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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
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гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-551-113/2018-I
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Геронтолошки центар Кањижа
Адреса: ул. Алеја кестенова бр.14, 24420 Кањижа
Интернет адреса: kanjizagc.ust@minrzs.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 06/2018

су радови – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА

ОБЈЕКТА БР. 2
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јованка Јањатов
Е - mail адреса (или број факса): kanjizagc.ust@minrzs.gov.rs., 024-874-279
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 06/2018 je набавка радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА
ДЕЛА ОБЈЕКТА БР. 2 ,45260000 Раддови на крову и други посебни грађевински занатски
радови.
2. Партије
Набавка је обликована у једнoj партији.

III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Р.бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
1.

Јед.мере

САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2
(обухвата:
-РУШЕЊЕ НА КРОВУ
-РУШЕЊЕ У ПРИЗЕМЉУ
-РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ КРОВА
(тесарске и кровопокривачке радове; зидарске, бетоњерске и
фарбарске радове; лимарске радове; остале радове на крову)
-РАДОВЕ НА САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПРИЗЕМЉА
(земљане радове; бетоњерске радове; зидарске радове;
столарске радове; браварске радове; керамичарске радове;
фарбарско-молерске радове; остале радове у приземљу)).
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине.(чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона:
Право учешћа има понуђач ако располаже следећим неопходним условима:
1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у претходне три обрачунске године ( 2015.,2016.,2017. ) остварио укупан
пословни приход ( за све три године ) у минималном износу од 10.000.000,00 динара.
Доказ којим се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет ( образац БОН – ЈН ) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи статусне податке извођача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне
три обрачунске године ( 2015., 2016., 2017. ).
- Да понуђач није био у блокади у последње три године рачунајући од дана објављивања
позива за подношење понуда – Потврда Народне банке Србије.
2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
а) Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. године до дана објаве позива на Порталу јавних
набавки, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ
– а, а који се односе на извођење грађевинских, грађевинско – занатских и инсталатерских
радова ( водовод, канализација, електроинсталације, столарија, инсталације грејања ),
радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката
високоградње ( стамбени, стамебно-пословни, пословни и јавни објекти ).
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Докази којима се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- оверена потврда од стране Инвеститора ( прихватљива је и потврда која није на обрасцу
из конкурсне документације, а која у потпуности садржи елементе потврде из конкурсне
документације );
- фотокопија уговора;
- фотокопија окончане ситуације;
б ) Да понуђач поседује ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 37001 и ISO 50001 из
области извођења грађевинско – занатских радова и електро – монтажних радова.
Доказ којим се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- фотокопија важећих сертификата.
3) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да поседује ( минимално ) следећа возила и опрему:
а ) Теретно возило за превоз радника и алата носивости до 1 т – 2 комада;
б ) Доставно возило минималне носивости до 1,5 т – 1 комад;
в ) Камион кипер максималне носивости 3 т – 1 комад;
г ) Камион сандучар;
д ) Цеваста фасадна скела минимум 1000 м2;
ђ ) Алуминијумска скела са платформом.
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
- фотокопија пописне исте или књиговодствене картице или књиге основних средстава
за опрему и машине које су у власништву понуђача;
- уговор о закупу или лизингу за опрему коју користи по основу закупа или лизинга,
фотокопија очитане саобраћајне дозволе за моторна возила са фотокопијама полисе
осигурања и фотографијама регистрационих налепница;
е ) полиса осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача радова у
минималном износу од 4.000.000,00 динара;
ж ) полису осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде ( у случају
наступања осигураног случаја – смрти - у минималном износу од 500.000,00 динара; у
случају наступања осигураног случаја – инвалидитет - у минималном износу од
1.000.000,00 динара );
з ) полису осигурања од опште одговорности из делатности у минималном износу од
1.200.000,00 динара;
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
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- копије тражених полиса, важећих на дан отварања понуде закључно са даном завршетка
радова.
4) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Сматра се да понуђач испуњава услове везано за кадровски капацитет ако има у радном
односу по основу уговора о раду или радно ангажована лица по основу других уговора на
основу Закона о раду - минимално 15 извршилаца и то:
- најмање једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 – који ће решењем бити именован за одговорног
извођача радова;
- најмање једно лице које обавља послове безбедности и здравља на раду које поседује
важећу лиценцу издату од стране надлежног Министарства;
- Грађевински техничар - један извршилац;
- Зидар – три извршиоца;
- Столар – тесар – два извршиоца;
- Молер – два извршиоца;
- Бравар – два извршиоца;
- Фасадер – 2 извршиоца;
- Возач ( Ц категорија ) - један извршилац.
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
- Фотокопија М обрасца Фонда ПИО ( пријаве на осигурање ) за лица која су у радном
односу код понуђача;
- Фотокопија уговора о радном ангажовању уколико је лице ангажовано код понуђача по
другом основу Закона о раду;
- Фотокопија лиценце и потврда о важењу лиценце за инжењере.
- За лица без лиценце која су оспособљена за извођење наведених радова – фотокопија
доказа о траженој струци ( диплома, уверење, сертификат, копија радне књижице и сл. );
- за возаче – копија возачке дозволе.
5) ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
Обилазак локације је обавезан за понуђаче на дан 12.12.2018. године, како би понуђач
детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно – техничку документацију и добио
све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
ДОКАЗ: попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење
радова и извршеном увиду у пројектну документацију.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
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- Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег карактера о издавању банкарске гаранције
за добро извршење посла;
- Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег карактера да изда гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који
ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјава,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је на стр.7 и стр.8 конкурсне
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 3 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2 број
06/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
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);
4) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
је ималац права интелектуалне својине.
Понуђач испуњава додатне услове поседовањем:
2) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у претходне три обрачунске године ( 2015.,2016.,2017. ) остварио укупан
пословни приход ( за све три године ) у минималном износу од 10.000.000,00 динара.
Доказ којим се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- Извештај о бонитету Центра за бонитет ( образац БОН – ЈН ) Агенције за привредне
регистре, који мора да садржи статусне податке извођача, сажети биланс стања и биланс
успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне
три обрачунске године ( 2015., 2016., 2017. ).
- Да понуђач није био у блокади у последње три године рачунајући од дана објављивања
позива за подношење понуда – Потврда Народне банке Србије.
2) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
а) Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. године до дана објаве позива на Порталу јавних
набавки, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ
– а, а који се односе на извођење грађевинских, грађевинско – занатских и инсталатерских
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радова ( водовод, канализација, електроинсталације, столарија, инсталације грејања ),
радова на реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката
високоградње ( стамбени, стамебно-пословни, пословни и јавни објекти ).
Докази којима се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- оверена потврда од стране Инвеститора ( прихватљива је и потврда која није на обрасцу
из конкурсне документације, а која у потпуности садржи елементе потврде из конкурсне
документације );
- фотокопија уговора;
- фотокопија окончане ситуације;
б ) Да понуђач поседује ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 37001 и ISO 50001 из
области извођења грађевинско – занатских радова и електро – монтажних радова.
Доказ којим се доказује испуњеност напред наведеног услова:
- фотокопија важећих сертификата.
4) ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Понуђач мора да поседује ( минимално ) следећа возила и опрему:
а ) Теретно возило за превоз радника и алата носивости до 1 т – 2 комада;
б ) Доставно возило минималне носивости до 1,5 т – 1 комад;
в ) Камион кипер максималне носивости 3 т – 1 комад;
г ) Камион сандучар;
д ) Цеваста фасадна скела минимум 1000 м2;
ђ ) Алуминијумска скела са платформом.
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
- фотокопија пописне исте или књиговодствене картице или књиге основних средстава
за опрему и машине које су у власништву понуђача;
- уговор о закупу или лизингу за опрему коју користи по основу закупа или лизинга,
фотокопија очитане саобраћајне дозволе за моторна возила са фотокопијама полисе
осигурања и фотографијама регистрационих налепница;
е ) полиса осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача радова у
минималном износу од 4.000.000,00 динара;
ж ) полису осигурања запослених од последица несрећног случаја – незгоде ( у случају
наступања осигураног случаја – смрти - у минималном износу од 500.000,00 динара; у
случају наступања осигураног случаја – инвалидитет - у минималном износу од
1.000.000,00 динара );
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з ) полису осигурања од опште одговорности из делатности у минималном износу од
1.200.000,00 динара;
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
- копије тражених полиса, важећих на дан отварања понуде закључно са даном завршетка
радова.
4) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Сматра се да понуђач испуњава услове везано за кадровски капацитет ако има у радном
односу по основу уговора о раду или радно ангажована лица по основу других уговора на
основу Закона о раду - минимално 15 извршилаца и то:
- најмање једног дипломираног инжењера који поседује важећу лиценцу Инжењерске
коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 – који ће решењем бити именован за одговорног
извођача радова;
- најмање једно лице које обавља послове безбедности и здравља на раду које поседује
важећу лиценцу издату од стране надлежног Министарства;
- Грађевински техничар - један извршилац;
- Зидар – три извршиоца;
- Столар – тесар – два извршиоца;
- Молер – два извршиоца;
- Бравар – два извршиоца;
- Фасадер – 2 извршиоца;
- Возач ( Ц категорија ) - један извршилац.
Докази којима се доказује испуњеност напред наведених услова:
- Фотокопија М обрасца Фонда ПИО ( пријаве на осигурање ) за лица која су у радном
односу код понуђача;
- Фотокопија уговора о радном ангажовању уколико је лице ангажовано код понуђача по
другом основу Закона о раду;
- Фотокопија лиценце и потврда о важењу лиценце за инжењере.
- За лица без лиценце која су оспособљена за извођење наведених радова – фотокопија
доказа о траженој струци ( диплома, уверење, сертификат, копија радне књижице и сл. );
- за возаче – копија возачке дозволе.
5) ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
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Обилазак локације је обавезан за понуђаче на дан 12.12.2018. године, како би понуђач
детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно – техничку документацију и добио
све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде.
ДОКАЗ: попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење
радова и извршеном увиду у пројектну документацију.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде;
- Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег карактера о издавању банкарске гаранције
за добро извршење посла;
- Оригинал писмо о намерама банке обавезујућег карактера да изда гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке
радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2 број 06/2018, испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЧЛАНА 75. СТ. 2
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ бр. 06/2018
У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________ из ______________________
улица и број: ____________________________________________________ у поступку јавне
набавке радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2, број 06/2018, потврђује
да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштите животне срединe.

