У обрачун узети израду жљебова и њихово
маскирање цеви се постављају у рову са падом у слоју песка
d=10 cm.
Ø 50 mm
Ø 75 mm
Ø 100 mm
Ø 150 mm
Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним
одводом и решетком од ростфраја дим. 15x15 cm
Ø 50 mm
Набавка и монтажа цеви Ø 32 mm за спајање санитарних
објеката са инстслацијом канализације
Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке
Ø 100 mm
Израда проходности и водонепропустљивости целокупне
канализационе мреже
Израда продора кроз темељ од од набијеног бетона
димензија 15x15 cm.
Израда продора кроз зид и конструкцију
III ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН
Ископ земље III категорије
Набевка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=10
cm
Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2 km са
утоваром и истоваром
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Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног
базена
Бетонирање дна, зидова и плоче бетоном МБ 20 са
мрежастом арматуром и потребном оплатом
Набавка, довоз и постављање шахт.поклопца теж.30kg
IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са
потребном дужином пластичне цеви Фи 5/4", седиштем од
пластике са гуменим подметачима, ниско монтажним
водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир
Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим.500x420cm I
класе са пластичним сифоном, зидним огледалом,
двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну
воду
Набавка и монтажа писоара са комплет припадајућим
прибором

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
m³

0,54

m³

8,20

ком.

2,00

ком.

3,00

ком.

3,00

ком.

2,00

3. ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКРО ИНСТАЛАЦИЈА

РЕД.
БР..

1.

ОПИС РАДОВА

3.
4.
5.
6.

КОЛИЧИНА

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1,00
1,00
13,00
8,00
8,00
8,00
42,00

ком.

1,00

ком.
ком.

18,00
18,00

ком.

8,00

ком.

6,00

ком.

6,00

Испорука и постављање разводног ормана фискултурне
сале RO-FS.Орман је лимени са вратима бравом и кључем
за монтазу на зид заштите IP-54. Орман је приближних
димензија 800x600x200 (VxŠxD). Унутар ормана и на
вратима ормана поставити следећу опрему

Главна склопка 4G40-10-U
Заштитни уређај диф.струје ZDS40/0,5А
Гребенасти прекидачи 4G10-90-U
Контактори 16А са биметалом од 2-4А
Сигналне сијалице ,,зелене,,
Сигналне сијалице ,,црвене,,
Аутоматски осигурачи 10-16А

2.

ЈЕД.
МЕРЕ

Редне стезиљке, сабирнице, водови за шемирање и сав
други потребан ситан материјал за израду комплетног RОFS.
Комплет RO-FS
Испорука и постављање рефлектора. Рефлектори су са
метал-халогеном сијалицом 250W, типа ЕCО-3.
Рефлектор ЕCО 3I/1903/250
Сијалица METAL-HALOGENA/250W, E40, NW
Испорука и постављање класичних светиљки "бродска" са
сијалицом 60W за расвету трибинског простора и сутерена
Испорука и постављање светиљки нужне расвете. Светиљке
су са NiCd акомулатором и азтономијом рада од 3h.
Постављају се само у трибинском делу сале
Испорука и постављање класичних плафоњера IP-54 за
расвету санитарног простора са класичном сијалицом 60W
Испорука и постављање каблова. Каблови се постављају на
зид под малтер. На местима где је потребно каблове
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7.
8.
9.

10.
11.

4.
РЕД.
БР..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

ПИБ: 100511495

механички заштитити
PP-Y 5x1.5mm²
PP-Y 3x1.5mm²
PP-Y 3x2.5mm²
Демонтажа комплетне, електричне постојеће инсталације
Демонтажа постојећих флуо светиљки 3x38W са заштитном
мрежом
Испорука и постављање прекидача. Постављају се на зид на
висини од 1.5 m
Серијски "обични"
Једнополни "обични"
Испорука и постављање другог ситног материјала и радова,
разводне кутије и др.
Испитивање инсталације и давање атеста

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m
m
m
пауш.

240,00
420,00
130,00

ком.

48,00

ком.
ком.

3,00
1,00

пауш.
пауш.

ПРЕДМЕР РАДОВА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ОПИС РАДОВА
I ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
Испорука и монтажа челичне бешавне цеви Стандард: DIN
2448
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø42.4x2.6mm

Испорука и монтажа цеви од полиетилена средње густине
PE 80 SDR-11(MDPE). Мере и дозвољена одступања су по
JUS G.C6.601 и JUS G.C6.661 а технички услови и
испитивања према JUS G.C6.602. Цеви су PE тип 2 и 3 серија
S-5.
Димензије d x s mm
40 x 3.7
Испорука и монтажа “Т” комада од PE 100 SDR-11 у складу
са SRPS G.C6.662
димензије d mm
40
Испорука и монтажа спојнице-муфа од PE 100 SDR-11 у
складу са SRPS G.C6.662
димензије d mm
40
Испорука и монтажа прелазног комада са полиетиленских
цеви PE 100 SDR-11, на челичне цеви по SRPS C.B5.225 и
SRPS C.B5.023
Произвођача: George Ficher или одговарајуће
Димензије d/DN (mm)
40/32
Испорука и монтажа кугласте славине за гас навојне
Класа притиска: PN 6
Називни отвор:
R 5/4"
Испорука или монтажа мернорегулационе станице G-16 са
металним орманом у свему према техничким условима
дистрибутера гаса

Комплетни грађевински радови на изградњи прикључка од
места прикључења до објекта спортске сале (ископ рова,

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

m

3,00

m

11,00

ком.

1,00

ком.

2,00

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

пауш.
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9.
10.

1.

2.
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лупање бетона, подбушење, ископ варних јама, затрпавање
рова слојем песка и растреситом земљом из ископа,
постављање траке за упозорење, геодетско снимање
прикључка, уклањање шута и враћање трасе у исправно
стање)
Испитивање гасног прикључка на чврстоћу и непропусност
ваздухом у свему према техничким условима
Припремно завршни радови и транспорт
II УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
Испорука и монтажа челичне бешавне цеви Стандард: DIN
2448
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø76.1x2.9mm
Ø60.3x2.9mm
Ø42.4x2.6mm
Ø26.1x2.3mm

4.

5.

6.

7.

8.

пауш.
пауш.

m
m
m
m

26,00
7,00
7,00
24,00

ком.
ком.

3,00
6,00

Ø76.1x2.9mm
Ø60.3x2.9mm
Ø42.4x2.6mm
Испорука и монтажа редукционог комада Стандард: DIN
2616
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø76.1x2.9/Ø60.3x2.9mm
Ø76.1x2.9/Ø26.9x2.39mm
Ø60.3x2.9/Ø42.4x2.6mm
Ø60.3x2.9/Ø26.9x2.3mm
Ø42.4x2.6/Ø26.9x2.3mm
Испорука и монтажа кугласте славине за гас навојне
Класа притиска: PN4
Називни отвор:

ком.
ком.
ком.

2,00
2,00
1,00

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1,00
2,00
1,00
2,00
2,00

R 3/4"

ком.

6,00

ком.

1,00

ком.

6,00

ком.

1,00

Испорука и монтажа цевног лук 90̊
Стандард: DIN 2615
DIN 1629
Димензије:

R= 1.5 D
Материјал: St 37.0

Ø76.1x2.9mm
Ø26.9x2.3mm
3.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Испорука и монтажа "Т" комад
Стандард:
DIN2615
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:

Испорука и монтажа прирубничке кугласте славине за гас у
комплету са контра прирубницима и прирубничким спојевима
Класа притиска: PN4
Називни отвор:

DN65
Испорука и монтажа инфрацрвених гасних грејача топлотне
снаге 38 kW, комплет са стабилизатором притиска,
кугластом славином R1/2”, флексибилним цревом, гасним
гориоником, отсисном пригушницом, зрачећим цевима и
рефлектором, комплетом за кровну уградњу и челичножичаним кавезом
Систем централног одвода продуката сагоревања (за сваки
ред IC грејача посебно) са вентилатором Soler Palau тип HPO
75 или одговарајуће, снаге 750 W на крају за извлачење
продуката сагоревања

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 14 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

1.

