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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, 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. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2017-56 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2017-56, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку
АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“
ЈН 56/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 56/2017 су радови на АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ
РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“

2. КОНТАКТ ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА:
Лице за контакт: Владимир Вујовић, е-маил: vladimir.vujovic@kikinda.org.rs
Служба за котакт: Одсек за јавне набавке, е-маил: javne.nabavke@kikinda.org.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
ТЕХНИЧКИ ОПИС
Архитектонско грађевински пројекат за адаптацију првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“, израђен је на основу пројектног задатка Инвеститора, односно „ГРАДА
КИКИНДА“, Трг српских добровољаца бр.12, Кикинда. У складу са пројектним задатком, све
сагласности и дозволе прибавља Инвеститор и неће бити саставни део пројекта.
ЛОКАЦИЈА
Објекат се налази на Зрењанинском путу бб, у Кикинди, на катастарској парцели 10735/1,
катастарска општина Кикинда. Објекат има приземље и у једном делу објекта први спрат, где се
налази канцеларијски простор. Приземље је повезано са спратом са два одвојена степеништа.
Површина парцеле је 24799 м2, терен је раван.
ПОВРШИНА ОБЈЕКТА
Укупна бруто површина објекта (приземље и спрат) износи 6506.57 м2. Бруто површина приземља
износи 5433.00 м2, а првог спрата 1073.57 м2.
ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Главни, односно већи део објекта се састоји од индустријских хала, уз које иде пратећи
административни, тј. канцеларијски део. Објекат је у природи индустријска зграда која се у складу са
својом наменом мора држати отвореном више од половине радног времена, а нема могућност
уградње ваздушне завесе, због начина рада у производним халама. Из наведеног следи да, према
члану 7. став 4. Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским
својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/2012), за овакве зграде није потребно прибављање
енергетског пасоша.
Главни прилаз парцели је са југоисточне стране, где је и главни улаз у канцеларијски део, док су
прилази халама са других страна објекта. Хале су смештене у приземљу, са чистом висином 520цм,
док се канцеларијски део налази у приземљу и на спрату објекта. Чиста висина канцеларијског дела
који је предмет пројекта је 2.80м.
Постављена су четири санитарна чвора у приземљу и два на спрату објекта, при чему сваки садржи
предпростор, мушки и женски тоалет.
Предметним пројектом се адаптира простор дела првог спрата, са заменом фасадне столарије на
објекту, као и одговарајућа ограда око парцеле, са капијама за пешачки и колски прилаз.
КОНСТРУКЦИЈА
АБ стубови су квадратног облика, димензија 40х40цм, на које се ослања решеткасти главни носач
кровне конструкције. Армиранобетонски стубови постављени су у фасадним зидовима, и у
унутрашњости објекта. Фасадни зидови су израђени од лаких блокова дебљине 25цм, са кулије
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монтажним фасадним елементима. Постојећи преградни зидови објекта израђени су од пуне опеке
различитих дебљина и гитер блока.
Биро за пројектовање “ANT design” Устаничка 196, 11050 Београд, Србија
Радови се врше ради организације простора у објекту, врши се замена опреме, уређаја и инсталација
истог капацитета, што не утичу на стабилност и сигурност објекта обзиром да се не мењају
конструктивни елементи.
УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА
У оквиру канцеларијског простора на првом спрату врши се демонтажа постојећих једнокрилних
дрвених и двокрилних металних, унутрашњих врата са надпрозорником, која се налазе у ходнику из
ког се улази у канцеларије. Демонтирају се дрвена једнокрилна врата санитарног чвора.
Врши се монтажа једнокрилних и двокрилних врата од елоксираног алуминијума без термопрекида,
која су застакљена термоплан стаклом (4+12+4)мм. Двокрилна врата одвајају простор ходника, док
једнокрилна спајају ходник и канцеларије. Уграђују се једнокрилна врата од AL профила –
елоксираног алуминијума без термопрекида, у природној боји на тоалету.
Боје се старе челичне конструкције степеништа, лак бојом, са претходним стругањем старе оштећене
фарбе и наношењем основне заштите.
СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА
Демонтирају се застакљени фасадни отвори у комбинацији са фиксним делом. Након тога
постављају се фасадни отвори хале од PVC профила, беле боје. Фасадни отвори су фиксни са
крилима за луфтирањe. Отвори су застакљени термоплан стаклом (4+12+4)мм. Прозори су
опремљени стандардним оковом, док се крила прозора отварају на кип.
ЗИДОВИ
У оквиру канцеларијског простора на првом спрату врши се рушење унутрашњих преградних зидова
санитарног чвора, који су од пуне опеке дебљине 7 и 12цм, обложени керамичким плочицама. Уз
зидове се руше хоризонтални серклажи изнад отвора, димензија 12х16цм, са потребном арматуром.
Демонтирају се лаки дрвени преградни зидови просторија првог спрата.
У административном делу монтирају се Ригипс преградни зидови 75/125мм. Зидови су укупне
ширине 125мм. Састоје се од металне подконструкције дебљине д=75мм и обостране двослојне
облоге од плоча 2х12.5+2х12.5=50мм. Хоризонтални зидни профили UW 75 облажу се
звучноизолационом траком и причвршћују за под и плафон вијцима са пластичним типлом.
Вертикални Ригипс зидни профили CW 75 постављају између U профила на међусобном растојању
од 60цм. Празан простор између плоча служи за провођење инсталација и испуњава се
термоизолационом минералном вуном.
Као преградни зидови мокрих чворова монтирају се Ригипс преградни зидови 75/125мм. Састоје се
од металне подконструкције дебљине д=75мм и обостране двослојне облоге, од импрегнираних RBI
гипскартонских плоча, дебљине д=12.5мм, то јест 2х12.5+2х12.5=50мм. Хоризонтални зидни
профили UW 75 облажу се звучноизолационом траком и причвршћују за под и плафон вијцима са
пластичним типлом. Вертикални Ригипс зидни профили CW 75 постављају се између U профила на
међусобном растојању од 60цм. За топлотну изолацију користи се минерална вуна. На гипс
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картонске зидове се лепе керамичке плочице, I класе, до висине од 2.00м и израђује се вертикална
хидроизолација.
На постојећим зидовима врши се обијање малтера, са потпуним чишћењем и испирањем водом,
потом се малтеришу у два слоја након чега се врши бојење полудисперзивном бојом.
Биро за пројектовање “ANT design” Устаничка 196, 11050 Београд, Србија
ПОДОВИ
Врши се обијања подних керамичких плочица и подлоге од цеметног малтера, у санитарном чвору.
На бетонску подлогу поставља се хидроизолација. Поставља се у два слоја, у првом слоју се додаје
армирана мрежица од стклених влакана како би се побољшала механичка својства. Потом се
израђује цементна кошуљица са пропиленским влакнима дебљине д=3цм, преко које се наноси
самолива маса за изравнавање. У санитарном чвору се постављају противклизне плочице I класе,
лепљене за цементну кошуљицу, са минималним падом од 1% према сливнику.
У канцеларијском делу, преко цементне кошуљице, поставља се ламинат дебљине 9.5мм, класе 31.
Ламинантна подна облога поставља се као пливајући под. Преко припремљене подлоге поставља се
филц и фолија. Поред зидова остављају се дилатационе спојнице ширине 10мм. Лепак се наноси
равномерно на целу ширину фалца. Поред зидова постављају се лајсне, које се на 80цм причвршћују
за зид.
Полирају се постојећи подови степеништа и подеста од мермера, са свим предрадњама.
ПЛАФОН
Демонтажа спуштених плафона типа Хантер Даглас са металном потконструкцијом. На овом делу
поставља се спуштени плафон са металном CD-UD потконструкцијом и Ригипс влагоотпорним
гипскартонским плочама 12.5мм. Потконструкција се састоји од CD-профила 27/60/27мм, који се
постављају на ПВЦ роштиљну конструкцију и UD-профил 27/28/27мм. За електро светиљке остављају
се отвори. Висина спуштања плафона је до 50цм. Врши се чишћење плафонске површине, након чега
се глетује до добијања идеално равне површине која служи
као подлога за бојење
полудисперзивним бојама.
КРОВ
Кров је вишеделни, изломљен и на две воде. Слемена крова су оријентисана у два ортогонална
правца. Материјал којим је кров покривен је пластифицирани савијени лим, преко лима jе
постављен слој парне бране, камена вуна и кровна мембрана као завршни слој.
Врши се замена опшивака надзитка равног крова од поцинкованог лима, д=0.55мм, развијене
ширине 35цм као и хоризонталних солбанака - окапница фасадних отвора од поцинкованог лима,
д=0.55мм, развијене ширине 25цм, које се замењују алуминијумским.
ОГРАДА
Демонтира се постојећа панелна метална ограда висине 140цм. Терен се ручно рашчишћава са
сечењем ситног растиња, живе ограде, како би се обезбедио приступ монтажи нове ограде. Скидају
се две металне пешачке капије димензија 90х180цм, ослоњене на металне стубове. Такође се врши
демонтажа две, металне, колске капије димензија 350х180цм, на металним стубовма.
Врши се ручни ископ у земљишту IV категорије, за темеље самце стубова ограде, насипа се и набија
тампон слој, након чега се бетонирају АБ тракасти темељи димензија 60х40цм, са стубом димензија
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25х25х80цм. Готови метални, стубови ограде постављају се у темељне јаме, претходно наливене
бетоном. Монтирају се готове панелне ограде, стандардне дужине и висине 150цм, причвршћење за
стубове.
Монтирају се две пешачке капије, димензија 100х210цм, као поља ограде и колска капија димензија
550х210цм.
Биро за пројектовање “ANT design” Устаничка 196, 11050 Београд, Србија
САНИТАРИЈЕ
Демонтажа санитарија мокрог чвора. Постављају се нови ПВЦ подни сливници Ø70мм. Уграђују се
WC шоље типа "Симплон", комплет са нискомонтажним емајлираним водокотлићем са пластичном
спојном цеви, умиваоници од фајанса беле боје, домаће производње, I класе, са стубом, стојећом
миксер батеријом за топлу и хладну воду. У мушком тоалету се постављају писоари од керамике,
домаће производње.
Од остале опреме уграђује се електрични бојлер запремине 80l, огледало, држачи пешкира и тоалет
папира.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
У канцеларијском простору демонтирају се постојеће електроинсталације са демонтажом ГРО
ормара са опремом, свих светиљки и стављање ван функције, након чега се поставља нова
инсталација.
У истом простору се врши демонтажа постојеће изведене инсталације вентилације - лимени канали
са носећом челичном конструкцијом постављеном преко решеткастих носача крова и стављање ван
функције, након чега се постваљају нове инсталцаије.
Комплетна инсталација водовода се замењује, израђује се нова од ПВЦ цеви и свих потребних
фазонских комада и спојивог материјала. У спољним зидовима цеви, водоводне мреже, се штите од
смрзавања филцаном траком.
Замењују се канализационе инсталације ПВЦ цевима са потребним фазонским комадима, и спојним
и везним материјалом за израду канализационог развода у земљи.
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Specifikacija radova za adaptaciju I sprata
"Zoppas industries Serb" d.o.o. Kikinda
OPŠTI OPIS ZA IZVOĐENJE SVIH VRSTA RADOVA NA OBJEKTU
Kod svih građevinsko zanatskih radova naznačenih u predračunu uslovljavaju se upotrebe
stručne radne snage, kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, prosečnim
normama i datim opisima u projektu. Sve navedene podrazumevaju se kompletno izvedene i
obuhvataju sav rad, materijal, alat za rad i sav ostali pomoćni materijal, spoljni i unutrašnji
transport, sva potrebna obezbeđenja radne snage po propisima HTZ-a i potreban stručni
nadzor. Obračun gotovih radova će se vršiti prema važećim normama, a po jedinici mere
datoj u odgovarajućoj poziciji. Sve radove izvesti prema odobrenom projektu i građevinskim
normama:
GN101, GN200, GN301,GN361, GN400,GN410,GN415,GN420, GN501,GN531,GN531, GN550,
GN561, GN601, GN681, GN691, GN701, GN771,GN900
Izmene vršiti samo uz saglasnost projektanta, nadzornog organa I investitora.

R.br.
A
I

1

2

Opis radova

jed.
Mere

Količina

1

2

3

kom
kom

2.00
13.00

m2

151.54

RADOVI I SPRATA
RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Demontaža metalnih zastakljenih i drvenih
vrata prostorija I sprata fabričke hale.
Demontažu vrata izvesti pažljivo da ne dođe do
oštećenja špaletni vrata. Demontirana vrata
ručno izneti iz prostorija utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km.
Obračun po kom.
dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim 170x280cm
jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 280cm
Demontaža zastakljenih fasadnih otvora.
Otvori u kombinaciji sa fiksnim delom
zastakljeno kopilit staklom, a krila za luftiranje
zastakljena flot staklom. Demontažu fasadnog
otvora izvesti pažljivo da ne dođe do oštećenja
špaletni zidova. Demontirane otvore ručno
izneti iz prostorija utovariti u kamion i odvesti
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na gradsku deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2.