Место:_________________________
Датум:_________________________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар Кањижа, ул.Алеја кестенова бр.14, 24420
Кањижа, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова– САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА
ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2, ЈНМВ бр. 06/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.12.2018. године до 09,00
часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, убележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 попуњен образац понуде
 попуњен модел уговора
 изјаве
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке обликован је у једној партији.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар
Кањижа, ул. Алеја кестенова бр.14, 24420 Кањижа, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА
БР.2, ЈНМВ бр. 06/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА
БР.2, ЈНМВ бр. 06/2018. - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2,
ЈНМВ бр. 06/2018.- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА
ОБЈЕКТА БР.2, ЈНМВ бр. 06/2018. - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) ио 2) Закона и то
податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној 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.
Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр.
119/2012, 68/2015 и 113/2017)], од дана достављања документа који испоставља понуђач, а
којим је потврђена извршење услуга.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
- 50% од уговорене цене радова авансно, у року од 5 ( пет ) дана од дана испостављене
профактуре и
- преосталих 50 % од уговорене цене радова наручилац ће Извршиоцу радова исплатити у
року од 8 ( осам ) дана од дана извршеног техничког пријема и пуштања опреме у рад.
9.2. Захтев у погледу рока извршења радова
Рок извршења радова је 120 дана од потписивања Уговора.
Место извршења радова – на адресу наручиоца - Алеја кестенова бр.16, Кањижа
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато цена предмета и испоруке.
Цена се не може мењати. Изузетно, уговорне цене се могу мењати, под условима утврђеним
у моделу Уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
у Министарству заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања, борачка и социјална питања.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач - добављач, се обавезује да ће, у тренутку закључења уговора, предати
Наручиоцу сопствену бланко меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро
извршење уговорне обавезе .
Бланко меница мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, а као доказ изабрани понуђач доставља копију захтева за регистрацију меница
оверену од његове пословне банке.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење ( Образац
МО), са назначеним износом у висини од 10% од укупне вредности уговорa.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок важења
менице је 10 дана дужи од дана важења предметног Уговора .
Наручилац ће пустити на наплату меницу дату уз Уговор уколико Добављач, не извршава
своје уговорне обавезе: не поштује уговорени квалитет испоручених добара, рокове
испоруке, рокове рекламације, рок трајања уговора и начин повећања уговорних цена.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
менице као средства за обезбеђење извршења уговорене, обавезе се продужава за исто
време.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail kanjizagc.ust@minrzs.gov.rs., или факсом на број 024-874-279,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр.06/2018.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања фактуре. У случају истог
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који нема
негативне референце.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац
изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
kanjizagc.ust@minrzs.gov.rs, факс:
024-874-279 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. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја 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 пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, Такса за подношење захтева за
заштиту права). Упутство за уплату таксе са свим осталим детаљима о начину уплате

таксе
може се пронаћи у оквиру банера „Упутство о уплати таксе" на сајту
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2, ЈНМВ број 06/2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

Геронтолошки центар Кањижа

Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018

20/47

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 који ће
извршити подизвођач:

2)

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

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Р.бр. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Јед. Коли
мер чина
е

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна
цена
са ПДВ-ом

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Napomena: Izvedba svih radova se podrazumeva sa svim
potrebnim radnjama i predradnjama za pojedine vrste
građevinskih radova, sa svom materijalom, ljudskom
snakom i mogućnostima te zajedno sa svim skelama,
mehanizacijom, oplatama i slično.

A.

RUŠENJE NA KROVU
Prilikom rušenje preduzeti sve mere zaštite na radu
vezane za određene poslove! Obavezno pripaziti na razna
prostrojenja, kablove, kanale i cevi za ventilaciju i slično
na tavanu! Po potrebi zaštititi ih!

1.

Pažljivo i obazrivo razmontiranje/skidanje krovnih solarkolektora sa ulične strane krova, kompletno izvedeno sa
svim predhodnim radnjama i predradnjama potrebne za
isključivanje iz pogona sve prema uputstvima proizvođača
kolektora sa ređanjem na mesto koji određuje investitor
obračunava se po komadu.

a.
solarni-kolektor - dim oko 100x160cm

ko
m

10.00

2.