2.

3.
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Ситан и потрошан материјал за монтажу цевовода
Антикоризиона заштита челичног дела гасовода
Испитивање комплетне гасне инсталације на чврстоћу и
непропусност ваздухом у свему према техничким условима
Припремно завршни радови и транспорт
III ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
Испорука и монтажа алуминијумских радијаторских чланка
GLOBAL VOX 600/80 или одговарајући

пауш.
m²

ком.

20,00

Премештање постојећих радијатора у просторији подстаница

ком.

2,00

ком.

5,00

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

5,00
11,00
12,00
3,00
3,00

ком.

5,00

m
m
m

13,00
16,00
64,00

ком.
ком.

2,00
2,00

10,50

пауш.
пауш.

Испорука и монтажа радијаторских вентила
NO 15
Испорука и монтажа радијаторских навијака
NO 15

Испорука и монтажа радијаторских конзола - подешавајућих
Испорука и монтажа радијаторских редукција 1"-1/2"
Испорука и монтажа одзрачних вентила на радијаторима
Испорука и монтажа радијаторских чепова 1"
Повезивање радијатора на цевну мрежу система централног
грејања
Испорука и монтажа челичних цеви за проширење
инсталације централног грејања
Ø33.7x2.6mm
Ø26.9x2.6mm
Ø21.3x2.3mm
Испорука и монтажа ситног потрошног материјала потребног
за монтажу цевне мреже од котла до грејних тела (узима се
50% од претходне позиције)

Испорука и монтажа славине PiP 1/2"
Испорука и монтажа аутоматских одзрачних вентила
Припремно завршни радови, транспорт, хладна проба и
топла проба инсталације и проба регулације
IV ВЕНТИЛАЦИЈА
Демонтажа постојећих вентилационих канала за ваздушно
грејање
Испорука и монтажа аксијалног вентилатора, произвођача
Термовент-Комерц или одговарајућих истих карактеристика.
Монтира се у копилит стакло у припремљени оквир. Ставка
подразумева и потребан причврсни материјал.
Тип:
TK-AV 060-4
Припремно завршни радови и транспорт

пауш.

пауш.

kom.
пауш.

8,00

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона);
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да поседује финансијски капацитет
- да приход у последњих 5 година, дакле приход за 2010., 2011., 2012., 2013., и 2014. годину
износи минимално 42.300.000,00 РСД
- да није био у блокади протеклих 6 месеци ( да није био неликвидан у претходних 6 месеци
од објављивања позива )
2) да поседује пословни капацитет
да је у последњих 5 година, дакле за 2014., 2013., 2012., 2011,, 2010. квалитетно и у року
извршио уговоре у вредности 28.200.000,00 РСД без ПДВ-а.

3) да поседује кадровски капацитет
Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 16 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Да понуђач има најмање 16 лица У радном односу на одређено или неодређено време или
ангажованим другим уговором у складу са Законом о раду, од тога најмање :

Р.бр.

1.
2.
3.

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима

МИНИМАЛНИ
број

Најмање један ( 1 ) Дипломирани грађевински инжењер , са
важећом лиценцом одговорног извођача радова, број 410 или 411
Најмање један ( 1 ) Дипломирани инжењер Електро , са важећом
лиценцом одговорног извођача радова, број 450
Најмање један ( 1 ) Дипломирани инжењер машинства , са важећом
лиценцом одговорног извођача радова, број 430

1
1
1

4.

Најмање три ( 3 ) зидара,

3

5.

Најмање један ( 1 ) столара,

1

6.

Најмање један ( 1 ) бравар,

1

7.

Најмање један ( 1 ) лимар,

1

8.

Најмење један ( 1 ) електричар,

1

9.

Најмање један ( 1 ) молер ,

1

10.

Најмање један ( 1 ) керамичар ,

1

12.

Најмање један ( 1 ) водоинсталатер

1

13.

Најмање један ( 1 ) вариоц са атестом ,

1

14.

Најмање три ( 2 ) НКВ радника .

2

4. да поседује технички капацитет
Техничка Опремљеност : Да понуђач има у свом власништву или изнајмљену ( лизинг , закуп ,
најам ) следећу опрему

Р.бр.

минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
са кључним карактеристикама

минимални
БРОЈ комада

1.

Цевна Фасадна Скела од најмање 500 м2

1

2.

Најмање један ( 1 ) Камион Минималне носивости од 3 тонe

1
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3.

Најмање једна ( 1 ) конзолнa дизалицом носивости до 450 кг

1

4.

Најмање једна (1) аутомешалица за справљање бетона ,
минимално 2 м³ капацитета

1

5.

Најмање једна Комбинована машина за ископ и утовар земље
( багер утоваривач )

1

1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 5., а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (да он и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре)

Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона (да му није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објављивања позива)

Доказ:
Правна лица:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова.
(Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуде и мора бити издат
након објављивања позива за подношење понуда)
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији)

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
5) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине)

Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу XI).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници
Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду
Доказ за правно лице:
- Биланс успеха (за 2014., 2013., 2012, 2011.,2010. годину) на прописаном обрасцу
(АОП202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за
2014., 2013., 2012., 2011., 2010. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202)
Доказ за предузетнике:
- Потврда о промету код пословне банке за 2014., 2013., 2012., 2011., 2010.
годину.
Доказ за физичко лице:
- Потврда о промету код пословне банке за 2014., 2013., 2012, 2011., 2010.
годину.
2. Услов да поседује пословни капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
да је у последњих 5 година, дакле за 2014., 2013., 2012., 2011,, 2010. квалитетно и у
року извршио уговоре у вредности 28.200.000,00 РСД без ПДВ-а.
Доказ:
-Списак наручилаца код кога су изведени радови (у слободној форми понуђача).

а као доказ о реализацији наведених радова уз списак се доставља и образац потврде
о реализацији закључених уговора у укупној минималној вредности заједно са
подизвођачима од најмање 28.200.000,00 динара без ПДВ и копије уговора и копије
окончаних ситуација-сви листови.
Успешно завршен референтни посао подразумева да су радови завршени у уговореном
року, без кашњења-прекорачења уговореног рока.
Потврде о реализацији закључених уговора се издају на оригиналном обрасцу у
поглављу XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА у
конкурсној документацији, који је потребно умножити у потребном броју примерака
и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно.
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3) Услов да поседује кадровски капацитет
Правна лица, предузетници и физичка лица
-Понуђач мора доставити Списак анагажованих лица у слободној форми понуђача.
-Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:

• 1 лице са ВСС-Дипломирани грађ. Инжењер,са важећом лиценцом
одговорног извођача радова,, са личном лиценцом 410 или 411
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 410 или 411 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице чија је лиценца
приложена бити ангажован код понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лице са ВСС-Дипломирани електро. Инжењер,са важећом лиценцом
одговорног извођача радова, са личном лиценцом 450
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 450 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице чија је лиценца
приложена бити ангажован код понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лице са ВСС-Дипломирани инж машинства,са важећом лиценцом
одговорног извођача радова,, са личном лиценцом 430
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 430 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице чија је лиценца
приложена бити ангажован код понуђача за извођење предметних радова.
• 3 лица– зидара
Доказ: Приложити:
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Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица– столар
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – бравар
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – лимар
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – електричар
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – молер
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица– керамичар
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Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – водоинсталатер
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о
раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код
понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код
понуђача за извођење предметних радова.
• 1 лица – вариоц са атестом
Доказ: Приложити:
Атест за вариоца и Копију радне књижице или копију М-А обрасца или
фотокопије Уговора о раду, или Уговора о делу као доказ да је горе наведени
извршилац запослен код понуђача, или Уговора из којих се јасно може видети да ће
лице бити ангажовано код понуђача за извођење предметних радова.
• 2 лица НК радник
Доказ: Приложити:
Копију радне књижице или копију М-А обрасца или фотокопије Уговора о раду,
или Уговора о делу као доказ да је горе наведени извршилац запослен код понуђача, или
Уговора из којих се јасно може видети да ће лице бити ангажовано код понуђача за
извођење предметних радова.
4) Услов да поседује технички капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева се
да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за пружање
услуга из предмета јавне набавке.