3

4

5

6

7

Demontaža lakih drvenih pregradnih zidova
prostorija I sprata. Demontažu pregrade izvesti
pažljivo da ne dođe do oštećenja špaletni
zidova. Demontirane pregrade ručno izneti iz
prostorija utovariti u kamion i odvesti na
gradsku deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2.
Demontaža postojećih radijatora i odvoz na
deponiju.u cenu uračunati i postojeći cevni
razvod.
Obračun po kom
Demontaža spuštenih plafona tipa hanter
daglas sa metalnom podkonstrukcijom. Šut
utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km.Obračun po
m2
Rušenje unutrašnjih pregradnih zidova od
pune opeke debljine 12 cm i 7 cm u
produženom malteru. U cenu uračunati
rušenje horizontalnih serklaža iznad otvora
12/16 cm sa potrebnom armaturom. Šut
utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2
Obijanje dotrajalog produžnog maltera zidova
od opeke na delu porušenih zidova, sa
iznošenjem i lagerovanjem šuta na gradilišnoj
deponiji. Postojeći malter obiti 100% i očistiti
zidove od prašine izduvavanjem kompresorom
i pranjem vodom. Šut utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km. Obračun po m2

m2

424.78

kom

30.00

m2

566.40

m2

25.75

m2

210.24
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9

10

11

I
II

1
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Skidanje - obijanje podnih keramičkih pločica i
podloge od cemetnog maltera, kao i zidne
keramike postavljenoj na malteru. Šut sakupiti
u džakove, utovariti u kamion i odvesti na
gradsku deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2
Demontaža postojeće izvedene elektro instalacije sa potrebnim dodatnim radovima
demontažom GRO ormana od dekapiranog
lima sa opremom, demontažom postojećih
svih svetiljki kao i demontažom kompletne
instalacije i stavljanje van funkcije.
Demontiranu instalaciju utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km.
Obračun po m2
Demontaža postojeće izvedene instalacije
ventilacije - limeni kanali sa nosećom čeličnom
konstrukcijom postavljenom preko rešetkastih
nosača krova i stavljanje van funkcije.
Demontiranu instalaciju kanala i konstrukciju
utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2
Ručni prenos i utovar viška opreme i
nameštaja (po odluci investitora) direktno u
kamion sa odvozom na gradsku deponiju na
udaljenost do 15 km sa plaćanjem svih taksa
na uređenju deponije.
Obračun po turi
UKUPNO RADOVI RUŠENJA
ZIDARSKI RADOVI
Nabavka materijala, transport i izrada fibrin
(propilenska vlakna) cementne košuljice
debljine d = 3 cm razmere R 1:3 podloga
podova od keramike. Cementna košuljica se
spravlja od sitnozrnastog peska debljine 3,50
mm. Gornja površina glatko perdašena.
Obračun po m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m2

651.80

m2

566.40

m2

566.40

tura

15.00

m2

551.80
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Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova produžnim malterom u
razmeri R 1:3:9 u dva sloja sa svim potrebnim
predradnjama, čišćenje zidnih površina od
prašine sa izduvavanjem kompresorom,
kvašenjem vodom i pačokiranjem zidnih
površina retkim cemetnim mlekom kao i izrada
i premeštanje potrebne pokretne skele.
Obračun po m2
Nabavka materijala, transport i obrada šliceva
RŠ 10 cm, nakon prolaska instalacije elektro
radova i instalacuje vodovoda i kanalizacije.
Šliceve obraditi produžnim malterom u razmeri
R 1:3:9.
Obračun po m'
Nabavka materijala, transport i obrada špaletni
otvora širine RŠ 25 cm obostrano to jest sa
spoljne i unutrašnje strane otvora obraditi
produžnim malterom u razmeri R 1:3:9.
Obračun po m'
Nabavka materijala, transport i izrada
horizontalne hidroizolacije poda mokrog čvora
protiv vlage i procedne vode sa MAPELAS - TIC
ili odgovarajući u dva sloja. Da bi se dodatno
poboljšala mehanička svojstva, u prvi sloj
MAPELAS - TIC ili odgovarajući umetnuta je
armirana mrežica od stklenih vlakana. Na delu
instalacionih prodora za vodu i kanalizaciju kao
i na uglovima izvršiti zaptivanje guminiranim
poliesterskom trakom MAPECURE SRA ili
odgovarajući. Izolacija se izvodi u slojevima
preko betonske podloge kako sledi:
Čišćenje betonske podloge.
Izolacija MAPELAS - TIC ili odgovarajući u dva
sloja.
Armirana mreža od staklenih vlakana.
Obračun po m2 u svemu prema datom opisu.
Nabavka materijala, transport i završno
čišćenje prostorija nakon završetka svih
radova. Pranje podova i prozora. Prostorije se
predaju u čistom stanju.
Obračun po m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m2

167.54

m'

466.40

m'

152.28

m2

16.00

m2

551.80

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
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BRAVARSKI RADOVI
Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata hale od AL
profila - eloksiranog aluminijuma u prirodnoj
boji. Konstrukcija vrata od eloksirani AL profila
bez termoprekida. Vrata zastakljena termoplan
staklom (4+12+4)mm, flot sa niskoemisionim
slojem na spoljašnjoj strani unutrašnjeg stakla.
Vrata opremiti standardnim okovom. Krila
vrata se otvarju oko vertikalne ose. Izrada i
montaža u svemu prema detalju i šemi
bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu
mesta.Obračun po komadu dvokrilna vrata sa
nadsvetlom dim 170x280cm

III

jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 280cm
Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata mokrog
čvora od AL profila - eloksiranog aluminijuma u
prirodnoj boji. Konstrukcija vrata od eloksirani
AL profila bez termoprekida. Vrata su puna.
Vrata opremiti standardnim okovom. Krilo
vrata se otvara oko vertikalne ose. Izrada i
montaža u svemu prema detalju i šemi
bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu mesta.
Zidarska mera 80 x 200 cm
Obračun po komadu
jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 200cm
Izrada i ugradnja fasadnih otvora hale od PVC
profila - u beloj boji boji. Fasadni otvori su
fiksni sa krilima za luftiranje dim 100 x 300cm .
Otvori zastakljena termoplan staklom
(4+12+4)mm. Prozore opremiti standardnim
okovom. Krila vrata se otvaraju se na kip.
Izrada i montaža u svemu prema detalju i šemi
bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu mesta.
Obračun po m2 otvora
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

IV

PODOPOLAGAČKI RADOVI

2

3

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom
kom

2.00
13.00

kom

5.00

m2

151.54
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Nabavka materijala i popločavanje podova
kupatila i ulaznog dela protivkliznim pločicama
I klase u različitim bojama sa različitim
ukrasima u svemu po detalju projektanta
enterijera. Pločice su zalepljene lepkom na
cemetnoj osnovi KERAFLEX MAXI ili
odgovarajući sa min padom od 1% prema
slivniku. Za fugovanje koristi KERACOLOR - om
FF masu ili odgovarajući.
Obračun po m2
Nabavka materijala i oblaganje zidova kupatila
pločicama I klase u različitim bojama sa
različitim ukrasima u svemu po detalju
projektanta enterijera. Pločice su zalepljene
lepkom na cemetnoj osnovi ADESILEX P10 ili
odgovarajući sa nultim vertikalnim padom, dok
se za fugovanje koristi ULTRACOLOR PLUS
masu ili odgovarajući.
Obračun po m2
Nabavka materijala, transport i postavljanje
nove podne obloge laminat debljine 9,5 mm,
za srednja opterećenja (klasa 31). Laminatna
podna obloga postavlja se kao plivajući pod.
Laminat mora da bude jak, trajan i
visokopresovan, a nosač ploča visoke gustine,
HDF, ivice impregnirane. Podnu oblogu uneti,
raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje
u atmosferi prostorije. Lepak mora biti
kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene
podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova
ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm.
Lepak naneti ravnomerno na celu širinu falca.
Podnu oblogu pažljivo postaviti i sastaviti, sa
potpuno zatvorenim spojnicama. Obrisati
lepak. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih
80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja
gerovati.
Obračun po m2

Poliranje postojećih podova stepeništa i
podesta od mermera, sa svim predradnjama.
Obračun po m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m2

209.30

m2

85.40

m2

357.10

m2

19.34
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Nabavka materijala transport i izrada
unutrašnje sokle visine 10cm od keramike istog
tipa kao za pod. Polaganje u lepku. Raditi u
svemu po tehničkom opisu i projektu.
Obračun po m'
Nabavka materijala i premazivanje gips
kartonskih zidova na koje se lepi keramika i
izrađuje vertikalna hidroizolacija. Površinu
očistiti, odstraniti sve nevezane delove i
tretirati osnovnim (disperzivnim) premazom podloga za ujednačavanje upijanja podloge
gipsanih ploča, učvršćivanje i skupljanje
građevinske prašine sa podloge pre polaganje
hidroizolacije i keramičkih pločica.
Obračun po m2 tretirane površine.
Nabavka materijala i nanošenje samolive mase
za izravnavanje postojeće podloge - (cemetne
košuljice) za visoka opterećenja.Obračun po
m2
Nabavka materijala i postavljanje ukrasnih
dekorativnih AL lajsni na sastavu bordura.
Obračun po m'

IV

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI

V

GIPSARSKI RADOVI
Nabavka materijala, transport i izrada
spuštenih plafona sa metalnom CD - UD
podkonstrukcijom i Rigips ili odgovarajućim
vlagootpornim gipskartonskim pločama 12.5
mm, koje se pričvšćuju Rigips ili odgovarajućim
mašinskim vijcima. Podkonstrukcija se sastoji
od CD - profila 27/60/27 mm, koji se
postavljaju u dva PVC-a (roštilj konstrukcija) i
UD - profila 27/28/27 mm. Za elektro svetiljke
ostaviti otvor. Spoljni ćoškovi mogu se ojačati
Alu - zaštitnom trakom ili ugaonom šinom.
Visina spuštanja plafona do 50 cm, s tim što je
najmanja visina prostorije h = 3,00 m'.
Obračun po m2

1

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m'

88.15

m2

85.40

m2

651.80

m'

40.00

m2

566.40
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Pregradni zidovi 75/125 mm sa metalnom
podkonstrukcijom debljine 75 mm i obostrane,
dvoslojne obloge gipskartonskim pločama
12.50 mm. Ukupna širina zida je 125 mm.
Rigips ili odgovarajući pregradni zid 75/125
mm sastoji se od metalne podkonstrukcije
debljine d = 75 mm i obostrane dvoslojne
obloge od Rigips Pro ploča ili odgovarajuće
debljine d = 12.5 mm, to jest (2x12,5+2x12,5) =
50 mm. Horizontalni zidni profili UW 75 oblažu
se zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju za
pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom.
Vertikalni Rigips ili odgovarajući zidni profili
CW 75 umetnu se između U profila na
međusobnom rastojanju od 60 cm. Za toplotnu
izolaciju koristi se mineralna vuna. Prazan
prostor između ploča služi za provođenje
instalacija i ispunjava se mineralnom vunom.
Za elektro radove koriste se Rigips dozne ili
odgovarajuće. Spoljni ćoškovi mogu se ojačati
Alu - zaštitnom trakom ili ugaonom šinom.
Spojevi ploča se ispunjavaju,bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips ili
odgovarajuće mase za ispunu spojeva.
Obračun po m2

m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

424.78

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 56/2017
страна 15 од 102

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

3

4

V
VI

1

ПИБ: 100511495

Pregradni zidovi (mokrih čvorova) 75/125 mm
sa metalnom podkonstrukcijom debljine 75
mm i obostrane, dvoslojne obloge
impregnirane vlagootpornim RBI ili
odgovarajućim gipskartonskim pločama 12.50
mm. Ukupna širina zida je 125 mm. Rigips ili
odgovarajući pregradni zid 75/125 mm sastoji
se od metalne podkonstrukcije debljine d = 75
mm i obostrane dvoslojne obloge od
impregnirane RBI ili odgovarajućim
gipskartonskim pločama debljine d = 12.5 mm,
to jest (2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni
zidni profili UW 75 oblažu se
zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju za pod
i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni
Rigips ili odgovarajući zidni profili CW 75
umetnu se između U profila na međusobnom
rastojanju od 60 cm. Za toplotnu izolaciju
koristi se mineralna vuna. Prazan prostor
između ploča služi za provođenje instalacija i
ispunjava se mineralnom vunom. Za elektro
radove koriste se Rigips ili odgovarajuće dozne.
Spoljni ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom
trakom ili ugaonom šinom. Spojevi ploča se
ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju
pomoću Rigips ili odgovarajuće mase za ispunu
spojeva.Obračun po m2
Nabavka i ugradnja "Knauf ukrućenje otvora za
vrata i nošenje teških tereta" ili odgovarajući.
Ugradnja ojačanja otvora za vrata - komplet sa
utičnim ugaonicima (za svetlu visinu sprata
preko 2,60 m). Za težinu krila vrata do 100 kg,
Profil UA 75 mm obostrano + utični ugaonici
(komplet od 4 komada).
Obračun po kom
UKUPNO GIPSARSKI RADOVI
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Struganje starih oštećenih nanosa
poludisperzivne boje i gleta zidova 100% do
zdrave podloge. Postojeći nameštaj i opremu
zaštititi PVC folijom. Šut sakupiti u džakove i
lagerovati na privremenu gradilišnu deponiju.
Obračun po m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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Nabavka materijala, transport i bojenje starih
unutrašnjih površina zidova i plafona
poludisperzivnim bojama i to:
- Zidne i plafonske površine prethodno dobro
očistiti od prašine sa izduvavanjem
kompresorom i pranjem vodom. Zidne i
plafonske površine gletovati min 2(dva) puta
do dobijanja idealno ravne površine podloga za
bojenje poludisperzivnim bojama. Sve
gletovane površine gruntirati nanošenjem
podloge. Nanošenje poludisperzija u tonu po
izboru projektanta enterjera.
Obračun po m2 zajedno sa gletovanjem i
upotrebom zidarske potrebne skele.
Nabavka materijala, transport i bojenje starih
čelične konstrukcije stepeništa lak bojom 2
puta sa svim predradnjama, struganjem stare
oštećene farbe 100%, osnovna zaštita i
priprema podloge za bojenje lak bojom 2(dva)
puta.
Obračun po m2.
UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