Pažljivo i obazrivo skidanje trake uzemljenja sa površine
krova, kompletno izvedeno do visine strehe obračunava
se po m1.

a.
b.
c.

trake na slemenima i grebenima

m1

54.50

ostale trake do strehe

m1

12.50

trake do dimnjaka i na dimnjacima

m1

7.50

3.

Pažljivo i obazrivo skidanje limenog opšava krovne uvale
do kalkanskih zidova, kompletno izvedeno zajedno sa
skidanjem oronule daščane podloge i zajedno sa
odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m1.

a.
b.
c.
d.
e.

horizontalni deo rš=50-70cm

m1

19.80

horizontalni deo rš=33cm

m1

1.80

kosi deo rš=25-33cm

m1

18.60

vertikalni deo rš=33-50cm

m1

9.00

vertikalni deo rš=50-70cm

m1

10.00
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4.

Pažljivo i obazrivo skidanje oronule limene obloge/opšava
krovne iksne četvorovodnog krova i jednovodnog dela
krova, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na
depo naselja obračunava se po m2.

a.

krovna iksna četvorovodnog krova rš=70-260cm, l=880cm

b.

krovna iksna jednovodnok dela krova rš=280-280cm,
l=600cm

m2

15.00

m2

16.80

m2

15.00

m2

15.60

ko
m

45.00

četvorovodni krov od 38 stepeni

m2

282.7
0

jednovodni krov od 32 stepeni zajedno sa skidanjem
zastarele krovne folije

m2

38.20

m2

5.50

m1

9.20

5.

Pažljivo skidanje oronule daščane podloge ispod limenih
opšava krovnih iksna kod četvorovodnog i jednovodnog
dela krova, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta
na depo naselja ili na mesto koji određuje investitor
obračunava se po m2.

a.

podloga krovne iksne četvorovodnog krova rš=50-240cm,
l=880cm

b.

podloga krovne iksne jednovodnok dela krova rš=260cm,
l=600cm

6.

7.

a.
b.

8.

9.

Pažljivo i obazrivo razmontiranje/skidanje metalnih
snegobrana sa ulične strane krova, ređati ih na mesto koji
određuje investitor, kompletno izvedeno obračunava se po
komadu.
Pažljivo i obazrivo skidanje falcovanih crepova sa
površine krova, kompletno izvedeno zajedno sa skidanjem
oronulih starih letava, kompletno izvedeno zajedno sa
ređanjem crepova na mesto koji određuje investitor i sa
odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m2
stvarne površine krova.

Skidanje gornjeg opšava strehe rš=od 30 do 50cm
jednovodnih delova krova, kompletno izvedeno zajedno
sa odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m2
stvarne površine krova.
Skidanje daščanog opšava sa krajeva krova, jednovodnih
krovova, kompletno izvedeno zajedno sa limenim
opšavom i sa odvozom šuta na depo naselja obračunava
se po m1.
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10.

Skidanje zastarelog sandučastog opšava strehe sa
dvorišne strane četvorovodnog i jednovodnog krova,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m2.

a.
b.

opšav kod četvorovodnog krova rš=75cm

m2

11.50

opšav kod jednovodnog krova rš=45-50cm

m2

3.00

11.

Pažljivo skidanje nepotrebnih i zastarelih limenih
horizontalnih oluka, kompletno izvedeno sa ređanjem
materijala i zajedno sa odvozom šuta na depo naselja
obračunava se po m1.

a.

horizontalni oluk Ø16 na četvorovodnom krovu

m1

34.50

b.

horizontalni oluk Ø16 na jednovodnom krovu

m1

6.50

12.

Pažljivo skidanje zastarelih limenih vertikalnih oluka,
kompletno izvedeno sa ređanjem materijala i zajedno sa
odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m1.

a.

vertikalni oluk Ø12 na četvorovodnom krovu

m1

19.70

b.

vertikalni oluk Ø12 na jednovodnom krovu

m1

3.80

13.

Pažljivo skidanje limenih opšava dimnjaka, kompletno
izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo naselja
obračunava se po m2.

a.
b.

opšav dimnjaka dim 50x54cm

m2

1.20

opšav dimnjaka dim 38x40cm

m2

0.80

14.

Pažljivo rušenje oronulih i trošnih delova dimnjaka od
pune opeke iznad krovne plohe, kompletno izvedeno
zajedno sa betonskom kapicom i sa potrebnom skelom i
sa odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m3.

a.
b.

dimnjak dim 50x54cm, h=180cm

m3

0.40

dimnjak dim 38x40cm, h=200cm

m3

0.25

Svega rušenje na krovu:

B.

RUŠENJE U PRIZEMLJU
Prilikom rušenje preduzeti sve mere zaštite na radu
vezane za određene poslove! Obavezno pripaziti na razna
prostrojenja, kablove, kanale, cevi slično u prizemlju! Po
potrebi zaštititi ih!

Геронтолошки центар Кањижа

Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018

25/47

1.

a.
a.

Pažljivo i obazrivo skidanje/rušenje dotrajale drvene
obloge (lamberija, PVC folija i termoizolacija d=14cm) sa
unutrašnjih horizontalnih i kosih površina iznad prostorije
br. 3., kompletno izvedeno sa ređanjem materijala i
zajedno sa odvozom šuta na depo naselja obračunava se
po m2.
horizontalni deo

m2

19.80

kosi deo

m2

17.10

m2

2.80

m2

10.50

m1

11.00

ko
m

1.00

ko
m

2.00

ko
m

10.00

2.

Pažljivo demontiranje/skidanje dela oronule metalne
ograde ulazne terase od čeličnih zatvorenih profila i cevi
(Glavni nosači Ø48mm, podeoci su Ø21mm - ispune
čelične šipke Ø16mm), h=93cm, kompletno izvedeno sa
ređanjem materijala i zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m2. Težine 18kg/m2.

a.

ograda stepenice h=93cm

3.

Pažljivo skidanje zidne zaštitne obloge (furnirovane
drvene panel-ploče) sa unutrašnjih zidova i stubova
prizemlja, kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta
na depo naselja, kompletno obračunava se po jedinici
mere.

a.
b.

parapetne obloge h=103cm (prost. Br. 3)
zaštitne panel-trake h=30cm (prost. Br. 2)

4.

Pažljivo i obazrivo privremeno skidanje/demontiranje
unutrašnjeg "Split" klima uređaja sa zida prost. br. 3.,
kompletno izvedeno sa svim potrebni predradnjama vezan
za isključenje iz pogona te sa ređanjem na mesto
očuvanja koji određuje investitor obračunava se po
komadu.

5.

6.

7.

Pažljivo i obazrivo privremeno skidanje/demontiranje
liveno gvozdenih radijatora u prostoriji br. 3., kompletno
izvedeno sa svim potrebni predradnjama vezano za
isključenje iz pogona te sa ređanjem na mesto očuvanja
koji određuje investitor obračunava se po komadu.