Доказ:
Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у
слободној форми понуђача.
Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу редовној годишњој
регистрацији електронски очитане важеће саобраћајне дозволе и фотокопије полисе
осигурања.
За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену
од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом ангажовању
механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву.
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Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни
да испуњавају додатне услове.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 5., а

додатне услове испуњавају заједно.
НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу, ЈН бр. 51/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 18.09.2015. године до 10 часова.
Понуда се сматра потпуном ако понуђач поднесе:
ДОКУМЕНТ
ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА

ОРИГИНАЛ/КОПИЈА

Докази за правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре или извод из регистра надлежног
Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно
уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се
потврђује даправно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду,којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)

АПР или
Привредни суд

Основни суд,

Посебно одељење за
оргaнизовани криминал
Вишег суда у Београду
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Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и
неко од кривичних дела организованог
ПУ МУП
криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има
више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном Привредни и Прекршајни
друштву изречена мера забране обављања
суд или
делатности, која је на снази у време објаве
АПР
позива за подношење понуда
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
Уверење Пореске управе министарства
финасија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по Пореска управа МФП и
основу изворних локалних јавних прихода
Локална пореска
или потврду Агенције за приватизацију да се
админстрација
понуђач налази у поступку приватизације
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Биланс успеха (за 2014., 2013., 2012., 2011.,
2012., годину) на прописаном обрасцу
(АОП202) или Потврду о регистрацији
редовног
годишњег
финансијског
извештаја за 2014., 2013., 2012., 2011., 2010.,
годину од Агенције за привредне регистре
АПР, понуђач
(АОП 202) из које се види да укупни промет
по банкарским рачуниима у последњих пет
пословних година (2010., 2011., 2012, 2013. и
2014. година) не може бити мањи од
42.300.000,00 динара по години.
НБС
Потврда НБС, издата после објаве Позива
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за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно
више од тридесет дана у наведеном
периоду
да је у последњих пет (5) године (2010.,
2011., 2012., 2013., 2014.) квалитетно и у року
извршио уговоре у вредности 28.200.000,00
РСД без ПДВ-а:
Доказ:
-Списак наручилаца код кога су изведени
радови (у слободној форми понуђача)
а као доказ о реализацији наведених радова -уз списак се достављају и образци потврде
о реализацији закључених уговора у
укупној минималној вредности заједно са
подизвођачима од најмање 28.200.000,00
динара без ПДВ и
- копије уговора и
- копије коначних ситуација за наведене
радове ( сви листови).

Понуђач

Оригинал

-Понуђач
мора
доставити
Списак
анагажованих лица у слободној форми
понуђача.
-Копију важеће личне лиценце одговорног
извођача радова и то:
-Дипл.грађевински инж бр лиценце 410 или
411
-Дипл. електроинжењер бр лиценце 450
-Дипл. инжењер машинства,бр лиценце 430
(лиценце које издаје Инжењерска комора
Србије са потврдом о важењу исте)
Копију радне књижице или копију М-А
обрасца или фотокопије Уговора о раду, или
Уговора о делу као доказ да су наведени
извршиоци запослени код понуђача, или
Уговора из којих се јасно може видети да ће
бити ангажовани код понуђача за извођење
предметних радова.
-Списак опремљености понуђача који није

Инжењерска комора
Србије

Копије

Понуђач

Копија

Понуђач

Оригинал
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мањи од прописаног минималног у слободној
форми понуђача.
-Уз списак обавезно је приложити за
возила која подлежу редовној годишњој
регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе
осигурања.
-За осталу тражену опрему доставити
последњу пописну инвентарску листу
оверену од стране Комисије за попис, или
доказ о закупу или предуговор о другом
ангажовању механизације или опреме коју
евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.
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Копија

Докази за предузетнике:
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из одговарајућег
регистра
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре
да код тог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење
понуда
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
или
потврду
Агенције
за

АПР или
надлежни орган

Копија

ПУ МУП

Копија

Прекршајни суд или
АПР

Копија

Пореска управа МФП и
Локална пореска
админстрација

Копија
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приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда НБС, издата после објаве Позива
за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више
од тридесет дана у наведеном периоду
Потврда пословне банке из које се види да
укупни пословни приход по банкарским
рачунима у последњих пет (5) пословне
године (2010., 2011., 2012., 2013. и 2014.
године) не може бити мањи од 42.300.000,00
динара по години.
да је у последњих 5 година, дакле 2010.,
2011., 2012., 2013., 2014., квалитетно и у
року извршио уговоре у минималној
вредности од 28.200.000 динара без ПДВ
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НБС

Копија

Пословна банка

Копија

Понуђач

Оригинал

Инжењерска комора
Србије

Копије

Доказ:
-Списак наручилаца код кога су изведени
радови (у слободној форми понуђача)
а као доказ о реализацији наведених радова -уз списак се достављају и образци потврде
о реализацији закључених уговора у
укупној минималној вредности заједно са
подизвођачима од најмање 28.200.000,00
динара без ПДВ и
- копије уговора и
- копије коначних ситуација за наведене
радове( сви листови).
-Понуђач
мора
доставити
Списак
анагажованих лица у слободној форми
понуђача.
-Копију важеће личне лиценце одговорног
извођача радова и то:
-Дипл.грађевински инж бр лиценце 410 или
411
-Дипл. електроинжењер бр лиценце 450
-Дипл. инжењер машинства,бр лиценце 430
(лиценце које издаје Инжењерска комора
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Србије са потврдом о важењу исте)
Копију радне књижице или копију М-А
обрасца или фотокопије Уговора о раду, или
Уговора о делу као доказ да су наведени
извршиоци запослени код понуђача, или
Уговора из којих се јасно може видети да ће
бити ангажовани код понуђача за извођење
предметних радова.
- Списак опремљености понуђача који није
мањи од прописаног минималног у слободној
форми понуђача.
- Уз списак обавезно је приложити за
возила која подлежу редовној годишњој
регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе
осигурања.
- За осталу тражену опрему доставити
последњу пописну инвентарску листу
оверену од стране Комисије за попис, или
доказ о закупу или предуговор о другом
ангажовању механизације или опреме коју
евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.
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Понуђач

Копија

Понуђач

Оригинал
Копија

ПУ МУП

Копија

Прекршајни суд

Копија

Пореска управа МФП и
Локална пореска
админстрација

Копија

Докази за физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених
послова.
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуде и морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда)
-Уверење Пореске управе министарства
финасија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и
- уверење надлежне управе локалне
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самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације
(не старији од 2 месеца пре отварања
понуда)
Потврда пословне банке из које се види да
укупни приход по банкарским рачунима у
последњих пет (5) пословних година, дакле
2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. године, не
може бити мањи од 42.300.000,00 динара по
години.
Потврда НБС, издата после објаве Позива
за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана
објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више
од тридесет дана у наведеном периоду
Да је у последњих пет (5) година, дакле 2010.,
2011., 2012., 2013., 2014., квалитетно и у року
извршио уговоре у минималној вредности
од 28.200.000 динара без ПДВ
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Пословна банка

Копија

НБС

Копија

Понуђач

Оригинал

Инжењерска комора
Србије

Копије

Доказ:
-Списак наручилаца код кога су изведени
радови (у слободној форми понуђача)
а као доказ о реализацији наведених радова -уз списак се достављају и образци потврде
о реализацији закључених уговора у
укупној минималнојвредности заједно са
подизвођачима од најмање 28.200.000,00
динара без ПДВ и
- копије уговора и
- копије коначних ситуација за наведене
радове( сви листови).
-Понуђач
мора
доставити
Списак
анагажованих лица у слободној форми
понуђача.
Копију важеће личне лиценце одговорног
извођача радова и то:
-Дипл.грађевински инж бр лиценце 410 или
411
-Дипл. електроинжењер бр лиценце 450
-Дипл. инжењер машинства,бр лиценце 430