VODOVOD I KANALIZACIJA
Demontaža sanitarije mokrih čvorova sprata
objekta i to :
-WC šolje sa vodokotlićem - kom 4, pisoara kom 2,umivaonik sa slavinom i ogledalom kom 2, držač peškira - kom 2, držači papira kom 4. Demontaža komplet postojeće stare
instalacije vodovoda i kanalizacije.
Obračun po paušalu

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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Nabavka materijala i izrada instalacije
vodovoda od PVC cevi i svih potrebnih
fazonskih komada (fitinga) i spojivog
materijala. Pod montažom se podrazumeva
dopremanje potrebnog materijala i prenos do
mesta ugradnje, obeležavanje vodova, izrada
šliceva u zidovima i drugim delovima
konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju,
izrada vodovodne mreže i zaštita od
smrzavanja svih cevi u spoljnim zidovima
filcanom trakom. U cenu uračunati sav
potreban rad i materijal za komplet izvedenu
poziciju, kao i potrebne obujmice za
pričvršćivanje dela instalacije koji se vodi
vidno.
Obračun po m' postavljenih vodovodne cevi.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Nabavka materijala i montaža propusnih
ventila sa poklopcem i rozetnom. U cenu
uračunati sav potreban rad i materijal za
komplet izvedenu poziciju.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
PVC kanalizacione cevi. Nabavka, transport i
montaža PVC kanalizacionih zajedno sa
potrebnim fazonskim komadima, i spojnim i
veznim materijalom za izradu kanalizacionog
razvoda u zemlji. U jediničnu cenu pozicije
ulazi i ispitivanje montiranog razvoda na
vododrživost koje treba izvesti u prisustvu
Nadzornog organa. U jediničnu cenu pozicije
ulazi sav potreban rad sa potrebnim
štemovanjem,krpljenjem šliceva sa spojni i
vezni materijal.
Obračun po m'
Ø 75 mm
Ø110 mm

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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m'
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PODNI SLIVNICI. Nabavka, transport i
ugrađivanje PVC podnih slivnika Æ 70 mm, sa
hromiranim rostom (20/20 cm), za ugradnju u
sanitarnom čvoru. U jediničnu cenu pozicije
ulazi sav potreban rad i spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
WC ŠOLJA. Nabavka, transport i ugradnja WC
šolja tip "Simplon" ili odgovarajući, komplet sa
nisko montažnim emajliranim vodokotli-ćem
sa plastičnom spojnom cevi, WC daskom od
tvrdog dveta, gumenom manžetnom, dihtung
gumom i šrafovima. U jediničnu cenu pozicije
ulazi sav potreban rad i spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
UMIVAONICI. Nabavka, transport i ugradnja
umivaonika od fajansa bele boje, domaće
proizvodnje, I klase, komplet sa stubom,
stojećom mikser baterijom za toplu i hladnu
vodu, niklovanim sifonom sa čepom, lančićem
i rozetom i “dijana” šrafovima. U jediničnu
cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i
vezni materijal.
Obračun po kom
PISOARI. Nabavka, transport i ugradnja
pisoara od keramike domaće proizvodnje. Uz
pisoar se ugrađuje hromirani sifon Ø 30mm sa
rozetnom kao i cev Ø 30mm odgovarajuće
dužine za vezu sifona sa kanalizacijom i
odgovarajući ventil.
Obračun po kom
ETAŽER I OGLEDALO. Nabavka,transport i
motaža etažera i ogledala iznad lavaboa. U
jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i
spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
ELEKTRIČNI BOJLER. Nabavka, transport i
montaža električnog bojlera zapremine 80l. U
jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i
spojni i vezni materijal.Obračun po kom

VII

UKUPNO RADOVI VIK

VIII

ELEKTROINSTALACIJE

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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2.00
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Nabavka materijala, šemiranje, montaža i
spajanje glavnog razvodnog ormara GRO-2 ili
odgovarajući
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa
vratima i bravom zaštićen plastificiranjem,
dimenzija prema ugrađenoj opremi. Stepen
zaštite je IP55. Razvodni ormar se montira na
zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća
oprema:
1 kom - kompaktni prekidač 1250A; 3p; 50kA
1 kom - naponski okidač 240V AC/DC
2 kom - rastavno osiguračko postolje 3p; 160A;
NH 00
4 kom - rastavno osiguračko postolje 3p; 400A;
NH 1
6 kom - nožasti osigurač NV 00; 100A
12 kom - nožasti osigurač NV 2; 200A
3 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
30 kom - automatski osigurač C 16A; 1p; 6kA
12 kom - automatski osigurač C 20A; 1p; 6kA
1 kom - taster gljivasti 1NO, crveni
3 kom - signalna svetiljka LED, žuta, Ø22mm,
230V
Ostali sitni, spojni i vezni materijal
Nabavka materijala, šemiranje, montaža i
spajanje razvodnog ormara kancelarije RO-K.
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa
vratima i bravom zaštićen plastificiranjem,
dimenzija prema ugrađenoj opremi. Stepen
zaštite je IP55. Razvodni ormar se montira na
zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća
oprema:
1 kom - rastavljač 63A; 3p; tip interpact INS 63
3 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
33 kom - automatski osigurač B 16A; 1p; 6kA
'Ostali sitni, spojni i vezni materijal

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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Nabavka materijala, šemiranje, montaža i
spajanje razvodnog ormara rasvete
RO-R.
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa
vratima i bravom zaštićen plastificiranjem,
dimenzija prema ugrađenoj opremi. Stepen
zaštite je IP55. Razvodni ormar se montira na
zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća
oprema:
1 kom - rastavljač 40A; 3p; tip interpact INS 40
9 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
6 kom - kontaktor 12A, 3p
6 kom - grebenasta sklopka 20A; 1p; 0-1
'Ostali sitni, spojni i vezni materijal
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 5×10 mm²,
za RO-K (kancelarija).
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 5×6 mm², za
RO-R (rasvete).
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 3×2,5 mm²,
za šuko utičnice.
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 3×1,5 mm²,
za rasvetu.
Isporuka i montaža telefonskog kabla tip JY(St)Y 2×2×0,6, za telefone.
Isporuka i montaža računarskog kabla tip UTP
4×2×0,5 cat 6, za računare.
Isporuka i montaža PNT cevi
Isporuka i montaža perforiranog nosača
kablova (regala) PNK 100.
Isporuka, montaža i spajanje modularnog seta
OG, 4M (2×šuko 2M 16A), komplet OG
kutijom, nosačem i maskom.
Isporuka, montaža i spajanje modularnog seta
OG, 4M (1×šuko 2M 16A, 1×RJ-45 1M i 1×TT
1M), komplet sa OG kutijom, nosačem i
maskom.
Isporuka, montaža i spajanje instalacione
obične sklopke, OG, 10A, 250V, IP55.
Isporuka, montaža i spajanje instalacione
naizmenične sklopke, OG, 10A, 250V, IP55.
Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog i
ugradnog LED panela 12, 18 i 24W.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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Isporuka, montaža i spajanje LED panela
600×600.
Isporuka, montaža i spajanje LED svetiljki
2×22W, IP65, komplet sa LED cevima. Montaža
na bindere.
Isporuka, montaža i spajanje nadgradne LED
protiv panične svetiljke. Opemljena je sa NiCd
baterijom, sa test funkcijom, koja omogućava
3h autonomije u slučaju nestanka struje.
Isporuka, montaža i spajanje RACK ormara,
31U/19".
Rack orman stojeći, dim. 600×600×1600 mm,
do 300kg), staklena vrata sa bravom, točkići i
nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19"
sa brojevima unita, bočne i zadnja strana se
mogu skinuti radi jednostavnog pristupa
opremi.
1 kom - 230V razvodni panel 19"/1U sa 7
utičnih mesta,
prekidačem i prenaponskom zaštitom
1 kom - ventilator panel sa termostatom, 1U
2 kom - patch panel sa 24 RJ-45, cat 6, UTP, 1U
1 kom - telefonski patch panel cat 3; 50×RJ45;
1U
2 kom - polica fiksna, 2U
3 kom - nosač kabla sa poklopcem 1U
1 kom - 19" LED svetiljka
10 kom - UTP patch kabl cat 6, 0,5 m
10 kom - UTP patch kabl cat 6, 1 m
Ostali sitni, spojni i vezni materijal
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE

MAŠINSKE INSTALACIJE
Nabavka i ugradnja sa svim potrebnim veznim
materijalom split jedinica 12 BTU inverter
proizvođača "DAIKIN" ili odgovarajući. Obračun
po komadu

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom
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UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Opis radova

jed.
Mere

Količina

1

2

3

RADOVI FASADE
Demontaža opšivke nadzitka ravnog krova od
pocinkovanog lima d = 0,55 mm razvijeene
širine 35 cm. Demontirane opšivke ravnog
krova spustiti sa visine h = (6 - 10)m' i utovariti
u kamion i odvesti na gradsku deponiju na
udaljenost do 15 km.
Obračun po m'.

m'

409.70

m'

340.90

m2

3,199.26

Demontaža horizontalnih solbanaka - okapnica
fasadnih otvora od pocinkovanog lima d = 0,55
mm razvijeene širine 25 cm. Demontirane
okapnice spustiti i utovariti u kamion i odvesti
na gradsku deponiju na udaljenost do 15 km.
Obračun po m'.
Montaža i demontaža fasadne čelične skele
visine do 30 m'. Skela mora biti montirana po
svim važećim propisima i HTZ merama, statčki
stabilna, ankerovana za zgradu i propisno
uzemljena. Skela (platforme) treba da budu
udaljene od ravni fasade minimum 20 cm radi
manipulacije prilikom izvođenja radova. Radne
platforme od daske ili od metalnih tabli
postaviti po celom obimu skele mah dužina
platforme 2,50 m', postavljenih na svaka 2 m'
po visini skele. Svaka platforma mora da ima
nogobran širine 20 cm položena tako da
formira soklu visine 20cm sa spoljne strane
platformi. Svaka platforma treba da ima
propisanu ogradu. Celokupnu površinu skele
zaštititi PVC zastorima ili jutanim zastorima.
Skela mora imati dozvolu za upotrebu stručne
komisije koja će izvršiti tehnički prijem. Skela
se koristi za sve vreme trajanja radova.
Obračun po m2
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Nabavka materijala, transport i izrada termo
izolacije fasadnih zidova sa tvrdim pločama od
kamene mineralne vune tipa FKD-N Thermal
debljine ili odgovarajuće d = 10 cm. Koeficijent
toplotne provodljivosti (λ): 0,034 W/mK.
Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid
lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se
nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po
površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju
(6 – 8 tiplova/m2) tipa KI LFM Ø8 ili
odgovarajući sa plastičnim delo za montažu i
pocinkovanim čeličnim klinom. Uglove fasade i
sve vrste otvora na fasadnoj površini obraditi
KI lajsnama.
Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj
lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od
staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje podloga za završnu obradu fasade sa akrilnim
plemenitim malterom Roloakril ili
odgovarajući koji se posebno obračunava kroz
Pos 7.
Obračun po
m2 u svemu prema datom opisu.
Nabavka materijala, transport i izrada
tankoslojnog završnog malter fasadnih
površina objekta, na akrilnoj bazi Roloakril ili
odgovarajuć i zaglađeni i granulacije 1,50mm u
plavoj boji. Površina na koju se nanosi Roloakril
mora biti suva, ravna, tvrda, čista i prethodno
impregnirana prajmerom, a prema uputstvu
proizvođača.
Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu
prema datom opisu, uz primenu saveznih
normativa GN 421.
Nabavka materijala transport, izrada i
opšivanje nadzitka ravnog krova od
pocinkovanog lima d = 0,55 mm razvijene
širine RŠ - 70 cm zajedno sa svim potrebnim
veznim materijalom.
Obračun po m'
Nabavka materijala transport, izrada i
opšivanje solbanaka fasadnih otvora - prozora
od AL lima d = 0,55 mm razvijene širine RŠ - 35
cm zajedno sa svim potrebnim veznim
materijalom.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m2