Pažljivo i obazrivo privremeno skidanje/demontiranje
lustera od opal-kugla (Ø20cm) sa plafona prostorije br. 3.,
kompletno izvedeno zajedno sa potrebnim predradnjama
vezan za isklučenje iz pogona te sa ređanjem na mesto
očuvanja koji određuje investitor obračunava se po
komadu.
Pažljivo vađenje postojećih dotrajalih/nepotrebnih drvenih
prozora i vrata zastakljenih sa termostaklom u prizemlju,
kompletno izvedeno sa ređanjem i odvozom na mesto koji
određuje investitor obračunava se po komadu.
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a.
b.
c.
d.

ekran prozor sa otvarajućom nadsvetlom - dim
334x215+50cm - sastavljen iz tri dela
ekran prozor sa otvarajućom nadsvetlom - dim
173x215+50cm
balkonska vrata sa nadsvetlom - dim 230x215+50cm
dvokrilna ulazna vrata sa nadsvetlom - dim
195x240+140cm

8.

Razbijanje/rušenje obloge i razne betonske podloge
(5+10cm) zajedno sa vađenjem zastarele termoizolacije
od lendapor-ploča 6cm) unutrašnjih podova u prizemlju
(prost. Br. 2-4), kompletno izvedeno zajedno sa odvozom
šuta na depo naselja obračunava se po jedinici mere

a.

podovi sa oblogom od keramičke ploče (prost. Br. 2-4)

b.

soklej od keramičkih ploča h=10cm (prost. Br. 2-4)

9.

Vađenje dotrajale zastarele zemljano-peščane podloge
ispod unutrašnjih podova prizemlja d=oko15cm, (prost.br.
2-4) kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na
depo naselja obračunava se po m3.

10.

11.

12.

13.

ko
m
ko
m
ko
m
ko
m

1.00
1.00
1.00
1.00

m2

87.10

m1

82.70

m3

13.10

m2

20.00

m2

27.40

m2

7.10

m2

7.60

m2

4.60

Pažljivo rušenje/razbijanje oronulih i nepotrebnih
betonskih trotoara i platoa d=10cm, kompletno izvedeno
zajedno sa odvozom šuta na depo naselja obračunava se
po m2.

Pažljivo rušenje/razbijanje oronulih klinker ploča i
betonske podloge poda ulazne terase i stepenica d=10cm,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m2.

Pažljivo rušenje/razbijanje betonske podloge poda ulazne
rampe d= oko10cm, kompletno izvedeno zajedno sa
odvozom šuta na depo naselja obračunava se po m2.

Pažljivo skidanje/obijanje maltera sa čeonog zida terase,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m2.

14.

Pažljivo skidanje obostrane drvene zidne obloge od
lamberije zajedno sa zastarelom termoizolacijom između
d=oko14cm sa vanjskih zidova prost. Br. 3 u prizemlju,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja, kompletno obračunava se po m2.

a.

zabatni deo
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b.
c.

delovi zidova šir=50cm h=270cm

m2

5.40

delovi opšava iznad otvora h=30cm

m2

2.00

15.

Pažljivo skidanje/obijanje maltera sa zidova na mestima
raznih obloga (keramičke ploče, drvene obloge),
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m2.

m2

22.50

m3

0.80

m3

1.40

m3

2.20

m2

209.2
0

ojačanje/zamena konstrukcije
pregled postojećeg jednovodnog krova od 32 step. po
horizontalnoj projekciji

m3

0.80

m2

37.60

d.

ojačanje/zamena konstrukcije

m3

0.20

2.

Izrada nove daščane podloge/posteljine krovne uvale do
kalkanskih zidova sa kalibriranim daskama I. Klase
d=2cm, kompletno izvedeno obračunava se po m2.

a.
b.
c.

horizontalni deo šir. 70cm

m2

19.80

horizontalni deo šir. 35cm

m2

1.90

kosi deo šir. 35cm

m2

6.60

16.

Pažljivo rušenje/razbijanje nepotrebnih betonskih vanjskih
stepenica i njihovih temelja, kompletno izvedeno zajedno
sa odvozom šuta na depo naselja, kompletno obračunava
se po m3.

17.

Pažljivo rušenje delova oronulih zidova/otvaranje opečnih
čeonih zidovima terase i vađenje temelja od betona,
kompletno izvedeno zajedno sa odvozom šuta na depo
naselja obračunava se po m3.

a.
b.

oronuli deo čeonog zida od opeke d=25cm
temelj od betona
Svega rušenje u prizemlju:

C.

RADOVI NA SANACIJI KROVA

I.

TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI

1.

Pretres, pregled i ojačanje/zamena postojeće konstrukcije
krova , kompletno izvedeno obračunava se po jedinici
mere.

a.

pregled postojećeg četvorovodnog krova od 38 step. po
horizontalnoj projekciji

b.
c.
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3.

Nanovo oblaganje krovne uvale/iksne krova sa
kalibriranim daskama I. klase d=2cm, kompletno izvedeno
zajedno sa dodacima proširenja/opšava sa obe strane i sa
postavkom terhartije ispod obračunava se po m2 stvarne
površine krova.

a.

iksna četvorovodnog krova od 38 step. rš=50-240cm
l=880cm

m2

12.80

b.
c.
b.

dodaci na obe strane šir. 30cm l=880cm

m2

5.30

iksna jednovodnog krova od 32 step. rš=240cm l=600cm

m2

14.40

dodaci na obe strane šir. 30cm l=600cm

m2

3.60

4.

Izrada opšava strehe jednovodnog krova od 32 step. sa
rendisanim daskama pero na žljeb d=2cm, rš=25-60cm,
kompletno izvedeno zajedno sa bojenjem lazurnom bojom
za drvo najmanje dva puta obračunava se po m2.
m2

4.80

m2

12.00

m2

3.20

m1

9.20

četvorovodni krov (38 step.)

m2

282.7
0

b.

jednovodni krov (32 step)

m2

38.20

8.

Pokrivanje krova sa falcovanim crepovima (tip
CONSTANT+ ili slično), kompletno izvedeno obračunava
se po m2 stvarne površine.

četvorovodni krov (38 step.)

m2

282.7
0

jednovodni krov (32 step.)

m2

38.20

5.

Izrada sandučastog opšava strehe krova sa rendisanim
daskama pero na žljeb d=2cm sa dvorišne strane,
kompletno izvedeno zajedno sa bojenjem lazurnom bojom
za drvo najmanje dva puta obračunava se po m2.

a.

sand. Opšav strehe četvorovodnog krova od 38 step. Sa
dvorišne strane rš=75cm

b.

sand. Opšav strehe jednovodnog krova od 32 step.
rš=45-50cm

6.

7.

a.

a.

Izrada opšava krajeva jednovodnog krova od 32 step. sa
rendisanim daskama pero na žljeb 2x2/14cm, kompletno
izvedeno zajedno sa bojenjem lazurnom bojom za drvo
najmanje dva puta obračunava se po m1.

Letvisanje (letve dim 5x3cm) krova sa čamovim letvama
sa postavkom krovne paropropusne i vodeonepropusne
folije koji se na rogove pričvršćuje sa kontraletva (dim
5x5cm), kompletno izvedeno za falcovani crep
obračunava se po m2 stvarne površine krova.

b.
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9.

10.

11.

Postavljanje slemenjaka na sleme i grebene
četvorovodnog krova, slemenjake fiksirati kopčama ili
postavljati u cem. malter, kompletno izvedeno zajedno sa
letvom vođicom obračunava se po m1.