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 32 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

(лиценце које издаје Инжењерска комора
Србије са потврдом о важењу исте)
Копију радне књижице или копију М-А
обрасца или фотокопије Уговора о раду, или
Уговора о делу као доказ да су наведени
извршиоци запослени код понуђача, или
Уговора из којих се јасно може видети да ће
бити ангажовани код понуђача за извођење
предметних радова.
- Списак опремљености понуђача који није
мањи од прописаног минималног у слободној
форми понуђача.
- Уз списак обавезно је приложити за
возила која подлежу редовној годишњој
регистрацији електронски очитане важеће
саобраћајне дозволе и фотокопије полисе
осигурања.
- За осталу тражену опрему доставити
последњу пописну инвентарску листу
оверену од стране Комисије за попис, или
доказ о закупу или предуговор о другом
ангажовању механизације или опреме коју
евентуално понуђач не поседује у свом
власништву.
Остала потребна документа:
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Понуђач

Копија

Понуђач

Оригинал
Копија

Техничке карактеристике (Спецификација)

Понуђач потписује и
печатира

Образац понуде

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Модел уговора

Понуђач потписује и
печатира

Образац структуре цене

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Образац трошкова припреме понуде

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Образац Изјаве о независној понуди

Понуђач попуњава,
потписује и печатира

Образац Изјаве о о обавезама понуђача на
основу члана 75. став 2. Закона

Понуђач попуњава,
потписује и печатира
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Понуђачи су дужни да попуне све тражене обрасце, рубрике и празна поља у тексту, да
ставе свој потпис и печат на за то предвиђена места.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу, ЈН бр. 51/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу, ЈН бр. 51/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу, ЈН бр. 51/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на доградњи спортске хале у ОШ
„Глигорије Попов“ у Руском Селу, ЈН бр. 51/2015 - 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. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну
понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и
наводи назив и седиште подизвођача у Обрасцу понуде (поглавље VI), тај подизвођач ће бити наведен
у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Износ аванса је 30 %
а остатак по обрачунатим ситуацијама и по стварно изведеним количинама радова.
Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 године на све радове
9.3.Захтев у погледу рока извођења радова
Понуђени рок: 60 календарских дана од дана увођења у посао
Понуђени рок не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао. Понуђач се сматра уведеним у
посао даном уписа у грађевински дневник.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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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 на може мењати понуду.
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без ПДВ.
Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних
помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу
са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета
уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести,
узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не
плаћају се посебно.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУБЛАГОВРЕМЕНОДОБИТИ 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 енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист
наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив (износи наведени у писму о
намерама банке могу бити изражени номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се
узима у обзир укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а) и то за:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, са
роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека уговореног рока за коначно извршење
посла.
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б) банкарску гаранцију за за добро извршење посла, у висини од 5% од укупне вредности
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека уговореног
рока за коначно извршење посла.
ц) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 2% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од
истека гарантног рока (две године).
Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде
изражена у динарима без ПДВ-а.
Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у
динарима без ПДВ-а.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВом и то у износу од 30% од уговорене цене и мора да траје најкраће 60 дана од истека уговореног
рока за извршење посла.Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено
авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или сукцесивне испоруке
или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити наведен и начин
смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети
гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
3.) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
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позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 2% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3
(инвестициони ранг).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на email адресу javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 51/2015.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да
у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.
17. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

19. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, на е-mail адресу javne.nabavke@kikinda.org.rs или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
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После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда (број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца;
број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет
Републике Србије).
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност
већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР:
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку радова – Радови на доградњи
спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу, ЈН број 50/2015
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије
Попов“ у Руском Селу, ЈН број 50/2015

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок плаћања је 45 дана по испостављеним
ситуацијама за стварно изведене количине
радова

Рок и начин плаћања:

____________
(максимални износ од 30%)

Аванс (максимални износ од 30%):

______________
(минимално 30 дана)

Рок важења понуде (минимално 30 дана)

Рок завршетка радова (максимално 50
календарских дана од увођења на градилиште

_______________
(максимално 50 календарских дана од
увођења на градилиште)
_______________
(Минимално 2 године на све радове)

Гарантни рок

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана ______________. године, између:
Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: извођач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Доградња спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац (Општина Кикинда) је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2015. године, спровео отворени
поступак јавне набавке Извођење радова на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у
Руском Селу.
Члан 2.
Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012 и 14/2015), на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од
__________ године изабрао извођача предметних радова.
Члан 3.
Извођач ће предметне радове вршити самостално.
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АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга/радова:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Добављач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим
условима под којим ће се изводити радови, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност
нормалног извођења радова на објекту и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога
не може тражити никакве промене Уговора.
Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које
изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене
сагласности наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.
Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.
У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока
под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок
извођење радова по овом Уговору.

II
ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектнотехничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
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- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим
прописима, нормативима и стандардима
- да на градилишту постави таблу са информацијама о инвеститору, извођачу, пројектанту и
надзорном органу
- да предузме све прописане мере за сигурност градилишта, радова, опреме, материјала, радника,
пролазника, суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно
правних прописа, за време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког
пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који
регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора на објекту
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја
и постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за
извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу
уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног
материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
-да изведене радове преда наручиоцу
Члан 6.
Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса са ПДВ-ом са
роком важности до правдања аванса.
Извођач ће такође доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора банкарску гаранцију за
добро извршење посла плативе на први позив без приговора, у висини 10% од вредности уговора и
са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања одредби из
члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају надзорног органа.
Банкарска гаранција за добро извршење посла активираће се у случају непоштовања одредби овог
Уговора констатованих у извештају надзорног органа.
Члан 7.
Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (максимално 50 календарских
дана) календарских дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан када се
извођачу преда локација, потпише уговор о извођењу радова и испуне Уговором предвиђене обавезе
наручиоца.
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Члан 8.
Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.
Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од
______(минимално 2 године) година.
Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10
радних дана по захтеву наручиоца.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.

II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и
окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим
могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем

III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Уговорена цена свих радова износи _____________ динара (и словима: _______________________)
без ПДВ-а односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим
ПДВ-ом.
Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 30 %).
Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла из члана 6. овог Уговора.
Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале
обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за
потпуно извршење овог Уговора.
Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних
помоћних материјала (радне скеле, оплате и слично), као и трошкове доказивања квалитета
материјала и изведених радова (у складу са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута.
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим
техничким пописима и пројектом (атести, узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска
испитивања) обавеза су извођача и не плаћају се посебно.Уговорене јединичне цене за материјал,
инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, уграђено односно
унето, размештено и монтирано сходно техничкој документацији.
Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене
количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних
цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
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Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране
надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача,
исте ће се сматрати вишком радова.
Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране
надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача,
наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.
Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави банкарске гаранције за повраћај
аванса и добро извршење посла, а у року од 45 дана.
2.) уплате – на основу достављених Привремених ситуација, потписаних од стране извођача и
стручног надзора, наручилац ће у року од 45 дана извршити уплату извођачу. (Извођач прилаже и
фотокопију грађевинске књиге потписане од стране стручног надзора, као и другу документацију
коју наручилац од њега може да захтева.) У току извођења радова не може бити више од две (2)
привремене ситуације нити више од једне месечно. Укупан износ аванса и привремених ситуација не
може бити већи од 80% вредности уговора.
3.) завршна уплата - на основу Окончане ситуације потписане од стране стручног надзора,
наручилац ће по издавању потврде о преузимању радова, најкасније у року од 45 дана уплатити
преостали износ до износа утврђене вредности извршених радова.
Члан 11.
Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка)
количине радова које су утврђене у понуди.
У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од
укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Члан 12.
У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у
висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5%
од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем
рачуна наведеног у коначном обрачуну.
Члан 13.
Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:
-у случају дејства више силе
-несипуњења обавеза из члана 7. овог Уговора.
-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа
-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по
измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог
уговора.
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У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском
дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом
силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као
и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.
Члан 14.
Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.
Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници
извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније
у року од 3 дана од завршетка радова.
Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје
радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана.
У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току
радова уредно води граћевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку
документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.
Члан 16.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
• добављач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
• не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
• не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
• извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских
прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога
наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове
које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.
Члан 17.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и
остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
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Члан 18.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :
- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача
Члан 19.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда.
Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Члан 21.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за
своје потребе.