2,330.20

m2

3,199.26

m'

409.70

m'

340.90
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Obračun po m'

8

9

R.br.
C

1

2

Demontaža postojećih oluka. Izrada i montaža
novih vertikalnih oluka od pocinkovanog
plastificiranog lima d = 0,55 mm sa svim
potrebnim veznim materijalom. Olučne
vertikale kružne Ø 110mm. Učvršćivanje oluka
za kuke limenim trakama.
Obračun po m'

m'

216.00

Nabavka materijala transport, izrada i montaža
sabirnog suda od plastificiranog pocinkovanog
lima d = 0,55mm dimenzije 20/20/20cm na
ulivu u olučnu vertikalu.
Obračun po komadu.

kom

30.00

Opis radova

jed.
Mere

Količina

1

2

3

RADOVI OGRADE
Demontaža postojeće panelne metalne ograde
visine h = 1,40m'. Ogradu pažljivo demontirati,
delove očistiti, složiti i utovariti u kamion i
odvesti na mesto koje odredi investitor
udaljenost do 15km. Šut prikupiti, izneti,
utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m'
Ručno raščišćavanje terena duž ograde
kompleksa sa sečenjem sitnog rastinja - žive
ograde radi obezbeđenja pristupa
demontiranju stare i montaži nove ograde. Šut
prikupiti, izneti, utovariti u kamion i odvesti na
gradsku deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m'

m'

721.04

m'

721.04
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4

5

6

7

8

9

10

11
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Demontaža postojeće metalne pešačke kapije
ograde na metalnim stubovma. Kapija dim
90x180cm. Kapija ograde od čeličnog flaha u
ramu od kutijastih profila. Kapiju pažljivo
demontirati utovariti u kamion sa odvozom.
Obračun po kom
Demontaža postojeće metalne kolske kapije
ograde na metalnim stubovma: Kapija dim
350x180cm. Kapija ograde od čeličnog flaha u
ramu od kutijastih profila. Kapiju pažljivo
demontirati utovariti u kamion sa odvozom.
Obračun po kom
Geodesko obeležavanje ograde parcele
kompleksa sa osiguranjem tačaka.
Obračun po m'

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

kom

2.00

kom

2.00

m'

721.04

Ručni iskop - dokopavanje zemlje u zemljištu IV
temelja samaca stubova ograde. Zemlju
utovariti u kamion sa odvozom na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m3

m3

216.00

Nabavka nasipanje i nabijanje tanpon sloja
šljunka debljine d = 10 cm ispod temelja.
Obračun po m2

m2

129.60

m3

87.12

m'

721.04

kom

290.00

kom

2.00

Betoniranje AB temelja ograde betonom MB
30 u potrebnoj glatkoj oplati. Trakaste temelje
dim 60 x 40cm sa stubom dim 25 x 25 x 80cm.
Obračun po m3
Nabavka i postavljanje gotove panelne ograde
2D standardne dužine i visine h = 150cm na
stubovima. Panele kačiti kao češalj za
stubove.Nakon ugradnje popraviti osnovnu
boju ukoliko bude potrebe. Obračun po m'
ograde
Nabavka i postavljanje gotovih metalnih
stubova ograde u temeljne jame prethodno
nalivene betonom.
Obračun po kom
Izrada i montaža pešačke kapije ulaza u svemu
kao polja ograde. Izrada i montaža u svemu
prema detalju projektanta. Kapija dim 100 x
210cm.
Obračun po kom
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Izrada i montaža saobraćajne kapije ulaza u
svemu kao polja ograde. Izrada i montaža u
svemu prema detalju projektanta. Kapija dim
550 x 210cm.
Obračun po kom

kom

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.00

УСЛОВИ НАБАВКЕ:
Начин плаћања: Плаћање ће се вршити уплатом на рачун извођача. Наручилац се обавезује да
радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу радова по следећој динамици:
1) аванс у износу од 30 % од вредности уговора без ПДВ-а, у року од 45 дана од дана потписивања
уговорa, a након што Извођач радова достави Наручиоцу:
-предрачун који, поред основних података, садржи податке из члана 42. Закона о порезу на додату
вредност („Сл. гласник РС“, број: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 (др.
закон), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрачун доставити у три примерка,
-банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и
-банкарску гаранцију за добро извршење посла.
2) остатак од 70% од вредности Уговора без ПДВ-а у року од 45 дана од дана пријема привремених и
окончане ситуације, која не може бити мања од 10% од вредности овог Уговора, потписане и
оверене од стране надзорног органа и наручиоца и примљенe банкарске гаранције за обезбеђења
отклањања грешака у гарантном року, која се предаје са окончаном ситуацијом.
Место извођења радова: Објекат се налази на Зрењанинском путу бб, у Кикинди, на катастарској
парцели 10735/1, катастарска општина Кикинда.
Гарантни рок за извођење радове: 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова. За
уграђене материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече од дана извршене примопредаје радова.
Рок за извођење радова: до 50 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
Посебан захтев наручиоца:
Обавезан је обилазак локације – објекта на коме ће се изводити радови – оверена потврда Изјаве
понуђача да је обишао локацију на обрасцу из Прилога конкурсне документације.
Контакт лице за обилазак је : Владимир Вујовић - моб. тел.- 064/8688370, у времену од 08-14 сати.
Обилазак локације може се извршити најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда, уз
предходну писмену најаву Наручиоцу од 2 дана.
ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
Спецификацију понуђач мора да овери печатом и потпише чиме потврђује сагласност са
истом
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Архитектонско грађевински пројекат за адаптацију првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“ се налази код инвеститора, и на захев заинтересованог лица, може се извршити
увид, до 5 дана од истека рока за подношење понуда, уз предходну писмену најаву Наручиоцу од 2
дана.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Р.бр

1.

2.

3.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив документа, назив издаваоца, број
и датум издавања

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) ЗЈН);

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) ЗЈН);

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
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седиште на њеној територији (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4.

Да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

5.

Да има важећу дозволу надлежног
ДОЗВОЛА – за ову набавку није потребна
органа за обављање делатности која
посебна дозвола надлежног органа.
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст.
1. тач. 5) ЗЈН)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Назив документа, назив издаваоца,
број и датум издавања
1.
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.1. Да је понуђач у претходне три
обрачунске године (у 2014., 2015. и
2016. години) остварио пословни
приход у минималном укупном износу
од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да понуђач у последње 3 године,
које предходе месецу у коме је
објављен позив за подношeње понуда
није био у блокади
1.3. Да је понуђач према оцени
бонитета у претходне три обрачунске
године, према подацима из АПР-а,
остварио "СКОРИНГ ББ" - веома добар
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бонитет.
2.

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
2.1. Да је Понуђач у периоду од 3 (три)
године
које
предходе
години
објављивања позива за подношење
понуда и то у 2014., 2015. и 2016.
години извео исте или истоврсне
радове (има референце), који чине
предмет ове јавне набавке, у укупној
вредности од минимум 25.000.000,00
динара без ПДВ-а). Као референтни
радови признају се искључиво исти или
истоврсни радови који су предмет ове
јавне набавке.
2.2. Да понуђач има уређено
пословање по принципима стандарда:
- ISO 9001/2008;
- ISO 14001/2004;
- OHSAS 18001/2007;
- ISO 22301/2012;
- ISO 27001/2013;
- ISO 50001/2011;.

3.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
3.1. доставно возило
носивости
минимум 1,2 т - 2 ком
3.2. конзолна дизалица носивости
најмање 200 кг - 1 ком
3.3. маказаста радна платформа – 2
ком
3.4. фасадна скела – 600 м2.

4.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
4.1. Да на дан подношења понуде има
минимум 10 радно ангажованих лица,
уговором о раду или неком другом
врстом уговора у складу са важећим
Законом о раду од којих најмање:
- 1 носилац лиценце 400, или 401 или
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410 или 411
- 1 носилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задужено за безбедност и
здравље на раду.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним
бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у
поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач.
1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5)
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач не доказује
јер за ову набавку није потребна посебна дозвола.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том
случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
 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.
 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Докази које ће наручилац захтевати су:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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1)

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
2)
Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних
услова – 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 да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред
уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело
примања мита; 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 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).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3)
Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних
услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.


ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.Финансијски капацитет, услови под редним бројем 1. наведени у табеларном приказу додатних
услова доказују се на следећи начин:
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1.1 Доказ:
- Уколико је понуђач правно лице, доставља:
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три
обрачунске године, (2014., 2015. и 2016. годину). Уколико Извештај о бонитету Агенције за
привредне регистре не садржи податке о блокади за тражени временски период, понуђач је дужан
да докаже да није био у блокади у последње 3 године, које предходе месецу у коме је објављен
позив за подношрње понуда, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну
наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
- Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге по систему
простог/двојног књиговодства, доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на
приход од самосталних делатности, издате од стране надлежног пореског органа на чијој територији
је регистровао обављање делатности за предходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.
годину);
 потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем рачуну за
предходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину);
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за тражени
временски период, понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у последње 3 године, које
предходе месецу у коме је објављен позив за подношње понуда, прилагањем и Потврде Народне
банке Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;
1.2 Доказ: Да понуђач у последње 3 године, које предходе месецу у коме је објављен позив за
подношрње понуда није био у блокади доказује се подношењем Потврде Народне банке Србије,
Одељење за принудну наплату, Крагујевац о "броју дана неликвидности".
1.3. Доказ: Бонитет понуђача у предходне три обрачунске године, оцењен са најмање "СКОРИНГ ББ"
- веома добар бонитет, доказује се подношењем Извештаја о СКОРИНГ-у за период 2014., 2015. и
2016. годину, издат од Агенције за привредне регистре - АПР.
*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници АПР-а и Народне банке Србије. У наведеном случају понуђач доставља
интернет страницу на којој се тражени подаци налазе.
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о неопходном финансијском
капацитету, чланови групе понуђача испуњавају заједно.
*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе о
финансијском капацитету, већ је дужан је да сам испуни задати услов.
2.Пословни капацитет, услови под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин :
2.1. Доказ:
- Списак изведених радова (Прилог бр. IX.2 у овој конк. документацији) на истим или истоврсним
радовима;
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- Потврда наручилаца о реализацији закључених уговора издатих и потписаних од стране
наручилаца (Прилог бр. IX.1 у овој конк. документацији). Потврде наручилаца могу бити достављене
и на другим обрасцима који садржински одговарају обрасцу Потврде из ове конкурсне
документације,
-Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним Анексима и
- Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних ситуација за изведене радове
2.2. Доказ:
- важећи сертификат ISO 9001:2008 или одговарајући;
- ISO 14001/2004 или одговарајући;
- OHSAS 18001/2007 или одговарајући;
- ISO 22301/2012 или одговарајући;
- ISO 27001/2013 или одговарајући;
- ISO 50001/2011 или одговарајући.
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати
услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам
испуни задати услов о пословном капацитету.
3.Технички капацитет, услови под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин:
3.1.Доказ: Изјава понуђача (потписана и оверена печатом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује да располаже захтеваним техничким
капацитетом, са копијама очитаних важећих саобраћајних дозвола у моменту отварања понуда,
3.2. Доказ: извод из пописне листе за 2016.
3.3 Доказ: извод из пописне листе за 2016.
3.4 Доказ: извод из пописне листе за 2016.
4. Кадровски капацитет, услови под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу додатних
услова, доказују се на следећи начин:
4.1. Доказ: Оверени обрасци IХ.3 и IХ.4 из конкурсне документације (потписана и оверена печатом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу од стране овлашћеног лица) којом потврђује
да више од шест месеци пре објављивања позива за давање понуда има у радном односу или
ангажоване у складу са законом најмање 10 радно ангажованих лица, од чега
- минимум једног (1) одговорног извођача радова носилац лиценце 400 или 401 или 410 или 411,
- минимум једног (1) одговорног извођача радова електротехничке струке са важећом лиценцом
450 или 451,
- 1 КВ електричар,
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- минимум једно (1) лице задужено за безбедност и здравље на раду.
Уз образац - изјаву, која мора бити потписана и оверена, прилаже и фотокопије М образаца пријава
на осигурање за свих 10 радно ангажованих лица, фотокопије лиценци 400 или 401 или 410 или 411,
и 450 или 451, потврде о важности лиценци и копију лиценце лица задуженог за безбедност и
здравље на раду.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних
органа, и то:
● доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води
Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет
стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs)
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока,
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење
радова.
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Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине
и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу
чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Уз понуду, понуђач је дужан да достави потписане и оверене:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) – није обавезна;
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и
76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5.
8) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене;
9) Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за
добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року;
10) Образац Изјаве понуђача о обиласку локације.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови на АДАПТАЦИЈА
ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“ ЈН 56/2017
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:
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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радови на АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И
ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“ ЈН 56/2017

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања (аванс 30% од уговорене цене).
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. Наручилац се
обавезује да радове из предмета овог уговора плаћа Извођачу
радова по следећој динамици:
1)аванс у износу од 30 % од вредности уговора без ПДВ-а, у року
од 45 дана од дана потписивања уговора, а накок што Извођач
радова достави Наручиоцу:
-предрачун који, поред основних података, садржи податке из
члана 42. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“,
број: 84/04, 86/04 (исправка), 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14
(др. закон), 142/14, 83/15 и 108/16). Предрачун доставити у три
примерка,
-банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и
-банкарску гаранцију добро извршење посла.
2)остатак од 70% од вредности Уговора без ПДВ-а у року од 45
дана од дана пријема привремених и окончане ситуације, која не
може бити мања од 10% од вредности овог Уговора, потписане и
оверене од стране надзорног органа и наручиоца и примљеног
траженог средства обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року.