Nabavka i postavljanje fazonskih crepova za ventilaciju
krova na četvorovodni krov od 38. step, kompletno
izvedeno obračunava se po komada.

m1

54.50

ko
m

140.0
0

Nabavka i postavljanje fazonskih crepova za ventilaciju
krova i snegobran na jednovodni krov od 32 step,
kompletno izvedeno obračunava se po komada.

a.

ko
m
ko
m

crepovi za ventilaciju

b.
crepovi snegobran

26.00
18.00

Svega tesarski i krovopokrivački radovi:

II.

ZIDARSKI, BETONJERSKI I FARBARSKI RADOVI

1.

Ponovno zidanje dimnjaka od pune opeke NF u produžni
cementni malter, kompletno izvedeno sa zaobljenim
holkelima, te sa potrebnom skelom obračunava se po m3.

a.
b.

dimnjak dim 52x52cm, h=180cm

m3

0.50

dimnjak 38x38cm, h=200cm

m3

0.30

2.

Malterisanje novozidanih delova dimnjaka sa produžnim
cementnim malterom, kompletno izvedeno sa potrebnom
skelom obračunava se po m2.

a.
b.

dimnjak dim 52x52cm, h=180cm

m2

3.80

dimnjak 38x38cm, h=200cm

m2

3.20

3.

Popravka malterisanja na mestima vertikalnih delova
krovne uvale prema zabatnim delovima susednih krovova
sa produžnim cementnim malterom, kompletno izvedeno
zajedno sa skidanjem određenih delova te sa odvozom
šuta na depo naselja obračunava se po m2.

m2

12.00

m3

0.05

m3

0.02

4.

Betoniranje kape dimnjaka sa MB-20 armirano
konstruktivno, kompletno izvedeno sa potrebnom oplatom
(11m2/m3) obračunava se po m3.

a.
b.

kapa dimnjaka dim 52x52cm, 60x60cm h=10cm
kapa dimnjaka 38x38cm, 46x46cm h=10cm

Геронтолошки центар Кањижа

Конкурсна документација ЈНМВ 06/2018

30/47

5.

Bojenje vidljivih delova dimnjaka sa fasadnom bojom na
boju koju zatraži investitor, kompletno izvedeno svemu
prema uputstvima proizvođača boja kompletno izvedeno
obračunava se po m2.

a.
b.

dimnjak dim 52x52cm, h=180cm

m2

3.80

dimnjak 38x38cm, h=200cm

m2

3.20

Svega zidarski, betonjerski i farb. Radovi:

III.

LIMARSKI RADOVI

1.

Izrada i montaža horizontalnog ležećeg oluka Ø16cm od
pocinkovanog čeličnog Lima d=0,55mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.

a.
b.

četvorovodni krov od 38 step.

m1

34.50

jednovodni krov od 32 step.

m1

6.50

2.

Izrada i montaža vertikalnih oluka Ø12cm od
pocinkovanog čeličnog Lima d=0,55mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m1.

a.
b.

četvorovodni krov od 38 step.

m1

19.70

jednovodni krov od 32 step.

m1

3.80

3.

Izrada i montaža limenog opšava krovne uvale kod
kalkanskih zidova, od pocinkovanog čeličnog lima
d=0,55mm, kompletno izvedeno obračunava se po m1.

a.
b.
c.
d.
e.

horizontalni deo šir. 75cm

m1

19.80

horizontalni deo šir. 33cm

m1

1.90

kosi deo šir. 33cm

m1

18.60

vertikalni deo h=50cm

m1

9.00

vertikalni deo h=75cm

m1

10.00

4.

Izrada i montaža limenog opšava dimnjaka, od
pocinkovanog čeličnog lima d=0,55mm, kompletno
izvedeno obračunava se po m2.

a.
b.

dimnjak dim 52x52cm

m2

1.70

dimnjak 38x38cm

m2

1.20

5.

Izrada i montaža limene obloge/opšava krovne iksne
krova, od pocinkovanog čeličnog lima d=0,55mm,
kompletno izvedeno sa postavkom terhartije ispod
obračunava se po m2.
iksna kod četvorovodnog krova rš=70-260cm l=880cm
m2

15.00

m1

5.80

m2

15.60

m1

4.00

a.
b.
c.

proširenje na obe strane 33cm, l=880cm

d.

proširenje na obe strane 33cm, l=600cm

iksna kod jednovodnog krova rš=260cm l=600cm
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6.

Izrada limenog opšava krajeva jednovodnih krovova sa
pocinkovanim čeličnim limom d=0,55mm rš=33cm,
kompletno izvedeno obračunava se po se po m1.

m1

9.20

ko
m

10.00

Svega limarski radovi:

IV.

OSTALI RADOVI NA KROVU

1.

Ponovno montiranje krovnih solar-kolektora sa ulične
strane četvorovodnog krova, kompletno izvedeno prema
uputstvima proizvođača kolektora sa svim potrebnim
radnjama i predradnjama za uključivanje u pogon
obračunava se po komadu.

a.
solarni-kolektor - dim oko 100x160cm

2.

Ponovno montiranje/vraćanje trake uzemljenja na krov,
kompletno izvedeno sa svim potrebnim fiksacijama
spoljnicima i slično obračunava se po m1.

a.
b.
c.

trake na slemenima i grebenima

m1

54.50

ostale trake do strehe

m1

12.50

trake do dimnjaka i na dimnjacima

m1

7.50

3.

Ponovno montiranje/vraćanje metalnih snegobrana sa
ulične strane četvorovodnog krova, kompletno izvedeno
sa predhodnom čišćenjem i ponovnom bojenjem mat lak
bojom za metale obračunava se po komadu.

ko
m

45.00

kg

20.00

pa
uš.

1.00

m3

2.10

4.

5.

Izrada raznih čeličnih ankera i anker ploča od čelika,
kompletno izvedeno obračunava se po kg.
Generalno čišćenje tavana, kompletno izvedeno sa
odvozom šuta na depo naselja obračunava se paušalno.
Svega ostali radovi na krovu:

D.

RADOVI NA SANACIJI I ADAPTACIJI PRIZEMLJA

I.

ZEMLJANI RADOVI

1.

Ručni iskop zemlje III. Kategorije novih temelja za ulaznu
terasu i stepenice, kompletno izvedeno š=oko30cm,
obačunava se po m3.

a.

terasa
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b.

stepenice terase

2.

Nasipanje šljunka ispod temelja i temeljnih greda
stepenice ulazne terase d=5cm, kompletno izvedeno
obračunava se po m2

a.
b.
3.

4.

5.

m3

0.70

temelj terase

m2

2.60

temelj stepenica terase

m2

1.20

Nasipanje peščane-zemlje (od toga pesak je oko 75%)
ispod poda ulazne terase u sloju od oko 70cm, kompletno
izvedeno zajedno sa nabijanjem obračunava se po m3.

m3

11.90

Nasipanje peska ispod zaštitnog trotoara u sloju od 10 cm,
kompletno izvedeno obračunava se po m2.

m2

8.00

m2

87.10

Nasipanje peska ispod unutrašnjih podova (prost. Br. 2-5)
u sloju od 10 cm, kompletno izvedeno zajedno sa
nabijanjem obračunava se po m2.
Svega zemljani radovi:

II.