ОПШТИНА КИКИНДА
председник Општине
Павле Марков

_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. 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
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме
потврђује да прихвата наведени модел.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
р.бр.

ОПИС/ ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јединична цена

Укупно

1
Напомена: Сав шут који настане током извођења радова
извођач радова је дужан да га однесе на сеоску депонију.
Демонтирани материјал за који се констатује да је
употребиљив мора се сложити на привремену депонију у кругу
градилишта

2

3

4

5

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ

1

Рушење заштитног бетонског тротоара d=10 cm, око спортске
сале у делу који је обухваћен доградњом.

m²

30,00

2

Рушење бетонског пода d=10 cm, у просторији подстанице.

m²

35,70

Ком
ком

1,00
1,00

ком

4,00

ком

8,00

3

4

5.

6.

Вађење постојећих дрвених прозора у просторији
подстанице.
Двоструко застакљен прозор дим. 200/55cm
Двоструко застакљен прозор дим. 295/55cm
Вађење постојећих металних прозорских портала у спортској
сали, застакљених копилит стаклом.
Парапет прозорског портала на h=252cm.
Двоструко застакљених дим.580/240cm.
Вађење постојећих металних прозорских портала браварске
израде у спортској сали застакљених равним стаклом.
Парапет на h=540 cm.
Двоструко застакљених дим.580/162cm.
Рушење спољашњег североисточног парапетног зида од
просторије подстанице висине h=2.35m, који је зидан гитер
блоком d=30cm и обострано малтерисан.

m³

2.40
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7.

Рушење парапета спољашњег зида од просторије спортске
сале, који је зидан гитер блоком d=20 cm и обострано
малтерисан. Парапет висине h=252cm завршава се
бетонском окапницом d=10cm.

m³

14.00

8.

Пробијање отвора у северозападном зиду за прозор,
димензија 1.21x0.81cm у просторији подстанице, који је зидан
гитер блоком d=30cm и обострано малтерисан. Изнад отвора
уградити арм.бетонски монтажни надпрозорник.

ком.

1.00

m²

190.00

m²

290.00

m1

24.00

9.

10.

11.

12.

Демонтажа заштитне мреже за прозоре, браварске израде, са
унутрашње стране прозорских портала у спортској сали.
Заштитне мреже одложити ради поновне уградње.
Постављање потребне механичке заштите и постављање
заштите са PVC фолијом, преко постојећег паркета у
спортској сали.
Демонтажа дотрајале опшивке забата која је израђена од
поц.лима Р.Ш. 50cm.
Демонтажа постојећих дотрајалих висећих олука и олучних
вертикала од поц.лима Р.Ш. 33cm.
хоризонтални висећи
олучне вертикале

m1
m1

56,00
37,00
УКУПНО

1
2
3
4

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Обележавање и разумевање објеката. Сондажно испитивање
димензија и дубине темеља самаца и постојања инсталација
ископавањем рова, профила на оба краја спортске сале.
Машински ископ са ручним докопавањем до 20%, темеља
трибина у широком откопу.
Ручни ископ тракастих темеља са одвозом све земље од
ископа на депонију.
Утовар и одвоз све земље од ископа на депонију до 5 km.

m²

117.00

m³

165.00

m³
m³

15.00
180.00
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Набавка, разастање и набијање тампонског слоја шљунка
испод свих темеља и свих подова у приземљу у дебљини од
d=25cm do 50cm (сем просторије спортске сале)
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m³

48.00
УКУПНО

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бетонирање тампонског слоја бетона d=5cm, MB 20 испод
темељне пуне плоче трибина са упуштеним контра гредама
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонске пуне
плоче d=25cm са упуштеним контра гредама 30x50cm испод
носећих зидова са бетоном МБ 30.
Шаловање, армирање и бетонирање зидова d=30cm са
бетоном МБ-30 и са блажуј оплатом.

m³

Бетонирање тракастих темеља у земљи са бетоном МБ-30.

m³

Шаловање, армирање и бетонирање темељних зидова са
бетоном МБ-30. Видљиве стране зидова морају бити
изведене у блажуј оплати.
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонске
коленасте пуне плоче трибина d=20cm са бетоном МБ 30.
Шаловање, армирање и бетонирање армирано бетонских
степеница са бетоном МБ-30. Видљиве стране морају бити
изведене у блажуј оплати.
Израда армирано бетонских надвратника и надпрозорника од
МБ-30.
Шаловање, армирање и бетонирање арм. бетонских стубова
бетоном МБ-30 , 25x25cm и 25x30cm. Видне површине
стубова извести са блажуј оплатом са угаоним лајснама.
Израда армирано бетонских вертикалних и хоризонталних
серклажа од МБ-30.
Шаловање, армирање и бетонирање нове подне бетонске
плоче d= 8 cm, са арматурном мрежом Q-188 и са МБ-20.

m²

170.00

45.00
m³

38.00
9.00

m³
2.80
m³

22.00

m³
4.50
m³

2.50

m³
2.00
m³
m²

2.50
57.00

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 54 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

12.

ПИБ: 100511495

Ручни ископ у сегментима ширине 80cm до 100cm и
подбетонирање постојеће парапетне темељне греде ширине
око 50cm подужног зида спортске сале до дубине ( око 90cm )
фундирања темељне плоче, МБ-20.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m³
11.00
УКУПНО

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ
1

2

3

4

5

Зидање спољних и унутрашњих зидова Yтонг блоковима или
одговарајућим, d=25cm са грађевинским лепком.
Зидање преградних зидова од опеке d=12 cm са продужним
малтером. У висини надвратника извести у свим зидовима
хоризонталне серклаже дим. 12x20cm, армиране са +/- 2 Р
Φ10 и узенгијама Φ6/15.
Унутрашње малтерисање зидова продужним малтером
укупне дебљине 2 cm у два слоја у размери 1:3:9. Бетонске
делове претходно испрскати цементним млеком.
Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова
објекта од кондора 4mm са преклопима од 10 cm који се варе
бренером.
Израда армиране цементне кошуљице d=6cm са ''А''
фракцијом у просторијама у приземљу сем просторије
спортске сале.

m³

44.60

m²
50.00
m²
300.00
m²
70.00
m²
57.00
УКУПНО

1

V АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка, сечење, савијање и монтажа арматуре у свему
према статичком рачуну и спецификацији арматуре и
техничким прописима за бетонски челик.
- Глатка арматура ГА 240/360
- Ребраста арматура РА 400/500
- Арматурна мрежа и носачи РА 500/560

Kg
Kg
kg

950.00
2.100,00
3.500,00
УКУПНО

1

VI КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Израда металне заварене кровне конструкције од челичних
кутијастих профила према статичком прорачуну. Профиле завршно
обојити ватроотпорним премазом који обезбеђује ватроотпорност
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6

од 30 минута.
а) рожњаче 100x140x5mm
б) греде 100x200x6mm
ц) стубови 150x150x6,5mm
д) анкерне плоче d=15mm
Покривање крова пластифицираним трапезастим поц.
сендвич лимом ( у боји црепа ) са термоизолацијом од
камене вуне d=20cm.
Покривање слемена крова са пластифицираним трапезастим
поцинкованим лимом црвене боје ( боје црепа ).
Опшивање зидова пластифицираним поцинкованим лимом
црвене боје р.ш. 60cm.
Опшивање кровне увале пластифицираним поцинкованим
лимом црвене боје р.ш. 80cm.
Опшивање забата са пластифицираним поцинкованим лимом
црвене боје р.ш. 100cm.