Рок важења понуде, (мин. 60 дана од отварања понуде)

Рок за извођење радова, (најдуже 50 календарских дана од дана
увођења извођача у посао)

Гарантни период за радове, (најмање 2 године од дана
потписивања записника о примопредаји предметних радова)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Аутокућа,
Зрењанински пут бб,
Кикинда

Место извршења радова

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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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

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

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

R.br
.
A
I

1

Opis radova

jed. Mere

Količin
a

1

2

3

kom
kom

2.00
13.00

RADOVI I SPRATA
RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA
Demontaža metalnih zastakljenih i drvenih
vrata prostorija I sprata fabričke hale.
Demontažu vrata izvesti pažljivo da ne dođe
do oštećenja špaletni vrata. Demontirana
vrata ručno izneti iz prostorija utovariti u
kamion i odvesti na gradsku deponiju na
udaljenost do 15km.
Obračun po kom.
dvokrilna vrata sa nadsvetlom dim
170x280cm
jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 280cm

Jed. Cena bez
PDV-a

Jed. Cena sa
PDV-om

4

5

Ukupna cena bez
PDV-a
6
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Ukupna cena sa
PDV-om
7

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

2

3

4

ПИБ: 100511495

Demontaža zastakljenih fasadnih otvora. Otvori u
kombinaciji sa fiksnim delom zastakljeno kopilit
staklom, a krila za luftiranje zastakljena flot
staklom. Demontažu fasadnog otvora izvesti
pažljivo da ne dođe do oštećenja špaletni zidova.
Demontirane otvore ručno izneti iz prostorija
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na
udaljenost do 15km.
Obračun po m2.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

2

151.54

m

2

424.78

Demontaža lakih drvenih pregradnih zidova
prostorija I sprata. Demontažu pregrade izvesti
pažljivo da ne dođe do oštećenja špaletni zidova.
Demontirane pregrade ručno izneti iz prostorija
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na
udaljenost do 15km.
Obračun po m2.
Demontaža postojećih radijatora i odvoz na
deponiju.u cenu uračunati i postojeći cevni razvod.
Obračun po kom
kom

5

30.00

Demontaža spuštenih plafona tipa hanter daglas
sa metalnom podkonstrukcijom. Šut utovariti u
kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost
do 15km.Obračun po m2
m

2

566.40
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

6

7

8

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Rušenje unutrašnjih pregradnih zidova od pune
opeke debljine 12 cm i 7 cm u produženom
malteru. U cenu uračunati rušenje horizontalnih
serklaža iznad otvora 12/16 cm sa potrebnom
armaturom. Šut utovariti u kamion i odvesti na
gradsku deponiju na udaljenost do 15km.
Obračun po m2
m

2

25.75

m

2

210.24

m

2

651.80

Obijanje dotrajalog produžnog maltera zidova od
opeke na delu porušenih zidova, sa iznošenjem i
lagerovanjem šuta na gradilišnoj deponiji. Postojeći
malter obiti 100% i očistiti zidove od prašine
izduvavanjem kompresorom i pranjem vodom. Šut
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju na
udaljenost do 15km. Obračun po m2
Skidanje - obijanje podnih keramičkih pločica i
podloge od cemetnog maltera, kao i zidne
keramike postavljenoj na malteru. Šut sakupiti u
džakove, utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po m2
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

9

10

11

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Demontaža postojeće izvedene elektro - instalacije
sa potrebnim dodatnim radovima demontažom
GRO ormana od dekapiranog lima sa opremom,
demontažom postojećih svih svetiljki kao i
demontažom kompletne instalacije i stavljanje van
funkcije. Demontiranu instalaciju utovariti u kamion
i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km.
Obračun po m2
Demontaža postojeće izvedene instalacije
ventilacije - limeni kanali sa nosećom čeličnom
konstrukcijom postavljenom preko rešetkastih
nosača krova i stavljanje van funkcije. Demontiranu
instalaciju kanala i konstrukciju utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km.
Obračun po m2

m

2

566.40

m

2

566.40

Ručni prenos i utovar viška opreme i nameštaja
(po odluci investitora) direktno u kamion sa
odvozom na gradsku deponiju na udaljenost do 15
km sa plaćanjem svih taksa na uređenju deponije.
Obračun po turi
tura

15.00
Svega I

I

II

ZIDARSKI RADOVI
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

1

2

3

4

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada fibrin
(propilenska vlakna) cementne košuljice debljine d
= 3 cm razmere R 1:3 podloga podova od
keramike. Cementna košuljica se spravlja od
sitnozrnastog peska debljine 3,50 mm. Gornja
površina glatko perdašena.
Obračun po m2
m

2

551.80

m

2

167.54

m'

466.40

m'

152.28

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova produžnim malterom u razmeri
R 1:3:9 u dva sloja sa svim potrebnim
predradnjama, čišćenje zidnih površina od prašine
sa izduvavanjem kompresorom, kvašenjem vodom
i pačokiranjem zidnih površina retkim cemetnim
mlekom kao i izrada i premeštanje potrebne
pokretne skele.
Obračun po m2
Nabavka materijala, transport i obrada šliceva RŠ
10 cm, nakon prolaska instalacije elektro radova i
instalacuje vodovoda i kanalizacije. Šliceve obraditi
produžnim malterom u razmeri R 1:3:9.
Obračun po m'

Nabavka materijala, transport i obrada špaletni
otvora širine RŠ 25 cm obostrano to jest sa
spoljne i unutrašnje strane otvora obraditi
produžnim malterom u razmeri R 1:3:9. Obračun
po m'
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

5

6

ПИБ: 100511495

Nabavka materijala, transport i izrada horizontalne
hidroizolacije poda mokrog čvora protiv vlage i
procedne vode sa MAPELAS – TIC ili odgovarajući
u dva sloja. Da bi se dodatno poboljšala
mehanička svojstva, u prvi sloj MAPELAS - TIC ili
odgovarajući umetnuta je armirana mrežica od
stklenih vlakana. Na delu instalacionih prodora za
vodu i kanalizaciju kao i na uglovima izvršiti
zaptivanje guminiranim poliesterskom trakom
MAPECURE SRA ili odgovarajući. Izolacija se
izvodi u slojevima preko betonske podloge kako
sledi:
Čišćenje betonske podloge.
Izolacija MAPELAS - TIC ili odgovarajući u dva
sloja.
Armirana mreža od staklenih vlakana.
Obračun po m2 u svemu prema datom opisu.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

2

16.00

m

2

551.80

Nabavka materijala, transport i završno čišćenje
prostorija nakon završetka svih radova. Pranje
podova i prozora. Prostorije se predaju u čistom
stanju.
Obračun po m2

Svega II

II
III

BRAVARSKI RADOVI
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

1

2

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata hale od AL
profila - eloksiranog aluminijuma u prirodnoj boji.
Konstrukcija vrata od eloksirani AL profila bez
termoprekida. Vrata zastakljena termoplan staklom
(4+12+4)mm, flot sa niskoemisionim slojem na
spoljašnjoj strani unutrašnjeg stakla. Vrata opremiti
standardnim okovom. Krila vrata se otvarju oko
vertikalne ose. Izrada i montaža u svemu prema
detalju i šemi bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu
mesta.Obračun po komadu dvokrilna vrata sa
nadsvetlom dim 170x280cm

jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 280cm
Izrada i ugradnja jednokrilnih vrata mokrog čvora
od AL profila - eloksiranog aluminijuma u prirodnoj
boji. Konstrukcija vrata od eloksirani AL profila bez
termoprekida. Vrata su puna. Vrata opremiti
standardnim okovom. Krilo vrata se otvara oko
vertikalne ose. Izrada i montaža u svemu prema
detalju i šemi bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu
mesta.
Zidarska mera 80 x 200 cm
Obračun po komadu
jednokrilna vrata dim (70 - 100) x 200cm

kom
kom

2.00
13.00

kom

5.00
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Izrada i ugradnja fasadnih otvora hale od PVC
profila - u beloj boji boji. Fasadni otvori su fiksni sa
krilima za luftiranje dim 100 x 300cm . Otvori
zastakljena termoplan staklom (4+12+4)mm.
Prozore opremiti standardnim okovom. Krila vrata
se otvaraju se na kip. Izrada i montaža u svemu
prema detalju i šemi bravarije. Mere proveriti i uzeti
na licu mesta.
Obračun po m2 otvora

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

2

151.54
Svega III

III
IV

1

2

PODOPOLAGAČKI RADOVI
Nabavka materijala i popločavanje podova kupatila
i ulaznog dela protivkliznim pločicama I klase u
različitim bojama sa različitim ukrasima u svemu po
detalju projektanta enterijera. Pločice su zalepljene
lepkom na cemetnoj osnovi KERAFLEX MAXI ili
odgovarajući sa min padom od 1% prema slivniku.
Za fugovanje koristi KERACOLOR – om FF masu
ilim odgovarajuća.
Obračun po m2
Nabavka materijala i oblaganje zidova kupatila
pločicama I klase u različitim bojama sa različitim
ukrasima u svemu po detalju projektanta enterijera.
Pločice su zalepljene lepkom na cemetnoj osnovi
ADESILEX P10 ili odgovarajući sa nultim
vertikalnim padom, dok se za fugovanje koristi
ULTRACOLOR PLUS masu ili odgovarajuća.
Obračun po m2

m

2

209.30

m

2

85.40
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i postavljanje nove
podne obloge laminat debljine 9,5 mm, za srednja
opterećenja (klasa 31). Laminatna podna obloga
postavlja se kao plivajući pod. Laminat mora da
bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča
visoke gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu
oblogu uneti, raspakovati i ostaviti 24 časa da se
aklimatizuje u atmosferi prostorije. Lepak mora biti
kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene podloge
postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti
dilatacione spojnice širine 10 mm. Lepak naneti
ravnomerno na celu širinu falca. Podnu oblogu
pažljivo postaviti i sastaviti, sa potpuno zatvorenim
spojnicama. Obrisati lepak. Pored zidova postaviti
lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid.
Sučeljavanja gerovati.
Obračun po m2

Poliranje postojećih podova stepeništa i podesta
od mermera, sa svim predradnjama.
Obračun po m2

m

2

357.10

m

2

19.34

m'

88.15

Nabavka materijala transport i izrada unutrašnje
sokle visine 10cm od keramike istog tipa kao za
pod. Polaganje u lepku. Raditi u svemu po
tehničkom opisu i projektu.
Obračun po m'
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala i premazivanje gips kartonskih
zidova na koje se lepi keramika i izrađuje vertikalna
hidroizolacija. Površinu očistiti, odstraniti sve
nevezane delove i tretirati osnovnim (disperzivnim)
premazom - podloga za ujednačavanje upijanja
podloge gipsanih ploča, učvršćivanje i skupljanje
građevinske prašine sa podloge pre polaganje
hidroizolacije i keramičkih pločica.
Obračun po m2 tretirane površine.

m

2

85.40

m

2

651.80

Nabavka materijala i nanošenje samolive mase za
izravnavanje postojeće podloge - (cemetne
košuljice) za visoka opterećenja.Obračun po m2

Nabavka materijala i postavljanje ukrasnih
dekorativnih AL lajsni na sastavu bordura.
Obračun po m'
m'

40.00
Svega IV

IV
V

GIPSARSKI RADOVI
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada spuštenih
plafona sa metalnom CD - UD podkonstrukcijom i
Rigips ili odgovarajućim vlagootpornim
gipskartonskim pločama 12.5 mm, koje se
pričvšćuju Rigips mašinskim vijcima ili
odgovarajućim. Podkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u dva PVCa (roštilj konstrukcija) i UD - profila 27/28/27 mm.
Za elektro svetiljke ostaviti otvor. Spoljni ćoškovi
mogu se ojačati Alu - zaštitnom trakom ili ugaonom
šinom. Visina spuštanja plafona do 50 cm, s tim što
je najmanja visina prostorije h = 3,00 m'.
Obračun po m2
m