BETONJERSKI RADOVI

1.

Betoniranje stope temelja ulazne terase sa MB-20,
armirati konstruktivno, ugradnja sa vibratorom, kompletno
izvedeno sa potrebnom armaturom i sa blagovremenom
postavkom potr. Ankera obračunava se po m3.

a.
b.

temeljne trake terase

m3

2.50

temeljne grede stepenica dim 25x25cm potreba oplate
8m2/m3.

m3

0.20

m3

0.80

2.

Betoniranje spoljnih stepenica sa MB-20 armirano prema
stat. Proračunu i sa Mag Q-131 mrežom, kompletno
izvedeno sa potrebnom oplatom i armaturom obračunava
se po m3.

3.

Betoniranje podloge podova d=10cm sa MB-20 armirano
sa Mag Q-84 i Mag 131 mrežom, kompletno izvedeno sa
potrebnom armaturom obračunava se po m2.

a.
b.

unutrašnji podovi objekta (prost. Br. 2-5) sa Q-84 mrežom

m2

87.10

podovi ulazne terase (prost. Br. 1) sa Q-131 mrežom

m2

42.60

4.

Betoniranje podloge poda rampe d=10cm sa MB-20
armirano sa Mag 131 mrežom, kompletno izvedeno u
perdašenoj izvedbi obračunava se zajedno sa potrebnom
armaturom po m2.

m2

7.10
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5.

Betoniranje zaštitnih trotoara šir=100cm, d=10cm sa MB20, komplet.izvedeno sa postavkom dilat trake d=1cm do
zida/ograde obračun. se po m2.
m2

8.00

m3

1.60

Svega betonjerski radovi:

III.

ZIDARSKI RADOVI

1.

Nanovo zidanje čeonog zida ulazne terase od pune opeke
NF š=25cm u produžni cementni malter, kompletno
izvedeno obračunava se po m3.

2.

Nabavka i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije
podova (prost. Br. 2-5) od jednog sloja bit. Lepenke
d=4mm sa zavarenim preklopima kompletno izvedeno sa
predhodnom premazom bitumena obračunava se po m2.

a.
b.

horizontalni deo

m2

87.10

vertikalni deo h=oko17cm

m2

11.60

3.

Nabavka i izrada horizontalne hidroizolacije podova
ulazne terase (prost. Br. 1) od PVC folije sa preklopima
kompletno izvedeno obračunava se po m2.

m2

42.70

4.

Izrada cementne košuljice za ravnanje ili za pad na
ulaznoj terasi i na stepenicama od grubog peska prosečno
1-2cm za podlogu popločanja kompletno izvedeno
obračunava se po m2.

a.
b.

ulazna terasa

m2

42.70

stepenice

m2

5.70

5.

Izrada cementnog estriha od prosejanog šljunka armirano
sa Mag Q-84 mrežom u prost. Br. 2-5, kompletno
izvedeno zajedno sa PVC folijom obračunava se po m2.
obračunava se po m2.
m2

87.10

6.

Izrada plivajućih podova (prost. Br. 2-5) od tvrdih polistirol
ploča d=10cm, kompletno izvedeno sa postavkom
obodnih traka od istih ploča d=1cm h=10cm obračunava
se po jedinici mere.

a.
b.

plivajući pod-polistirol d=10cm (20-25g)

m2

87.10

obodna traka-polistirol d=1cm h=10cm

m1

60.50

7.

Popravka malterisanja unutrašnjih zidova prost. Br. 2-5 sa
produž. Cem. Malterom, kompletno izvedeno obračunava
se po m2.
m2

26.50
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8.

Malterisanje čeonog zida ulazne terase sa produžnim
cementnim malterom, kompletno izvedeno obračunava se
po m2.
m2

12.60

Svega zidarski radovi:

IV.

STOLARSKI RADOVI
Obavezno kontrolisati sve mere na licu mesta pre izrade
stolarije! Stolariju izraditi nalik na postejeću stolariju.

1.

Izrada, ugradnja i anpasovanje ekran prozora sa
otvarajućom nadsvetlom od šestokomornih PVC profila po
šemi stolarije, zastakliti niskoemisionim termoizolacionim
trostrukom staklom d=25mm punjeno argonom, okov i
kvaka metalna, ugradnja i zaptivanje poliuretanskom
penom, kompletno izvedeno obračunava se po komadu.

a.

Pos 1. dim 334x215+50cm - sastaviti iz tri dela + mreža za
komarce dim od 90- 110x50 (3kom)
Pos 2. dim 173x215+50cm + mreža za komarce
dim85x50cm (2kom)

b.

2.

Izrada, ugradnja i anpasovanje dvokrilnih zastakljenih
balkonskih vrata sa filungovanim donjim delima
(obostrana obloga sa termoizolacijom 1cm između) i sa
otvarajućim nadsvetlom, zastakliti niskoemisionim
termoizolacionim trostrukom staklom d=25mm punjeno
argonom, izraditi od šestokomornih PVC profila po šemi
stolarije sa standardnim okovom, kvaka od metala usadna
sigurnosna cilindrična brava , ugradnja poliuretanskom
penom, kompletno izvedeno sa potrebnim opšavima
obračunava se po komadu.

a.

Pos 3. dim 230x215+50cm + mreža za komarce dim
110x50cm (2kom)

3.

ko
m
ko
m

1.00
1.00

Ko
m

1.00

Ko
m

1.00

Izrada, ugradnja i anpasovanje dvokrilnih zastakljenih
ulaznih vrata sa filungovanim donjim delima (obostrana
obloga sa termoizolacijom 1cm između) i fiksnim
nadsvetlom, zastakliti niskoemisionim termoizolacionim
trostrukom staklom d=25mm punjeno argonom, izraditi od
šestokomornih PVC profila po šemi stolarije sa
standardnim okovom, kvaka od metala usadna sigurnosna
cilindrična brava , ugradnja poliuretanskom penom,
kompletno izvedeno sa potrebnim opšavima obračunava
se po komadu.

a.
Pos 4. dim 195x240+140cm
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4.

Izrada, ugradnja i anpasovanje jednokrilnih unutrašnjih
puna vrata sa filungovanim delima, izraditi od potpune
suve i zdrave jelovine I. Klase po šemi stolarije sa stand.
okovom, kvaka od metala usadna sigurnosna cilindr.
brava , ugradnja poliuretanskom penom, bojiti uljanom
bojom za drvo najmanje dva puta i lakirati, kompletno
izvedeno sa potrebnim opšavima obračun. se po komadu.

a.

Ko
m

1.00

ko
m

1.00

kg

20.00

Čišćenje, premez antikorozivom i ponovno bojenje čelične
penjalice za tavan izrađen od zatvorenih čeličnih profila
Hop 40x40mm, h=oko 450cm, šir.=50cm kompletno
izvedeno zajedno sa mobilnim delom obračunava se po
m2.

m2

2.30

Izrada metalne ograde ulazne terase i stepenica od
metalnih cevi h=93cm: vertikale dim Ø45mm h=93cm (na
razmaku od 120cm-ra, horizontale gore Ø45mm, okvirna
ispuna dim Ø20mm h=oko70cm i mreža od čeličnih
štapova Ø16, sve izraditi od potpune čistih cevnih profila,
fiksiranje tiplama ili varenjem, premaz antikorozivom i
bojiti sa mat lak bojom za metale najmanje dva puta i
lakirati, kompletno izvedeno sa obračunava se po m2.
Težina ograde m2/18,50kg.

m2

9.50

Pos 5. dim 80x205cm

5.