7

Опшивање прозорских банака поц. лимом р.ш. 30cm.

2
3
4
5

8
9

Израда и монтажа висећег олука од поцинкованог лима
полукружног пресека раз.ширине 33cm.
Израда и монтажа олучних цеви кружног пресека ø 100 mm
од поцинкованог лима.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
Kg
Kg
Kg
kg

1,850.00
680.00
375.00
115.00

m²
140.00
m1
m1
m1
m1
m1
m1
m1

10.00
48.00
8.00
24.00
55.00
90.00
45.00
УКУПНО

1

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња прозорских портала израђених од побољшаних
пластифицираних алуминијумских профила са термо прекидом.
Прозори треба да буду застакљени ниско емисионим двослојним
стаклом пуњеним племенитим гасом са коефицијентом У ≤ од 1,2
W/m2К . Све мере пре израде проверити на лицу места, јер постоје
одступања.
а) димензије 580/162 ( у два се уграђују акс. вентилатори )
б) димензије 262/162
ц) димензије 200/55
д) димензије 121/121
е) димензије 121/81

Ком
Ком
Ком
Ком
ком

5.00
1.00
1.00
10.00
2.00
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Набавка и уградња улазних двокрилних врата са надсветлом
израђених од побољшаних пластифицираних алуминијумских
профила са термо прекидом. Врата треба да буду застакљена ниско
емисионим двослојним стаклом пуњеним пуњеним племенитим
гасом са коефицијентом U ≤ од 1,25 W/m2К . Врата треба да буду
снабдевена квалитетним оковом, рукохватима споља и изнутра,
цилиндар бравом и повратником '' дипломат '' или одговарајућим.
Мере пре израде проверити на лицу места.
димензије 200/221+80
Набавка и уградња унутрашњих пуних врата израђених од
пластифицираних алуминијумских профила и сендвич панела.
Врата са комплетним оковом, кваком и цилиндар бравом.
димензије 101/205
димензије 81/205
димензије 71/205
Набавка и уградња прозора у сутерену браварске израде, од
кутијастих профила, завршно обојене и лакиране. Прозори треба да
буду застакљени двоструким млечним стаклом. Све мере
проверити на лицу места.
димензије 61/61

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ком

1.00

Ком
Ком
ком

1.00
2.00
3.00

ком

8.00
УКУПНО

1

VIII ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Израда квалитетне монолитне хидроизолације испод
темељне пуне плоче са упуштеним контра гредама и
спољних зидова у земљи ( просторије справарнице у
сутерену ). Хидроизолација подне плоче и зидова сутерена
биће изведана са хидроизолационим системом базираним на
потпуно лепљеним водонепропусним мембранама од
флексибилног полиолефина (FPO) за хидроизолацију
темељних плоча и других подземних консктукција ( типа
SikaProof® А-05 или одговарајуће ). Хидро изолацију
уградити пре упутству произвођача и правилима струке.

m²

200,00
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5

6
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Израда термо изолације подова са стиродуром (
полистиреном ) d=15cm испод слоја цем.кошуљице у
приземљу. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке.
Израда термо изолације постојећих малтерисаних зидова
зиданих гитер блоком d=30cm са каменом вуном дебљине
d=15cm. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке. Површину армирати
мрежицама и завршно обрадити са фасадним малтером
дебљине d=0,5cm.
Израда термо изолације нових зидова зиданих Yтонг
блоковима, или одговарајућим d=25cm са каменом вуном
дебљине d=10cm. Термо изолацију уградити према упутству
произвођача и правилима струке. Површину армирати
мрежицама и завршно обрадити са фасадним малтером
дебљине d=0,5cm.
Израда термо изолације ТМ таванице у таванском простору
са каменом вуном d=20cm. Термо изолацију уградити пре
упутству произвођача и правилима струке.
Израда додатне термо изолације дурисол таванице у
таванском простору изнад спортске сале са каменом вуном
d=20cm. Пре постављања тремо изолације извршити
уклањање слоја шљунка у слоју од око d=5cm. Термо
изолацију уградити према упутству произвођача и правилима
струке.
Израда термо изолације таванице у сутерену испод трибина
од арм. бетона d=20cm и дела улазног зида код врата са
каменом вуном дебљине d=20cm. Термо изолацију уградити
пре упутству произвођача и правилима струке. Површину
армирати мрежицама и завршно обрадити са фасадним
малтером дебљине d=1cm.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m²
57,00

m²
315,00

m²
150,00
m²
44,00

m²
325,00

m²
120,00
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8

ПИБ: 100511495

Израда додатне термо изолације косог крова изнад трибина.
Кров изнад трибина покривен је са сендвич лимом са слојем
камене вуне дебљине d=20cm. Израђује се спуштени плафон
од ватроотпорним гипс картонских плоча d=1,5mm на
металној подконструкцији и изолује са додатаним слојем
камене вуне дебљине d=10cm, која обезбеђује
ватроотпорност од 30 минута. Термо изолацију уградити
према упутству произвођача и правилима струке. Површине
спојева гипса бандажирати са бандаж тракама.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m²

118,00
УКУПНО

IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1

Глетовање зидова и плафона.

m²

2

Бојење унутрашњих зидова полудисперзионом посном бојом
у тону по избору инвеститора.

m²

3

Бојење унутрашњих сокли зидова у висини од h= 1,50m
фасадном перивом бојом у тону по избору инвеститора.

m²

4

Бојење плафона белом посном бојом.

m²

5

Бојење фасаде фасадном бојом у тону са потребним
предрадњама.

m²

6

Бојење бојом за бетон пода на трибинама у тону са
потребним предрадњама.

m²

480,00
360,00
120,00
151,00
560,00
130,00
УКУПНО

1
2

X КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Израда пода од противклизних подних керамичких плочица I
класе по систему "фуга на фугу" са лепком. У цену улази и
фуговање. Плочице су у дезену по избору инвеститора.
Облагање зидова у висини од h=2,00m зидним керамичким
плочицама I класе по систему "фуга на фугу" са грађевинским

m²
57,00
m²

52,00
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

лепком. У цену улази фуговање.

3

Израда сокле од подних кер.плочица у висини од h=10cm. У
цену улази фуговање.

m1

40,00
УКУПНО

1
2

3

4

XI РАЗНИ РАДОВИ
Хобловање и три пута лакирање квалитетним
двокомпонетним паркет лаком постојећи храстов паркет у
спортској сали.
Обележавање тракама у разним бојама игралишта на
паркету у спортској сали 12x24m за кошарку, рукомет и
одбојку.
Набавка материјала и израда металне ограде висине 110cm
од челичних кутијастих профила са дрвеним рукохватима од
храстовине и завршно фарбање. Профиле завршно обојити
ватроотпорним премазом који обезбеђује ватроотпорност од
30 минута.
Набавка материјала и израда дрвених клупа за седење на
трибинама ширине 35cm и висине 10cm. Подконструкција од
челичних кутијастих профила 5x5cm завршно обојених
причвршћују се типлама за бетон. Седећа места су од три
размакнуте рендисане чамове гредице 5x8cm и завршно
обојене сандолином. Дрвене гредице се на сваких 60cm
шрафе саморезним шрафовима за кутијасте профиле. Чел.
профиле и дрво завршно обојити ватроотпорним премазом
који обезбеђује ватроотпорност од 30 минута.

m²
290,00
пауш.

m1
4,00

m1

84,00
УКУПНО

I
II
III
IV
V

1. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
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VI
VII
VIII
IX
X
XI
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ЛИМАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ::

2. ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗРАДУ ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
РЕД.
БР.

ОПИС РАДОВА

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1.

Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање
водоводних цеви са затрпавањем у слојевима од d=20 cm.

m³

3,65

2.