2

566.40
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Pregradni zidovi 75/125 mm sa metalnom
podkonstrukcijom debljine 75 mm i obostrane,
dvoslojne obloge gipskartonskim pločama 12.50
mm. Ukupna širina zida je 125 mm. Rigips ili
odgovarajući pregradni zid 75/125 mm sastoji se
od metalne podkonstrukcije debljine d = 75 mm i
obostrane dvoslojne obloge od Rigips Pro ploča ili
odgovarajuća debljine d = 12.5 mm, to jest
(2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni zidni profili
UW 75 oblažu se zvučnoizolacionom trakom i
pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 ili
odgovarajući umetnu se između U profila na
međusobnom rastojanju od 60 cm. Za toplotnu
izolaciju koristi se mineralna vuna. Prazan prostor
između ploča služi za provođenje instalacija i
ispunjava se mineralnom vunom. Za elektro radove
koriste se Rigips dozne ili odgovarajuće. Spoljni
ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom trakom ili
ugaonom šinom. Spojevi ploča se
ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju pomoću
Rigips mase za ispunu spojeva ili odgovarajuće.
Obračun po m2
m

2

424.78
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Pregradni zidovi (mokrih čvorova) 75/125 mm sa
metalnom podkonstrukcijom debljine 75 mm i
obostrane, dvoslojne obloge impregnirane
vlagootpornim RBI ili odgovarajuće gipskartonskim
pločama 12.50 mm. Ukupna širina zida je 125 mm.
Rigips ili odgovarajući pregradni zid 75/125 mm
sastoji se od metalne podkonstrukcije debljine d =
75 mm i obostrane dvoslojne obloge od
impregnirane RBI ili odgovarajuće gipskartonskim
pločama debljine d = 12.5 mm, to jest
(2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni zidni profili
UW 75 oblažu se zvučnoizolacionom trakom i
pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 ili
odgovarajući umetnu se između U profila na
međusobnom rastojanju od 60 cm. Za toplotnu
izolaciju koristi se mineralna vuna. Prazan prostor
između ploča služi za provođenje instalacija i
ispunjava se mineralnom vunom. Za elektro radove
koriste se Rigips ili odgovarajuće dozne. Spoljni
ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom trakom ili
ugaonom šinom. Spojevi ploča se
ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju pomoću
Rigips ili odgovarajućemase za ispunu
spojeva.Obračun po m2
m

4

Nabavka i ugradnja "Knauf ukrućenje otvora za
vrata i nošenje teških tereta" ili odgovarajuće.
Ugradnja ojačanja otvora za vrata - komplet sa
utičnim ugaonicima (za svetlu visinu sprata preko
2,60 m). Za težinu krila vrata do 100 kg, Profil UA
75 mm obostrano + utični ugaonici (komplet od 4
komada).
Obračun po kom

2

kom

31.35

40.00
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Svega V

V
VI

1

2

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Struganje starih oštećenih nanosa poludisperzivne
boje i gleta zidova 100% do zdrave podloge.
Postojeći nameštaj i opremu zaštititi PVC folijom.
Šut sakupiti u džakove i lagerovati na privremenu
gradilišnu deponiju.
Obračun po m2
m

2

m

2

406.74

Nabavka materijala, transport i bojenje starih
unutrašnjih površina zidova i plafona
poludisperzivnim bojama i to:
- Zidne i plafonske površine prethodno dobro
očistiti od prašine sa izduvavanjem kompresorom i
pranjem vodom. Zidne i plafonske površine
gletovati min 2(dva) puta do dobijanja idealno
ravne površine podloga za bojenje
poludisperzivnim bojama. Sve gletovane površine
gruntirati nanošenjem podloge. Nanošenje
poludisperzija u tonu po izboru projektanta
enterjera.
Obračun po m2 zajedno sa gletovanjem i
upotrebom zidarske potrebne skele.
1,543.9
7
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Nabavka materijala, transport i bojenje starih
čelične konstrukcije stepeništa lak bojom 2 puta sa
svim predradnjama, struganjem stare oštećene
farbe 100%, osnovna zaštita i priprema podloge za
bojenje lak bojom 2(dva) puta.
Obračun po m2.
m

2

35.20
Svega VI

VI
INSTALATERSKI RADOVI
VII

1

VODOVOD I KANALIZACIJA
Demontaža sanitarije mokrih čvorova sprata
objekta i to :
-WC šolje sa vodokotlićem - kom 4, pisoara - kom
2,umivaonik sa slavinom i ogledalom - kom 2,
držač peškira - kom 2, držači papira - kom 4.
Demontaža komplet postojeće stare instalacije
vodovoda i kanalizacije.
Obračun po paušalu
kom

1.00
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Nabavka materijala i izrada instalacije vodovoda od
PVC cevi i svih potrebnih fazonskih komada
(fitinga) i spojivog materijala. Pod montažom se
podrazumeva dopremanje potrebnog materijala i
prenos do mesta ugradnje, obeležavanje vodova,
izrada šliceva u zidovima i drugim delovima
konstrukcije sa odvozom šuta na deponiju, izrada
vodovodne mreže i zaštita od smrzavanja svih cevi
u spoljnim zidovima filcanom trakom. U cenu
uračunati sav potreban rad i materijal za komplet
izvedenu poziciju, kao i potrebne obujmice za
pričvršćivanje dela instalacije koji se vodi vidno.
Obračun po m' postavljenih vodovodne cevi.
Ø 15 mm

Ø 20 mm
Nabavka materijala i montaža propusnih ventila sa
poklopcem i rozetnom. U cenu uračunati sav
potreban rad i materijal za komplet izvedenu
poziciju.
Obračun po komadu ugrađenog ventila.
Ø 15 mm
Ø 20 mm

m'
m'

105.00
25.00

kom
kom

25.00
2.00
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

PVC kanalizacione cevi. Nabavka, transport i
montaža PVC kanalizacionih zajedno sa potrebnim
fazonskim komadima, i spojnim i veznim
materijalom za izradu kanalizacionog razvoda u
zemlji. U jediničnu cenu pozicije ulazi i ispitivanje
montiranog razvoda na vododrživost koje treba
izvesti u prisustvu Nadzornog organa. U jediničnu
cenu pozicije ulazi sav potreban rad sa potrebnim
štemovanjem,krpljenjem šliceva sa spojni i vezni
materijal.
Obračun po m'
Ø 75 mm

Ø110 mm
PODNI SLIVNICI. Nabavka, transport i ugrađivanje
PVC podnih slivnika  70 mm, sa hromiranim
rostom (20/20 cm), za ugradnju u sanitarnom
čvoru. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban
rad i spojni i vezni materijal.
Obračun po kom

m'
m'

15.00
45.00

kom

3.00

kom

3.00

WC ŠOLJA. Nabavka, transport i ugradnja WC
šolja tip "Simplon" ili odgovarajuća, komplet sa
nisko montažnim emajliranim vodokotli-ćem sa
plastičnom spojnom cevi, WC daskom od tvrdog
dveta, gumenom manžetnom, dihtung gumom i
šrafovima. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav
potreban rad i spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

UMIVAONICI. Nabavka, transport i ugradnja
umivaonika od fajansa bele boje, domaće
proizvodnje, I klase, komplet sa stubom, stojećom
mikser baterijom za toplu i hladnu vodu, niklovanim
sifonom sa čepom, lančićem i rozetom i “dijana”
šrafovima. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav
potreban rad i spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
kom

2.00

kom

2.00

kom

2.00

kom

1.00

PISOARI. Nabavka, transport i ugradnja pisoara
od keramike domaće proizvodnje. Uz pisoar se
ugrađuje hromirani sifon Ø 30mm sa rozetnom kao
i cev Ø 30mm odgovarajuće dužine za vezu sifona
sa kanalizacijom i odgovarajući ventil.
Obračun po kom
ETAŽER I OGLEDALO. Nabavka,transport i
motaža etažera i ogledala iznad lavaboa. U
jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i
spojni i vezni materijal.
Obračun po kom
ELEKTRIČNI BOJLER. Nabavka, transport i
montaža električnog bojlera zapremine 80l. U
jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i
spojni i vezni materijal.Obračun po kom

Svega VII

VII
VIII

ELEKTROINSTALACIJE
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Nabavka materijala, šemiranje, montaža i spajanje
glavnog razvodnog ormara GRO-2
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa vratima i
bravom zaštićen plastificiranjem, dimenzija prema
ugrađenoj opremi. Stepen zaštite je IP55.
Razvodni ormar se montira na zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća oprema:
1 kom - kompaktni prekidač 1250A; 3p; 50kA
1 kom - naponski okidač 240V AC/DC
2 kom - rastavno osiguračko postolje 3p; 160A; NH
00
4 kom - rastavno osiguračko postolje 3p; 400A; NH
1
6 kom - nožasti osigurač NV 00; 100A
12 kom - nožasti osigurač NV 2; 200A
3 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
30 kom - automatski osigurač C 16A; 1p; 6kA
12 kom - automatski osigurač C 20A; 1p; 6kA
1 kom - taster gljivasti 1NO, crveni
3 kom - signalna svetiljka LED, žuta, Ø22mm,
230V
Ostali sitni, spojni i vezni materijal

kom

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.00
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ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

2

3

4
5

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, šemiranje, montaža i spajanje
razvodnog ormara kancelarije RO-K.
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa vratima i
bravom zaštićen plastificiranjem, dimenzija prema
ugrađenoj opremi. Stepen zaštite je IP55.
Razvodni ormar se montira na zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća oprema:
1 kom - rastavljač 63A; 3p; tip interpact INS 63
3 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
33 kom - automatski osigurač B 16A; 1p; 6kA
'Ostali sitni, spojni i vezni materijal
kom

1.00

kom

1.00

m

25.00

m

25.00

Nabavka materijala, šemiranje, montaža i spajanje
razvodnog ormara rasvete
RO-R.
Ormar je izrađen iz HV čeličnog lima, sa vratima i
bravom zaštićen plastificiranjem, dimenzija prema
ugrađenoj opremi. Stepen zaštite je IP55.
Razvodni ormar se montira na zid.
'U razvodni ormar je ugrađena sledeća oprema:
1 kom - rastavljač 40A; 3p; tip interpact INS 40
9 kom - automatski osigurač B 10A; 1p; 6kA
6 kom - kontaktor 12A, 3p
6 kom - grebenasta sklopka 20A; 1p; 0-1
'Ostali sitni, spojni i vezni materijal

Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 5×10 mm², za
RO-K (kancelarija).
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 5×6 mm², za
RO-R (rasvete).
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6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

ПИБ: 100511495

Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 3×2,5 mm², za
šuko utičnice.
Isporuka i montaža kabla tip PP-Y 3×1,5 mm², za
rasvetu.
Isporuka i montaža telefonskog kabla tip J-Y(St)Y
2×2×0,6, za telefone.
Isporuka i montaža računarskog kabla tip UTP
4×2×0,5 cat 6, za računare.
Isporuka i montaža PNT cevi
Isporuka i montaža perforiranog nosača kablova
(regala) PNK 100.
Isporuka, montaža i spajanje modularnog seta OG,
4M (2×šuko 2M 16A), komplet OG kutijom,
nosačem i maskom.
Isporuka, montaža i spajanje modularnog seta OG,
4M (1×šuko 2M 16A, 1×RJ-45 1M i 1×TT 1M),
komplet sa OG kutijom, nosačem i maskom.
Isporuka, montaža i spajanje instalacione obične
sklopke, OG, 10A, 250V, IP55.
Isporuka, montaža i spajanje instalacione
naizmenične sklopke, OG, 10A, 250V, IP55.
Isporuka, montaža i spajanje nadgradnog i
ugradnog LED panela 12, 18 i 24W.
Isporuka, montaža i spajanje LED panela 600×600.
Isporuka, montaža i spajanje LED svetiljki 2×22W,
IP65, komplet sa LED cevima. Montaža na
bindere.
Isporuka, montaža i spajanje nadgradne LED protiv
panične svetiljke. Opemljena je sa NiCd baterijom,
sa test funkcijom, koja omogućava 3h autonomije u
slučaju nestanka struje.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m