Čišćenje, popravka, montiranje i anpasovanje i ponovno
bojenje vrata za tavan, kompletno izvedeno zajedno sa
potrebnim opšavima, bojenjem lazurnom bojom za drvo
najmanje tri puta obračunava se po komadu

a.
Pos. 6. dim oko 80x65cm
Svega stolarski radovi:

V.

BRAVARSKI RADOVI

1.

Izrada raznih čeličnih ankera i anker ploča od čelika,
kompletno izvedeno obračunava se po kg.

2.

3.

Svega bravarski radovi:

VI.

KERAMIČARSKI RADOVI

1.

Nabavka i polaganje podnih glaziranih keramičkih ploča I.
Klase u prizemlju dim. 33x33cm lepiti na ravnu podlogu
odgov. Lepkom (prost. Br. 2,4-5), kompletno izvedeno
zajedno sa fugovanjem i čišćenjem obračunava se po
jedinici mere.

a.
b.

popločanje u prost. 2,4-5

m2

53.70

sokle od istih ploča h=10cm u post. 2,4-5

m1

48.90
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2.

Nabavka i polaganje podnih glaziranih keramičkih ploča I.
Klase u prizemlju - postaviti dijagonalno dim. 33x33cm
lepiti na ravnu podlogu odgov. Lepkom (prost. Br. 3),
kompletno izvedeno zajedno sa fugovanjem i čišćenjem
obračunava se po jedinici mere.

a.
b.
c.

popločanje u prost. 3

m2

32.20

bordure od istih ploča šir=33cm u post. 3

m1

26.30

sokle od istih ploča h=10cm u post. 3

m1

19.10

3.

Nabavka i lepjenje keram. Ploča otporne na mraz i
klizanje tipa GRESS ili slično na vanjske stepenice ulazne
terase dim. 33x33cm, lepiti na ravnu podlogu odgov.
Lepkom, ili ih postaviti u cem. malter kompletno izvedeno
zajedno sa fugovanjem i čišćenjem obračun. se po jedinici
mere.

a.
b.
c.
d.

stepenice

m2

5.70

bočni opšav h=10cm

m1

9.60

soklej h=10cm

m1

2.40

zaštitna lajsna ili ploča sa bordurom

m1

15.00

4.

Nabavka i lepjenje keram. ploča otporne na mraz i klizanje
tipa GRESS ili slično na ulaznu terasu (prost. br. 1) dim.
33x33cm, lepiti na ravnu podlogu odgov. Lepkom, ili ih
postaviti u cem. malter kompletno izvedeno zajedno sa
fugovanjem i čišćenjem obračun. se po jedinici mere.

a.

ulazna terasa (prost. Br. 1)

m2

42.70

b.

bočni opšav čela ulazne terase (. Br. 1)

m1

13.50

c.

soklej h=10cm

m2

15.80

opečni zidovi

m2

187.5
0

lakomontažni zidovi sa gipskartonskom oblogom

m2

40.50

m2

64.45

Svega keramičarski radovi:

VII.

FARBARSKO-MOLERSKI RADOVI

1.

Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova (prost. Br. 2-5) sa
poludisperzivnom bojom dva puta na boju koju zatraži
investitor, kompletno izvedeno prema uputstvima
proizvođača boja obračunava se po m2.

a.
b.
2.

Gletovanje i bojenje plafona i greda u prizemlju (prost. Br.
2-5) sa poludisperzivnom bojom na boju koju zatraži
investitor, kompletno izvedeno prema uputstvima
proizvođača boja obračunava se po m2.

a.
plafoni sa štukatirom
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b.

3.

a.
d.

plafoni sa gipskartonskom oblogom (horizontalne + kose
površine)

m2

6.50

dvorišna fasada

m2

91.70

čeoni zidovi terase i stepenica

m2

12.60

Bojenje dvorišne delove fasade sa fasadnom bojom na
boju koju zatraži investitor, kompletno izvedeno svemu
prema uputstvima proizvođača boja kompletno izvedeno
obr. se po jedinici mere.

Svega farbarsko-molerski radovi:

VIII.

OSTALI RADOVI U PRIZEMLJU

1.

Izrada pregradnog zida prostorije br. 5, sa jednostrukom
metalnom podkonstrukcijom, zid debljine 12cm, obostrano
obložen gipskartonskim pločama debljine 12,5mm,
izolacioni sloj od polistirola d=oko 8cm sa postavljanjem
PVC folije sa obe strane izolacije, sa potrebnim opšavom,
sakrivanjem spojeva i bandažiranjem obračunava se po
po jedinici mere.
zid sa gipsanom oblogom prost. Br. 5

m2

20.25

opšavne stiropor lajsne 2x4cm

m1

12.50

a.
c.
2.

Izrada plafona tipa KNAUF ili slično iznad prostorij br. 5,
kompletno izvedeno sa metalnom podkonstrukcijom,
termoizolacijom od 14cm sa postavkom PVC folije, te sa
opšavnim stripor lajsnama i sa bandažiranjem sakrivanjem spojeva po jedinici mere.

a.
b.
b.

horizontalni deo plafona iznad prost.5

m2

2.90

kosi deo plafona iznad prost.5

m2

3.60

opšavne stiropor lajsne 2x4cm

m1

11.40

3.

Izrada drvene obloge unutrašnjih kosih i horizontalnih
ravni plafona iznad prost. br. 3., od rendisanih dasaka
pero na žljeb/ili od lamberije d=2cm zajedno sa
termoizolacijom d=14cm sa postavkom PVC folije - parne
brane, kompletno izvedeno sa bojenjem uljanom bojom za
drvo dva puta zajedno sa svim radnjama i predradnjama
obračunava se po jedinici mere.

a.
b.
c.

horizontalni deo

m2

17.25

kosi deo

m2

13.68

opšavne drvene lajsne 5x3cm

m1

41.50

4.

Izrada termoizolacije na zabatu i na spoljnim delovima
zidova prost. br. 3., od d=12cm sa postavkom PVC folije parne brane, kompletno obračunava se po m2.
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a.
b.

zabatni deo

m2

4.60

deo zida šir. 50cm

m2

2.70

5.

Izrada obostrane drvene zidne obloge na zabatu i na
spoljnim delovima prost. br. 3., od rendisanih dasaka pero
na žljeb/ili od lamberije d=2cm zajedno sa opšavima i sa
bojenjem uljanom bojom za drvo najmanje dva puta
zajedno sa svim radnjama i predrad. obračun. se po
jedinici mere.

a.
b.
c.
d.

zabatni deo

m2

4.60

deo zida šir. 50cm

m2

2.70

deo opšava iznad prozora h=30cm

m2

1.70

opšavne drvene lajsne 5x3cm

m1

34.00

6.

Čišćenje/skidanje lazurne farbe i bojenje postojećih
stubova dim 14x14cm, h=260cm (5kom) sa uljanom
bojom za drvo najmanje dva puta zajedno sa svim
radnjama i predradnjama obračunava se po komadu.

ko
m

5.00

7.