Набавка и монтажа PN цеви за вертикалне и хоризонталне
разводе водоводне мреже. Обрачун по постављеним цевима
комплетно са редуцирима, муфовима, коленима и кукама. У
цену улазе сва потребна штемовања зида, затварање
шлицева и поправка зидова након постављања цеви, као и
постављање цеви у рову.
m
m
m

13,60
6,30
6,50

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

I ВОДОВОД

Ø 15mm
Ø 20mm
Ø 25mm
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

ПИБ: 100511495

Набавка и монтажа поцинкованих цеви за развод воде до
пожарних хидраната са свим потребним фазонским
комадима. Фазонске комаде у премазати масном бојом два
пута ради заштите од корозије и изгледа
Ø 50 mm
Набавка и монтажа пропусних вентила на водоводној мрежи
испод сваког точећег места са пониклованом капом
Ø 15mm

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

33,70

ком.

8,00

Ø 15 mm
Ø 20 mm
Ø 50 mm

ком.
ком.
ком.

2,00
2,00
1,00

Набавка и монтажа пропусног вентила са испусном
славином
Ø 50 mm
Израда прикључка на постојећу инсталацију
Израда продора кроз зид и конструкцију
Набавка и монтажа пожарног хидранта Ø 50mm у лименом
орману са комплет припадајућим прибором

ком.
ком.
ком.

1,00
1,00
6,00

ком.

2,00

Хлорисање водоводне мреже са испирањем и хлорисањем и
прибављањем анализе о квалитету воде, као и употребне
дозволе од надлежног органа

m

60,10

Набавка и монтажа пропусног вентила са точком

УКУПНО
II КАНАЛИЗАЦИЈА
1.
2.
3.

Ручни ископ земље у земљишту III категорије за полагање
m³
канализационих цеви са затрпавањем у слојевима d=20
3,65
cm.11.40+11.40
Набавка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=20
m³
1,50
cm. 1.20+1.20
Затрпавање рова земљом из ископа након комплетног
m³
3,25
постављања и испитивања мреже у слојевима од 20 cm.са
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4.

5.

ПИБ: 100511495

ручним набијањем до потпуне збијености 10.20+10.20
Одвоз вишка земље камионом ван градилишта на даљину до
2 km. са утоваром и истоваром 1.20+1.20
Набавка и монтажа ПВЦ-канализационих цеви са фазонским
комадима, потребним материјалом и песком око цеви. Код
пролаза цеви кроз конструкцију омогућити дилатирање. Код
вертикале поставити ревизију изнад пода:
-цеви се
постављају у жлебу зида са причвршћивањем кукама и
обујмицама.У обрачун узети израду жљебова и њихово
маскирање цеви се постављају у рову са падом у слоју песка
d=10 cm.

m³

0,40

m
m
m
m

3,40
6,50
13,20
5,00

ком.

3,00

m

1,50

Ø 100 mm
Израда проходности и водонепропустљивости целокупне
канализационе мреже
Израда продора кроз темељ од од набијеног бетона
димензија 15x15 cm.

ком.

1,00

m

28,10

ком.

3,00

Израда продора кроз зид и конструкцију

ком.

2,00

Ø 50 mm
Ø 75 mm

6.

7.
8.

9.
10.
11.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Ø 100 mm
Ø 150 mm
Набавка и монтажа подних сливника са хоризонталним
одводом и решетком од ростфраја дим. 15x15 cm
Ø 50 mm
Набавка и монтажа цеви Ø 32 mm за спајање санитарних
објеката са инстслацијом канализације
Набавка и монтажа вентилационе фасадне решетке

УКУПНО

1.
2.

III ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН
Ископ земље III категорије
Набевка, довоз, разастирање и набијање слоја песка d=10

m³
m³

13,52
0,84
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3.
4.
5.
6.

ПИБ: 100511495

cm
Одвоз вишка земље ван градилишта на даљину до 2 km са
утоваром и истоваром
Насипање земље изнад горње плоче водонепропусног
базена
Бетонирање дна, зидова и плоче бетоном МБ 20 са
мрежастом арматуром и потребном оплатом
Набавка, довоз и постављање шахт.поклопца теж.30kg

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m³

12,14

m³

0,54

m³

8,20

ком.

2,00
УКУПНО

1.

2.

3.

IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
Набавка и монтажа керамичке WC шоље I класе са
потребном дужином пластичне цеви Фи 5/4", седиштем од
пластике са гуменим подметачима, ниско монтажним
водокотлићем и пластичном кутијом за тоалет папир
Набавка и монтажа керамичког умиваоника дим.500x420cm I
класе са пластичним сифоном, зидним огледалом,
двокраким држачем пешкира и батеријом за топлу и хладну
воду
Набавка и монтажа писоара са комплет припадајућим
прибором

ком.

3,00

ком.

3,00

ком.

2,00
УКУПНО

2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
I

ВОДОВОД

II

КАНАЛИЗАЦИЈА

III

ВОДОНЕПРОПУСНИ БАЗЕН

IV

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ::
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3. ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕЛЕКРО ИНСТАЛАЦИЈА

РЕД.
БР..

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

Главна склопка 4G40-10-U

ком.

1,00

Заштитни уређај диф.струје ZDS40/0,5А
Гребенасти прекидачи 4G10-90-U
Контактори 16А са биметалом од 2-4А
Сигналне сијалице ,,зелене,,
Сигналне сијалице ,,црвене,,
Аутоматски осигурачи 10-16А

ком.

1,00

ком.

13,00

ком.

8,00

ком.

8,00

ком.

8,00

ком.

42,00

ОПИС РАДОВА

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА

I ЕЛЕКРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

1.

Испорука и постављање разводног ормана фискултурне
сале RO-FS.Орман је лимени са вратима бравом и кључем
за монтазу на зид заштите IP-54. Орман је приближних
димензија 800x600x200 (VxŠxD). Унутар ормана и на
вратима ормана поставити следећу опрему
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Редне стезиљке, сабирнице, водови за шемирање и сав
други потребан ситан материјал за израду комплетног RОFS.
Комплет RO-FS

ком.

1,00

Испорука и постављање рефлектора. Рефлектори су са
метал-халогеном сијалицом 250W, типа ЕCО-3.
Рефлектор ЕCО 3I/1903/250
Сијалица METAL-HALOGENA/250W, E40, NW

ком.
ком.

18,00
18,00

3.

Испорука и постављање класичних светиљки "бродска" са
сијалицом 60W за расвету трибинског простора и сутерена

ком.

8,00

4.

Испорука и постављање светиљки нужне расвете. Светиљке
су са NiCd акомулатором и азтономијом рада од 3h.
Постављају се само у трибинском делу сале

ком.

6,00

5.

Испорука и постављање класичних плафоњера IP-54 за
расвету санитарног простора са класичном сијалицом 60W
Испорука и постављање каблова. Каблови се постављају на
зид под малтер. На местима где је потребно каблове
механички заштитити

ком.

6,00

m
m
m

240,00
420,00
130,00

6.

PP-Y 5x1.5mm²
PP-Y 3x1.5mm²
PP-Y 3x2.5mm²
7.

Демонтажа комплетне, електричне постојеће инсталације

8.

Демонтажа постојећих флуо светиљки 3x38W са заштитном
мрежом

9.

Испорука и постављање прекидача. Постављају се на зид на
висини од 1.5 m

пауш.
ком.

48,00
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10.
11.
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Серијски "обични"
Једнополни "обични"
Испорука и постављање другог ситног материјала и радова,
разводне кутије и др.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
ком.
ком.

3,00
1,00

пауш.
пауш.

Испитивање инсталације и давање атеста

УКУПНО I :

3. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА
I

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ::

4.
РЕД.
БР..

ПРЕДМЕР РАДОВА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
ОПИС РАДОВА

1.

I ГАСНИ ПРИКЉУЧАК
Испорука и монтажа челичне бешавне цеви
Стандард: DIN 2448
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø42.4x2.6mm

2.