500.00

m

700.00

m

600.00

m
m

600.00
490.00

m

50.00

kom

20.00

kom

20.00

kom

20.00

kom

10.00

kom
kom

50.00
6.00

kom

40.00

kom

30.00
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20

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Isporuka, montaža i spajanje RACK ormara,
31U/19".
Rack orman stojeći, dim. 600×600×1600 mm, do
300kg), staklena vrata sa bravom, točkići i nožice
sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19" sa
brojevima unita, bočne i zadnja strana se mogu
skinuti radi jednostavnog pristupa opremi.
1 kom - 230V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih
mesta,
prekidačem i prenaponskom zaštitom
1 kom - ventilator panel sa termostatom, 1U
2 kom - patch panel sa 24 RJ-45, cat 6, UTP, 1U
1 kom - telefonski patch panel cat 3; 50×RJ45; 1U
2 kom - polica fiksna, 2U
3 kom - nosač kabla sa poklopcem 1U
1 kom - 19" LED svetiljka
10 kom - UTP patch kabl cat 6, 0,5 m
10 kom - UTP patch kabl cat 6, 1 m
Ostali sitni, spojni i vezni materijal
kom

1.00
Svega VIII

VIII
IX

MAŠINSKE INSTALACIJE

1

Nabavka i ugradnja sa svim potrebnim veznim
materijalom split jedinica 12 BTU inverter
proizvođača "DAIKIN" ili ekvivalent. Obračun po
komadu

kom

12.00

IX
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Svega IX

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

A) R E K A P I T U L A C I J A R A D O V A I
I

RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA

II

ZIDARSKI RADOVI

III

BRAVARSKI RADOVI

IV

PODOPOLAGAČKI RADOVI

V

GIPSARSKI RADOVI

VI

MOLERSKOFARBARSKI RADOVI

VII

VODOVOD I KANALIZACIJA

VIII

ELEKTROINSTALACIJE

IX

MAŠINSKE INSTALACIJE

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

SPRAT

A
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Svega A

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

R.br.
B

1

2

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Opis radova

jed. Mere

Količin
a

1

2

3

Demontaža opšivke nadzitka ravnog krova od
pocinkovanog lima d = 0,55 mm razvijeene širine
35 cm. Demontirane opšivke ravnog krova spustiti
sa visine h = (6 - 10)m' i utovariti u kamion i odvesti
na gradsku deponiju na udaljenost do 15 km.
Obračun po m'.

m'

409.70

Demontaža horizontalnih solbanaka - okapnica
fasadnih otvora od pocinkovanog lima d = 0,55 mm
razvijeene širine 25 cm. Demontirane okapnice
spustiti i utovariti u kamion i odvesti na gradsku
deponiju na udaljenost do 15 km.
Obračun po m'.

m'

340.90

RADOVI FASADE
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3

ПИБ: 100511495

Montaža i demontaža fasadne čelične skele visine
do 30 m'. Skela mora biti montirana po svim
važećim propisima i HTZ merama, statčki stabilna,
ankerovana za zgradu i propisno uzemljena. Skela
(platforme) treba da budu udaljene od ravni fasade
minimum 20 cm radi manipulacije prilikom
izvođenja radova. Radne platforme od daske ili od
metalnih tabli postaviti po celom obimu skele mah
dužina platforme 2,50 m', postavljenih na svaka 2
m' po visini skele. Svaka platforma mora da ima
nogobran širine 20 cm položena tako da formira
soklu visine 20cm sa spoljne strane platformi.
Svaka platforma treba da ima propisanu ogradu.
Celokupnu površinu skele zaštititi PVC zastorima ili
jutanim zastorima. Skela mora imati dozvolu za
upotrebu stručne komisije koja će izvršiti tehnički
prijem. Skela se koristi za sve vreme trajanja
radova.
Obračun po m2

m2

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

3,199.2
6
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4

5

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka materijala, transport i izrada termo
izolacije fasadnih zidova sa tvrdim pločama od
kamene mineralne vune tipa FKD-N Thermal
debljine d = 10 cm. Koeficijent toplotne
provodljivosti (λ): 0,034 W/mK. Izolacione ploče se
postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimercementnim lepkom koji se nanosi na ploče linijski
po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i
mehanički pričvršćuju (6 – 8 tiplova/m2) tipa KI
LFM Ø8 sa plastičnim delo za montažu i
pocinkovanim čeličnim klinom. Uglove fasade i sve
vrste otvora na fasadnoj površini obraditi KI
lajsnama.
Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u
koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih
vlakana i sloj lepka za gletovanje - podloga za
završnu obradu fasade sa akrilnim plemenitim
malterom Roloakril или одговарајући koji se
posebno obračunava kroz Pos 7.
Obračun po m2 u svemu prema datom opisu.

m2

2,330.2
0

Nabavka materijala, transport i izrada tankoslojnog
završnog malter fasadnih površina objekta, na
akrilnoj bazi Roloakril или одговарајући zaglađeni
i granulacije 1,50mm u plavoj boji. Površina na koju
se nanosi Roloakril mora biti suva, ravna, tvrda,
čista i prethodno impregnirana prajmerom, a prema
uputstvu proizvođača.
Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu prema
datom opisu, uz primenu saveznih normativa GN
421.

m2

3,199.2
6
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6

7

8

9

ПИБ: 100511495

Nabavka materijala transport, izrada i opšivanje
nadzitka ravnog krova od pocinkovanog lima d =
0,55 mm razvijene širine RŠ - 70 cm zajedno sa
svim potrebnim veznim materijalom.
Obračun po m'
Nabavka materijala transport, izrada i opšivanje
solbanaka fasadnih otvora - prozora od AL lima d =
0,55 mm razvijene širine RŠ - 35 cm zajedno sa
svim potrebnim veznim materijalom.
Obračun po m'
Demontaža postojećih oluka. Izrada i montaža
novih vertikalnih oluka od pocinkovanog
plastificiranog lima d = 0,55 mm sa svim potrebnim
veznim materijalom. Olučne vertikale kružne Ø
110mm. Učvršćivanje oluka za kuke limenim
trakama.
Obračun po m'
Nabavka materijala transport, izrada i montaža
sabirnog suda od plastificiranog pocinkovanog lima
d = 0,55mm dimenzije 20/20/20cm na ulivu u
olučnu vertikalu.
Obračun po komadu.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

m'

409.70

m'

340.90

m'

216.00

kom

30.00

B
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Svega B

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

R.br.
C

1

2

3

ПИБ: 100511495

Opis radova
1
RADOVI OGRADE
Demontaža postojeće panelne metalne ograde
visine h = 1,40m'. Ogradu pažljivo demontirati,
delove očistiti, složiti i utovariti u kamion i odvesti
na mesto koje odredi investitor udaljenost do
15km. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion i
odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km.
Obračun po m'

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

jed. Mere

Količin
a

2

3

m'

721.04

m'

721.04

Ručno raščišćavanje terena duž ograde kompleksa
sa sečenjem sitnog rastinja - žive ograde radi
obezbeđenja pristupa demontiranju stare i montaži
nove ograde. Šut prikupiti, izneti, utovariti u kamion
i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost do
15km. Obračun po m'
Demontaža postojeće metalne pešačke kapije
ograde na metalnim stubovma. Kapija dim
90x180cm. Kapija ograde od čeličnog flaha u ramu
od kutijastih profila. Kapiju pažljivo demontirati
utovariti u kamion sa odvozom.
Obračun po kom
kom

2.00
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4

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Demontaža postojeće metalne kolske kapije
ograde na metalnim stubovma: Kapija dim
350x180cm. Kapija ograde od čeličnog flaha u
ramu od kutijastih profila. Kapiju pažljivo
demontirati utovariti u kamion sa odvozom.
Obračun po kom
kom

5

6

7

8

2.00

Geodesko obeležavanje ograde parcele kompleksa
sa osiguranjem tačaka.
Obračun po m'
m'

721.04

m

3

216.00

m

2

129.60

m

3

87.12

Ručni iskop - dokopavanje zemlje u zemljištu IV
temelja samaca stubova ograde. Zemlju utovariti u
kamion sa odvozom na gradsku deponiju na
udaljenost do 15km.
Obračun po m3
Nabavka nasipanje i nabijanje tanpon sloja šljunka
debljine d = 10 cm ispod temelja.
Obračun po m2
Betoniranje AB temelja ograde betonom MB 30 u
potrebnoj glatkoj oplati. Trakaste temelje dim 60 x
40cm sa stubom dim 25 x 25 x 80cm.
Obračun po m3
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9

10

11

12

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Nabavka i postavljanje gotove panelne ograde 2D
standardne dužine i visine h = 150cm na
stubovima. Panele kačiti kao češalj za
stubove.Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju
ukoliko bude potrebe. Obračun po m' ograde
Nabavka i postavljanje gotovih metalnih stubova
ograde u temeljne jame prethodno nalivene
betonom.
Obračun po
kom

m'

721.04

kom

290.00

kom

2.00

kom

1.00

Izrada i montaža pešačke kapije ulaza u svemu
kao polja ograde. Izrada i montaža u svemu prema
detalju projektanta. Kapija dim 100 x 210cm.
Obračun po kom
Izrada i montaža saobraćajne kapije ulaza u svemu
kao polja ograde. Izrada i montaža u svemu prema
detalju projektanta. Kapija dim 550 x 210cm.
Obračun po kom

C
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Svega C

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Zbirna rekapitulacija radova
Ukupna cena bez PDV-a
(5)
A
B
C

Ukupna cena sa PDV-om
(6)

RADOVI I SPRATA
RADOVI FASADE
RADOVI OGRADE
UKUPNO:

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену
са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)
М.П.
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________ , доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке радови на АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА
„АУТОКУЋА“ ЈН 56/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке радови на
АДАПТАЦИЈА ПРВОГ СПРАТА И ФАСАДЕ РАДИОНИЦЕ И ПРОДАЈНОГ ПРОСТОРА „АУТОКУЋА“ ЈН
56/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);
5) Понуђач испуњава додатне услове:
1.Финансијски капацитет:
1.1.Да је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2014., 2015. и 2016. години) остварио
пословни приход у минималном укупном износу од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а);
1.2. Да понуђач у последње 3 године, које предходе месецу у коме је објављен позив за
подношрње понуда није био у блокади
1.3. Да је понуђач према оцени бонитета у претходне три обрачунске године, према подацима из
АПР-а, остварио "СКОРИНГ ББ" - веома добар бонитет.
2. Пословни капацитет:
2.1. Да је Понуђач у периоду од 3 (три) године које предходе години објављивања позива за
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подношење понуда и то у 2014., 2015. и 2016. години извео исте или истоврсне радове (има
референце), који чине предмет ове јавне набавке, у укупној вредности од минимум
25.000.000,00 динара без ПДВ-а). Као референтни радови признају се искључиво исти или
истоврсни радови који су предмет ове јавне набавке.
2.2. Да понуђач има уређено пословање по принципима стандарда:
- ISO 9001/2008;
- ISO 14001/2004;
- OHSAS 18001/2007;
- ISO 22301/2012;
- ISO 27001/2013;
- ISO 50001/2011;.
3. Технички капацитет:
3.1. доставно возило носивости минимум 1,2 т - 2 ком
3.2. конзолна дизалица носивости најмање 200 кг - 1 ком
3.3. маказаста радна платформа – 2 ком
3.4. фасадна скела – 600 м2.
4. Кадровски капацитет
4.1. Да на дан подношења понуде има минимум 10 радно ангажованих лица, уговором о раду или
неком другом врстом уговора у складу са важећим Законом о раду од којих најмање:
- 1 носилац лиценце 400, или 401 или 410 или 411
- 1 носилац лиценце 450 или 451
- 1 лице задужено за безбедност и здравље на раду.
Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Град КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА
М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана ______________. године, између:
Град Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (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:
Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног простора „Аутокућа“ Јн 56/2017
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број
124/2012, 14/2015, 68/2015) и Позива за подношење понуда за јавну набавку Адаптација првог
спрата и фасаде радионице и продајног простора „Аутокућа“ 2017. године спровео отворени
поступак јавне набавке радова према конкурсној документацији број: 404-57-4/2017-IV у даљем
тексту: Конкурсна документација),
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели
уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2017. године (попуњава Наручилац)
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе
следећи:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________.
(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према
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наведеном моделу уговора)
- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу
јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког
понуђача из групе понуђача за извршење уговора и која је саставни део овог Уговора.
Да је Извођач делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________,
активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______%
од укупне вредности Понуде.
(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је
поверено делимично извршење набавке).

Члан 1.
Предмет Уговора је Извођење радова на Адаптација првог спрата и фасаде радионице и
продајног простора „Аутокућа“ и ближе је одређен прихваћеном Понудом Извођача број_____од
_______2017. године, која је саставни део овог Уговора, инвестиционо-техничком документацијом
по којој се изводе радови и овим Уговором.
Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и
припремно завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су
предмет овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог Уговора износи
укупно _______________динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом.
Вредност ПДВ-а износи _______________ динара.
Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2.
тачка 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005,
61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закон, 142/2014, 5/2015усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.).
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена
из усвојене Понуде Извођача.
Јединиче цене из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 56/2017
страна 78 од 102

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на
основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних
цена из усвојене Понуде.
Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што
укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања, припремних радова, помоћних материјала и
опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове
издавања средстава обезбеђења и све остале зависне трошкове Извођача. У цену је урачуната и
привремена сабраћајна сигнализација (уколико је потребна).