Izrada i montiranje drvene zaštitne obloge unutrašnjih
zidova/stubova u prost. br. 3., od drvenih panel-ploča u
drvenom okviru dim 8x3cm sve izraditi nalik na postojeće,
drvene elemente bojiti lazurnom bojom za drvo najmanje
dva puta obračunava se po jedinici mere.

a.
b.

parapetne obloge zidova/stubova h=103cm

m2

17.25

zaštitne trake na zidovima h=30cm

m2

13.68

8.

Pažljivo montiranje/vraćanje postojećeg unutrašnjeg
"Split" klima uređaja na zid iznad ulaza u prost. br. 5.,
kompletno sa svim predrad. i radnjama potreban za
stavljanje u pogon - sve po preporuci proizvođača obraču.
se po komadu.

ko
m

1.00

ko
m

2.00

m1

60.00

ko
m

10.00

pa
uš.

1.00

9.

10.

11.

12.

Pažljivo montiranje/vraćanje liveno gvozdenih radijatora u
prostoriji br. 3., kompletno sa čišćenjem i ponovnom
farbanjem odgovarajućom bojom za metale istih
obračunava se po komadu.
Čišćenje i ponovno bojenje cevi centralnog grejanja,
kompletno izvedeno odgovarajućom bojom za metale istih
obračunava se po m1.
Nabavka i ponovno montiranje novih lustera od
savremenih opal-kugla (Ø20cm) na plafone prostorije br.
3, i 5, kompletno izvedeno obračunava se po komadu.
Generalno čišćenje saniranog i adaptiranog dela objekta i
okoline, kompletno izvedeno obračunava se paušalno.
Svega ostali radovi u prizemlju:
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Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Место и начин испоруке

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац

понуде за сваку партију посебно.
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VII

МОДЕЛ УГОВОРА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КАЊИЖА
Број : ______________
Дана : __________2018. године
КАЊИЖА
Алеја кестенова бр. 14.
Тел./факс : 024 / 874 - 279
УГОВОР
О НАБАВЦИ РАДОВА – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА КАЊИЖА ( у даљем тексту : Наручилац ) Алеја кестенова
бр.14, 24420 Кањижа, ПИБ: 100871793, МБР:08674973, кога заступа директор, Владимир
Хајдер, с једне стране и
2. ______________________________________________________________;
адреса:
_________________________________, _________________________________, кога
заступа___________________________________________________________,
МБР:___________________, ПИБ: ___________________,( у даљем тексту Извршилац)
1.

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду
са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име
групе понуђача потписати уговор.
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број 06/2018,
чији је предмет набавка радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2 за
потребе Наручиоца.
- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца;
- да је Извршилац доставио (заједничку/са подизвршиоцем) понуду број__________ од
______________ године , која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број _______________________
(попуњава Наручилац), доделио Извршиоцу Уговор о набавци радова – САНАЦИЈА И
АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2.
- да ће Извршилац извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвршиоцу ______________.
-да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама;
- да Извршилац закључује овај уговор:
1) као самостални понуђач;
2) као носилац обавеза из заједничке понуде следећих понуђача:
а) _____________________________________________ПИБ_________________
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б)_____________________________________________ ПИБ_________________
3) са подизвршиоцима:
а)_____________________________________________ ПИБ_________________
б)_____________________________________________ ПИБ_________________
Напомена: ЗАОКРУЖИТИ РЕДНИ БРОЈ и у случају заједничке понуде или понуде са подизвршиоцима
унети назив осталих учесника у понуди или подизвршиоца а у случају самосталне понуде
непотребно.

Члан 2.
Предмет Уговора је набавка радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2 за
потребе Наручиоца, на основу понуде изабраног понуђача.
Члан 3.
Укупна уговорена цена за набавку радова из члана 2. овог Уговора износи
___________________________ динара без ПДВ-а, а __________________________ динара
са ПДВ-ом.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да за извршене радове из члана 2. овог Уговора исплати
- 50 % од уговорене цене радова Наручилац исплатити авансно Извршиоцу, у року од 5 (пет
) дана од дана испостављене профактуре, у складу са Уговором о извођењу радова;
- преосталих 50 % од уговорене цене радова наручилац ће Извршиоцу радова исплатити у
року од 8 ( осам ) дана од дана извршеног техничког пријема.
Уплата ће се извршити на рачун Извршиоца број ___________________________________
код __________________ банке, а на основу фактуре Извршиоца, у законском року од 45
дана.
Члан 5.
Извршилац се обавезује да у тренутку закључења Уговора као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла достави Наручиоцу:
 Сопствену („ соло“) меницу на износ 10 % укупне вредности Уговора (са вредношћу
израженом у динарима), уредно попуњену, неопозиву, са клаузулом „без протеста“,
плативу на први позив, и са роком важења још 10 дана од дана истека важења
уговора, оверену, потписану и регистровану у складу са Одлуком о ближим условима,
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС','
број 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017),
 Менично овлашћење за попуну и реализацију менице са наведеним елементима,
 Потврду о регистрацији менице,
 Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере (задње
издавање).
Издатим средством обезбеђења Извршилац даје Наручиоцу обезбеђење за добро,
квалитетно извршење уговора, и за надокнаду штете у случају скривљеног проузроковања
штете.
Достављено средство обезбеђења је саставни део уговора, и закључењем уговора уговорне
стране потврђују предају односно пријем предвиђеног средства обезбеђења.
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Нереализовано средство обезбеђења Наручилац је у обавези да врати Извршиоцу у року од
15 дана од истека уговора.
Члан 6.
Рок за извршење радова је 120 дана од дана потписивања Уговора.
Место извршења радова из члана 2. овог Уговора је на адреси Алеја кестенова бр.16,
Кањижа.
Члан 7.
Уговор се може раскинути споразумно и једнострано, у случајевима предвиђеним Законом о
облигационим односима. Једнострано раскидање уговора се врши писменим путем, изјавом
о раскиду, и о томе обавештава друга уговорна страна.
Отказни рок износи 30 дана од дана достављања изјаве о раскиду уговора.
Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 9.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима,
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други
начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 10.
Уговор се закључује даном потписивања обеју уговорних страна.
Члан 11.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Суботици.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
Саставни део овог уговора чине понуда Извршиоца бр.__________ од __________ године,
предвиђена правила из конкурсне документације Наручиоца за ЈНМВ 06/2018 и средство
обезбеђења извршења уговорних обавеза из чл. 5. овог уговора.

За Извршиоца
__________________________
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в.д. директора
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дипл. правник
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Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвршиоца, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвршиоци.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН ИЗНОС
ПОНУДЕ

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:
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
набавке радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2, бр. 06/2018 поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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

За јавну набавку радова – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА БР.2, за потребе
Геронтолошког центра Кањижа , ул. Алеја кестенова бр.14, 24420 Кањижа, ЈНМВ 06/2018
дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач: __________________________________________________________________, из
________________________________________________________________, изјављујем да
сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор:
- приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене
вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења
посла, као и картон депонованих потписа.
Уз меницу ћу доставити потврду о регистрацији менице, копију картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке и менично овлашћење за пуну реализацију
менице са свим наведеним елеменима.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на
начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У _____________________
Дана:_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

______________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
образац.
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