Испорука и монтажа цеви од полиетилена
средње густине PE 80 SDR-11(MDPE). Мере
и дозвољена одступања су по JUS G.C6.601
и JUS G.C6.661 а технички услови и
испитивања према JUS G.C6.602. Цеви су PE

ЈЕД.
МЕРЕ

КОЛИЧИНА

m

3,00

ЈЕДИНИЧНА
ЦЕНА
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УКУПНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПИБ: 100511495

тип 2 и 3 серија S-5.
Димензије d x s mm
40 x 3.7
Испорука и монтажа “Т” комада од PE 100
SDR-11 у складу са SRPS G.C6.662
димензије d mm
40
Испорука и монтажа спојнице-муфа од PE
100 SDR-11 у складу са SRPS G.C6.662
димензије d mm
40
Испорука и монтажа прелазног комада са
полиетиленских цеви PE 100 SDR-11, на
челичне цеви по SRPS C.B5.225 и SRPS
C.B5.023
Произвођача: George Ficher или одговарајуће
Димензије d/DN (mm)
40/32
Испорука и монтажа кугласте славине за гас
навојне
Класа притиска: PN 6
Називни отвор:
R 5/4"
Испорука или монтажа мернорегулационе
станице G-16 са металним орманом у свему
према техничким условима дистрибутера
гаса

Комплетни грађевински радови на изградњи
прикључка од места прикључења до објекта
спортске сале (ископ рова, лупање бетона,
подбушење, ископ варних јама, затрпавање
рова слојем песка и растреситом земљом из
ископа, постављање траке за упозорење,

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

11,00

ком.

1,00

ком.

2,00

ком.

1,00

ком.

1,00

ком.

1,00

пауш.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

9.
10.

ПИБ: 100511495

геодетско снимање прикључка, уклањање
шута и враћање трасе у исправно стање)
Испитивање гасног прикључка на чврстоћу и
непропусност ваздухом у свему према
техничким условима
Припремно завршни радови и транспорт

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

пауш.
пауш.
УКУПНО I :

1.

2.

II УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА
Испорука и монтажа челичне бешавне цеви
Стандард: DIN 2448
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø76.1x2.9mm
Ø60.3x2.9mm
Ø42.4x2.6mm
Ø26.1x2.3mm

4.

26,00
7,00
7,00
24,00

ком.
ком.

3,00
6,00

ком.
ком.
ком.

2,00
2,00
1,00

Испорука и монтажа цевног лук 90̊
R= 1.5 D
Стандард: DIN 2615
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø76.1x2.9mm
Ø26.9x2.3mm

3.

m
m
m
m

Испорука и монтажа "Т" комад
Стандард: DIN2615
Материјал: St 37.0 DIN 1629
Димензије:
Ø76.1x2.9mm
Ø60.3x2.9mm
Ø42.4x2.6mm
Испорука и монтажа редукционог комада
Стандард: DIN 2616
Материјал: St 37.0 DIN 1629
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
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МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

5.

ПИБ: 100511495

Димензије:
Ø76.1x2.9/Ø60.3x2.9mm
Ø76.1x2.9/Ø26.9x2.39mm
Ø60.3x2.9/Ø42.4x2.6mm
Ø60.3x2.9/Ø26.9x2.3mm
Ø42.4x2.6/Ø26.9x2.3mm
Испорука и монтажа кугласте славине за гас
навојне
Класа
притиска:
PN4
Називни отвор:

R 3/4"
6.

7.

8.

9.
10.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1,00
2,00
1,00
2,00
2,00

ком.

6,00

ком.

1,00

ком.

6,00

ком.

1,00

Испорука и монтажа прирубничке кугласте
славине за гас у комплету са контра
прирубницима и прирубничким спојевима
Класа
притиска:
PN4
Називни отвор:

DN65
Испорука и монтажа инфрацрвених гасних
грејача топлотне снаге 38 kW, комплет са
стабилизатором притиска, кугластом
славином R1/2”, флексибилним цревом,
гасним гориоником, отсисном
пригушницом, зрачећим цевима и
рефлектором, комплетом за кровну уградњу
и челично-жичаним кавезом
Систем централног одвода продуката
сагоревања (за сваки ред IC грејача посебно)
са вентилатором Soler Palau тип HPO 75 или
одговарајући снаге 750 W на крају за
извлачење продуката сагоревања
Ситан и потрошан материјал за монтажу
цевовода
Антикоризиона заштита челичног дела
гасовода

пауш.
m²

10,50

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 51/2015
страна 70 од 77

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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11.
12.

ПИБ: 100511495

Испитивање комплетне гасне инсталације на
чврстоћу и непропусност ваздухом у свему
према техничким условима
Припремно завршни радови и транспорт

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

пауш.
пауш.
УКУПНО II :

III ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА
1.

Испорука и монтажа алуминијумских
радијаторских чланка GLOBAL VOX 600/80
или одговарајућих

ком.

20,00

2.

Премештање постојећих
просторији подстаница

ком.

2,00

3.

Испорука и монтажа радијаторских вентила
NO 15
Испорука и монтажа радијаторских навијака
NO 15

ком.

5,00

4.

ком.

5,00

ком.

11,00

ком.

12,00

ком.

3,00

ком.

3,00

ком.

5,00

m
m
m

13,00
16,00
64,00

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

радијатора

у

Испорука и монтажа радијаторских конзола
- подешавајућих
Испорука и монтажа радијаторских
редукција 1"-1/2"
Испорука и монтажа одзрачних вентила на
радијаторима
Испорука и монтажа радијаторских чепова 1"
Повезивање радијатора на цевну мрежу
система централног грејања
Испорука и монтажа челичних цеви за
проширење инсталације централног грејања
Ø33.7x2.6mm
Ø26.9x2.6mm
Ø21.3x2.3mm
Испорука и монтажа ситног потрошног
материјала потребног за монтажу цевне
мреже од котла до грејних тела (узима се
50% од претходне позиције)

Испорука и монтажа славине PiP 1/2"

ком.
2,00
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
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МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396
13.
14.

ПИБ: 100511495

Испорука и монтажа аутоматских одзрачних
вентила
Припремно завршни радови, транспорт,
хладна проба и топла проба инсталације и
проба регулације

ком.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
2,00

пауш.
УКУПНО III :

IV ВЕНТИЛАЦИЈА
1.

2.

3.

Демонтажа постојећих вентилационих
канала за ваздушно грејање
Испорука и монтажа аксијалног
вентилатора, произвођача ТермовентКомерц или одговарајућих истих
карактеристика. Монтира се у копилит
стакло у припремљени оквир. Ставка
подразумева и потребан причврсни
материјал.
Тип:
TK-AV 060-4
Припремно завршни радови и транспорт

пауш.

kom.
пауш.

8,00
УКУПНО IV :

4. РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
I

ГАСНИ ПРИКЉУЧАК

II

УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

III

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА

IV

ВЕНТИЛАЦИЈА
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ::
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1

ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ

2

ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ

4

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ:

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У колону 4 понуђач уписује једниничну цену без ПДВ. У колону 5

понуђач уписује укупну цену без ПДВ.
У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ наводи се за сваку целину Укупна цена без ПДВ односно са ПДВ.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

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

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

и не може тражити од
наручиоца, наручилац је
су израђени у складу са
обезбеђења, под условом

Напомена:

достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – Радови на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу, бр ЈН
51/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Радови
на доградњи спортске хале у ОШ „Глигорије Попов“ у Руском Селу
бр. ЈН 51/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

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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XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
______________________________________________________________________
Назив наручиоца
______________________________________________________________________
Датум и место:___________________________________________________
Овим потврђујемо да је привредно друштво
__________________________________________________________________________________
За потребе наручиоца
__________________________________________________________________________________
извршило радове
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(навести врсту радова)

у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом.
а на основу уговора бр. ______________________ од _______________________ и да је све обавезе
преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном квалитету и у
уговореном року.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити за друге сврхе.
Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон __________________________.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује:

Датум
_________________

М.П.

Овлашћено лице наручиоца
____________________________
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