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:
- 30% - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након што
Понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) полису осигурања;
тако што ће се износ сваке привремене ситуације умањити сразмерно проценту примљеног
аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса.
- 70% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова
из члана 1. овог Уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за
добро извршење посла и полису осигурања.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Окончана ситуација ће бити плаћена након сачињеног потписаног и овереног Записника о
примопредаји радова и достављене банкарске гаранције за добро изврфшење посла.

Члан 4.
Извођач је дужан да преда Наручиоцу:
- У тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,
банкарску гаранцију за повраћај аванса, издату у висини од 30% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење уговорених радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви
елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом.
Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
__
Конкурсна документација за јавну набавку ЈН Бр. 56/2017
страна 79 од 102

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство финансијског
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 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.
- у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог
Уговора без ПДВ-а, са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење уговорених радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном
документацијом. 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.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико
понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим
Уговором о јавној набавци.
- У тренутку примопредаје предметнох радова, након сачињавања, потписивања и овере
Записника о примопредаји радова, Извођач предаје Наручиоцу банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10 % од вредности Уговора без ПДВ-а, са
роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна,
платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са
Конкурсном документацијом. 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.
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају
Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
_________календарских дана (а који не може бити дужи од 50 календарских дана) рачунајући од
дана увођења Извођача радова у посао.
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Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику, том приликом сачиниће
се посебан записник о увођењу извођача у посао.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то: у случају елементарних
непогода и дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу
наручиоца, у случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 (два)
дана од сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног
рока за завршетак радова.
Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе
постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 6.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком
документацијом и овим Уговорм, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 дана достави
примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено
уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане,
неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова
- да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача
радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152.,
став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу на
раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015).
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту
посла и у уговореном року;
- да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим
стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим
прописима и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац
утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија
и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
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- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних
прописа за време укупног трајања извођења радова;
- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току радова;
- да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који
морају бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова;
- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова;
- да поступи по свим основаним 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 или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова;
- 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;
- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем
овде уговорених радова;
- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију,
одвезе шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.
- постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију;
- изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис
објекта у катастар непокретности и преда Елаборат Наручиоцу
- сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са важећим прописима (уколико
при извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком
извођача);
- обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта;
- отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року;
- учествује у примопредаји уговорених радова и коначном обрачуну изведених радова;
- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;
- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао,
у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника.

Члан 7.
Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
детаљни динамички план извођења уговорених радова.
Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним
динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења
писменог упозорења, Наручилац не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено,
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Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату
гаранције банке за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет
Извођача.
Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од
даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро
извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете.
Извођач је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим
средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном
снагом коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде.

Члан 8.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене
врсте радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.
Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и
изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач је у обавези
да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену
сагласност Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је
дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све
услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи.
Члан 9.
Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са
предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави
Наручиоцу:
1.
На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план мора
бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови
и то:
план ангажовања потребне радне снаге;
план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;
план набавке потребног материјала;
финансијски план реализације извођења радова по месецима;
пројекат организације градилишта;
Члан 10.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале
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материјалне и нематеријалне штете, при чему овај Уговор признаје за извршну исправу без права
приговора.
Члан 11.
Наручилац је дужан :
- да обезбеди документацију за извођење радова
- да решењем именује стручни надзор
Члан 12.
Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал
и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у изградњи) и
достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова.
Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,
са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2.овог члана, са новим периодом осигурања.
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи ____ године (минимално 2 године) рачунајући од
дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије
одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача,
који тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу.
Члан 14.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о
томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као
и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује
другог извођача радова за отклањање предметних недостатака, наплатом гаранције банке за
отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог члана, Наручилац има право
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
Члан 15.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је
налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
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Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи од Извођача да поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач у
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на
трошак Извођача по овом Уговору.
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.
Извођач не може без писане сагласности Наручиоца да мења обим уговорених радова и
изводи вишкове радова. Уколико је Наручилац сагласан са предложеним вишковима радова,
закључиће се анекс овом Уговору у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.
Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора.
Изведени накнадни радови без писмене сагласноисти Наручиоца су правно не важећи и
Извршиоцу неће бити плаћени.
Члан 18.
У случају да током реализације овог Уговора, стручни надзор констатује да је потребно
извођење додатних радова, у смислу члана 36. Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може
спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, уколико је
претходно прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке.
Члан 19.
Технички преглед радова обезебдиће Наручилац, у складу са Законом.
Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим
захтевима те Комисије.
Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну
документацију према Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009
- испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа,
саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу,
осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016).
Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује
примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи
Комисија.
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Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем
наплате гаранције банке за добро извршење посла.
По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац и Извођач ће
без одлагања, а најкасније у року 7 дана приступити примопредаји и коначном обрачуну
изведених радова. Комисија је састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу
2. овог члана, односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област.
Члан 20.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине представници Наручиоца,
Извођача и стручни надзор.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова, а
након што је извршен технички преглед и исходована употребна дозвола.
Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и
записник о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив
радова који се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и
степен завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача.
У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњивање и
записнички то констатује. Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на
бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног
надзора и усвојених јединичних цена из Понуде.
Члан 21.
Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће Наручиоцу уговорену
казну у износу 5 ‰ (пет промила) од укупне уговорене вредности Уговора за сваки дан
закашњења, а највише до 5 % за целокупан период кашњења.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

-

Члан 22.
Наручилац и Извођач имају право на једнострани раскид Уговора у следећим случаевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако Извођач не
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога
касни са извођењем радова
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уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и квалитету
наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора
у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 23.
У случају једностранг раскида Уговора, осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог Уговора ангажује другог
извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном
случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене
предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
Уговора.
У случау раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања,
да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним
радовима до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид
Уговора.
Члан 24.
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без
одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописан
начин.
Члан 25.
Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и
одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије који регулишу
ову материју.
Члан 26.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати
решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно
надлежног суда у Кикинди.
Члан 27.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном
достављања банкарских гаранција из члана 4. Уговора и полиса осигурања из члана 12. Уговора.
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у
року од 10 дана од дана потписивања Уговора не достави банкарске гаранције из члана 4. Уговора
и уколико не достави полисе осигурања из члана 12. овог Уговора.
Члан 28.
Овај Уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по
3 примерка за своје потребе.
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ПОНУЂАЧ
_________________________
(потпис овлашћеног лица)

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков
М.П.

Место и датум:

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 модел уговора попуњава, потписује и печатира, чиме
одредбе истог.

потврђује да прихвата
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VIII. 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 - Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног простора
„Аутокућа“ Јн 56/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 23.10.2017. године до 10 часова.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
Образац понуде (Образац 1);
Образац структуре понуђене цене (Образац 2)
Образац трошкова припреме понуде (Образац 3)- није обавезан;
Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН (Образац 5);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
Модел уговора;
Обрасци за доказивање додатних услова IX 1-5.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% од понуђене цене;
Писма о намерама пословне банке о издавању банкарске гаранције за повраћај аванса, за добро
извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року; и
Изјаву понуђача о обиласку локације оверену од стране Наручиоца.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Ова 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.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и продајног
простора „Аутокућа“ Јн 56/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Адаптација првог спрата и фасаде радионице и
продајног простора „Аутокућа“ Јн 56/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. 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 V, одељак 1.), 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, 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III 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
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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.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача. На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III 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) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 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:
- Аванс у висини од 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, након
што понуђач преда Наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
ц) полису осигурања;
д) авансни предрачун, (у три примерка), тако што ће се износ сваке привремене ситуације
умањити сразмерно проценту примљеног аванса, до коначног урачунавања уплаћеног аванса;
- 70% укупне вредности уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављена
привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова,
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оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла и
полису осигурања.
Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.
Обвезник пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о
порезу на додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014 и 83/2015). Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након
извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од
7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни
део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране извођача радова, а спорни део ће се
решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану
ситуацију.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова не може бити дужи од 50 дана од дана увођења извођача у посао.
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
9.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје
истих.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.
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 своју 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.
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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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
11.1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5 % од понуђене цене без
ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив, са роком важности 20
дана дужим од рока важења понуде. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност
понуде уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени
своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције
понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним
понуђачем, на њихов писани захтев.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
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).
11.2. Оригинално писмо о намерама банке, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу
издати безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за:
- повраћај аванса у висини од 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је
најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова.
- добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова.
- отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa
роком вaжности који је најмање 30 (тридесет) дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.
11.3. Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана
од дана потписивања истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, која мора
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса
издаје се у висини од 30% од вредности уговора са ПДВ-а, са роком важности који је најмање 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Наручилац ће уновчити
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банкарску гаранцију за повраћај аванса 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 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).
11.4. Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7
дана од дана закључења истог, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро
извршење посла издаје се у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење радова. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 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).
11.5. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку потписивања Записника о примопредaји
предметa уговора - квалитативног пријема уговорених радова, преда Наручиоцу бaнкaрску
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издaје се у
висини од 10% од вредности уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности који је најмање 30 (тридесет)
дaнa дужи од уговореног гaрaнтног рокa.
Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa
понуђач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa
предметa уговорa у гaрaнтном року.
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)
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на
располагање.
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13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ
ОБЈАВИТИ:
Не постоји таква документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца или на еmail 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 у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 56/2017“.
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 о јавним набавкама.
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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA ИНТEЛEКТУAЛНE
СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

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

17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail
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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.
Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење 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.
Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи:
Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
Назив и адресу наручиоца
Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
Чињенице и доказе којима се повреде доказују
Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона
Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:
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(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Упутство се може преузети са web адресе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
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IX ОБРАЗЦИ ЗA ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА
IX. 1. Образац за доказивање стручних референци понуђача

ПОТВРДА

Општина/предузеће ___________________________________ из ____________
Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12
издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке Града Кикинда број 56/2017 и
у друге сврхе се не може користити.
Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало и окончало следеће радове
(непотребно прецртати) :
 Грађевинске, машинске и електро радове на пословно-производним објектима:
1)_________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
2)_________________________________________у току_______________год. у
износу од________________________ динара
3) _________________________________________ у току ______________год. у
износу од________________________ динара
Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте
вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте
приложите уз своју понуду.

Дана ______________

М.П.
Потпис одговорног лица
_____________________
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ГРАД К И К И Н Д А
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

IХ.2. Образац - референц листа понуђача - Списак изведених истих или сличних радова (за
последње године које претходе објављивању позива 2014. 2015 и 2016 за јавну набавку
број 404-57/2017-IV-02
Ред
бр

НАРУЧИЛАЦ
Инвеститор

ОБЈЕКАТ –
врста радова

Вредност
изведених
радова са
ПДВ-ом

Година
када су
радови
изведени

Одговорн
и
извођач
радова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 У табелу се уносе подаци из потврда наручилаца о завршетку Грађевинске, машинске и
електро радове на пословно-производним објектима истих или сличних предметној јавној
набавци тј. Из образаца IХ.1. Образац за доказивање референци понуђача
По потреби образац се може копирати.

Место и датум:

М.П.

Подносилац понуде
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IХ.3. Образац за кадровски капацитет - образац за архитекту носиоца лиценце 400, или 401
илиграђевинског инжењера носиоца лицебце 410 или 411, и електро инжењера лиценце
450 или 451 и лице задужено за безбедност и здравље на раду за јавну набавку број
56/2017
Р.бр

Назив понуђача

Име и презиме одговорног Број лиценце и Потврда
извођача радова или лица Инжењерске коморе
задуженог за безбедност и
здравље на раду запосленог
или ангажованог код понуђача

1
2
3
4
5
6
7
УКУПНО:
Дана

______________

М.П.
Потпис одговорног лица
________________________

Напомена:

Уз овај образац доставити копије лиценци одговорног извођача радова и
Потврду Инжењерске коморе Србије.
Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава
понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди.
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IХ.4.

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

Образац за кадровски капацитет - образац за остале запослене раднике за ЈН
56/2017

Назив понуђача:________________________________________________

Ред.
број

Школска спрема
- занимање

Име и презиме

Датум заснивања
радног односа или
ангажовања
код понуђача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УКУПНО:

Дана ______________

М.П.

________________________
Потпис одговорног лица

Напомена:
Уз овај образац доставити фотокопије образаца ПИО М за сваког
запосленог наведеног у обрасцу. Уколико се ради о заједничкој
понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди.
Образац оверава и попуњава одговорно лице учесника у заједничкој
понуди.
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ПРИЛОГ:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да смо посетили локацију Аутокућа (Зоппас Индустриес Серб) на Зрењанинском путу бб, у
Кикинди, на катастарској парцели 10735/1, катастарска општина Кикинда, на којој ће се изводити радови
на адаптацији система централног грејања гасним блок генератором и стекли увид и све информације
које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима извођења
радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени или друге
захтеве.

Датум обиласка:_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица НАРУЧИОЦА:
________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА:
________________________
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