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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1) На основу члана 31, 32, 55. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ 124/2012 и Одлуке о покретању поступка број 06-153 од 23.05.2013. године
Општина Прибој позива понуђаче да поднесу своју писмену понуду у поступку јавне
набавке број 404-11/2013 , у складу са јавним позивом и конкурсном
документацијом. Понуде се подносе у складу са захтевима Наручиоца наведеним у
Упутством понуђачима за израду понуде, које је саставни део конкурсне
документације.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са јавним позивом и
конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку
јавне набавке који су наведени у поменутој документацији.
2) Предмет јавне набавке је - Радови на адаптацији простора за рад
Омладинског центра у Прибоју.
Место извршења: Прибој
Назив и ознака из општег речника набавки: 4540000-Завршни грађевински
радови
3) Наручилац: Општина Прибој, ул. 12. Јануара бр. 108, 31 330 Прибој
4) Врста поступка: Отворени поступак
5) Извор финансирања: Средства су обезбеђена на посебном наменском рачуну
Општинске управе Прибој; имплементација UNOPS- “PROGRES”, Уговорoм о
гранту између општине Прибој и – ЕУ ПРОГРЕС програма бр. 021-2013 од
20.05.2013. Процењена вредност јавне набавке је: 4.750.000,00 динара (без ПДВ).
6) Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове у
складу са чл. 75. 76. и чл. 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), као и остале услове примерене конкретној јавној набавци које је
дефинисао наручилац у конкурсној документацији.
7) Критеријум за оцену и избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Напомена: Уколико Наручилац прими две или више понуда са једнаком понуђеном ценом,
изабраће се понуда понуђача који је за претходне три обрачунске године (2010, 2011. и 2012.)
остварио већи укупан пословни приход.

8) Непосредан увид у конкурсну документацију заинтересовани понуђачи могу
остварити почев од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне
набавке, сваког радног дана у времену од 09:00 до 13:00 часова, у просторијама
наручиоца, на адреси: Општина Прибој, ул. 12. јануара бр. 108, 31 330 Прибој.
Конкурсна документација може се преузети лично подношењем писменог
овлашћења за преузимање издатог на меморандуму понуђача, оверено печатом и
потписом овлашћеног лица, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова почев од
дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке па до истека
рока за подношење понуда до 12,00 часова, на адреси наручиоца из претходне
тачке. Уз писмено овлашћење за преузимање конкурсне документације, понуђач је
дужан да поднесе и доказ о извршеној бесповратној уплати у износу од 5.000,00
динара, на име трошкова за израду и умножавање конкурсне документације, на
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рачун буџета Општине Прибој број 840-745151843-03, са позивом на број по
моделу 97, 43-083, сврха уплате „откуп конкурсне документације за ЈН. 40411/2013“.
- Портал јавних набавки: www.ujn.gov.rs – преузимање бесплатно
- Портал наручиоца : www.priboj.rs – преузимање бесплатно

9) Понуђачима који упуте захтев за достављање документације, иста ће бити
достављена у року од два дана. Исти уз захтев морају доставити и доказ о уплати.
10) Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је
доставе у року од 30 дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке
односно да је доставе најкасније 30-ог дана до 12:00 часова, без обзира на начин
достављања, у запечаћеном омоту, на адресу: Општина Прибој, ул. 12. јануара 108,
31 330 Прибој, са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. 404-11/2013 – НЕ
ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и
телефон понуђача.
11) Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца
закључно са задњим даном истека рока за достављање понуда односно 30-ог дана од
објављивања на Порталу УЈН до 12:00 часова, без обзира на начин на који су
послате.
12) Понуде које стигну након наведеног рока, сматраће се неблаговременим и
неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене са
писменим обавештењем да су неблаговремене.
13) Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Понуде са варијантама нису
дозвољене. Вредност у понуди исказује се у динарима без ПДВ-а.
14) Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у
просторијама наручиоца, на адреси Општина Прибој, 12. јанура бр. 108, 31 330
Прибој , односно 30-ог дана од дана објављивања на Порталу Управе за јавне набавке
у 12:30 часова. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача који су
дужни да Комисији предају потписано и оверено овлашћење за заступање понуђача,
непосредно пред почетак отварања понуда.
15) Понуђачи су дужни да испуне и додатне услове из члана 76. Закона о јавним
набавкама.
16) Понуђач је дужан да достави финансијско обезбеђење за озбиљност понуде
Доказ:
- потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, бланко соло
регистрована меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на износ од
5.000.000,00 динара и са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда,
наплативу на први позив и без приговора, ОП образац и картон депонованих
потписа.
17) Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року не дужем од 25
(двадесетпет) дана од дана отварања понуда, а доставиће је понуђачима у року од 3
(три) дана од дана доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ бр. 124/12).
18) Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке уколико нису
испуњени услови за избор најповољније понуде, као и из објективних и доказивих
разлога.
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19) Заинтересовани понуђачи могу постављати питања у вези предметне јавне
набавке најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.
20) Додатне информације у вези јавног позива могу се добити сваког радног дана
од 09:00 до 13:00 часова путем телефона 033 2452 341 лок. 119. особа за контакт
Екрем Хоџић.

2. ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ
ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИМА ПОНУЂАЧ АКО ИСПУЊАВА:
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
ДОКАЗ:
Извод (искључиво) о упису у регистар надлежног органа (Агенција за привредне
регистре).
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
 Да он 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 житотне средине, кривичпно дело примања или
давања мита, кривично дело преваре, у складу са чланом 75.став1. тачка 2.
ДОКАЗ:
Потврде надлежног суда и полицијске управе.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
 Да му није изречена правноснажна судска или управна мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања јавног
позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке.
ДОКАЗ:
- Потврде надлежног суда привредног и прекршајног или
- Потврда Агенције за привредне регистре.
Наведене потврде не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
 Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији или
потврда да се понуђач налази у поступку приватизације.
ДОКАЗ:
Потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште, да је понуђач
измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине:
А) потврда републичке пореске управе и
Б) потврда пореске управе јединице локалне самоуправе где понуђач има
седиште.
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Или, уместо А и Б
В) потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације
Н А П О М Е Н А: Докази из тачке 4. не смеју бити старије од два месеца пре
отварања понуда.
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови
групе понуђача.
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ


Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
5.1. располаже неопходним финансијским капацитетом – није остварио
губитак у пословању у претходне три обрачунске године (2010, 2011. и
2012.година).
5.2. да није био у блокади у последњих 6 месеци у свом пословању до дана
објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке.
5.3. да је остварио укупан приход од најмање 10.000.000,00 динара у претходне
три године (2010, 2011. и 2012. година) на пословима из области јавне набавке.
ДОКАЗ:
5.1. Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре, образац БОН-ЈН,
који обавезно мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне 3 обрачунске године (2010. 2011. и 2012.), показатеље
за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (који није старији од 6
месеци од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке,
5.2. Потврду о броју дана неликвидности (блокади) за последњих шест месеци
до дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке,
5.3. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора односно
изведеним радовима могу бити на оригиналном обрасцу бр.14 из конкурсне
документације или издате од стране наручилаца на њиховим обрасцима, при чему
такве потврде морају имати све елементе које садржи образац бр.14 из конкурсне
документације.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално. Уколико понуђач наступа са подизвођачима или је понуда дата од
стране групе понуђача, овај доказ треба да испуне кумулативно.



располаже довољним кадровским капацитетом и то:

6.1 .- располаже довољним кадровским капацитетом ако има ангажована следећа
стручна лица :
 једног дипломираног грађевинског инжењера или дипломираног инжењера
архитектуре с важећом лиценцом (лиценца 400 или 401 или 410 или 411)
 једног дипломираног инжењера електротехнике (електроинжењер) с важећом
лиценцом (лиценца 450 или 451 ) ,
 једног дипломираног машинског инжењера са важећом лиценцом (лиценца
430),
Ова лица морају испуњавати услове из члана 151. Закона о планирању и изградњи
(Сл.гласник РС бр.72/09 ,81/09, 24/11 и 121/12), а код потенцијалног понуђача могу
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бити у сталном радном односу, односно ангажовани по Уговору о привременим и
повременим пословима или по Уговору о пословно техничкој сарадњи .
Понуђач је дужан да ова лица именује за одговорне извођаче радова (грађевински,
електро и машински) и потенцијални понуђач податке о овим лицима уписује у
Образац број 12.
Такође, понуђач мора да има најмање пет запослених радника.
Понуда Понуђача који не достави тражене доказе биће одбијена као неисправна.
ДОКАЗ:
Понуђач мора да достави фотокопије личних лиценци одговорних пројектаната
и одговорних извођача радова, који ће решењем бити именовани за пројектовање и
извођење радова са копијама потврде ИКС-а.
За лица која су у радном односу код понуђача или подизвођача, доказ о
ангажовању је фотокопија радне књижице и одговарајућег М обрасца.
За лица која су ангажована по основу друге врсте уговора (Уговор о
повременим и привременим пословима, Уговор о пословно-техничкој сарадњи и
слично), доказ о ангажовању је оригинал или фотокопија Уговора у којем се види
да ће ова лица бити ангажована у извршењу обавеза које су предмет ове јавна
набавке.
Подизвођач мора имати стално запослене одговорне извођаче оних радова за
које је подизвођач ангажован у предметној јавној набавци. Уколико понуђач наступа
са подизвођачима, исти не може бити заступљен са више од 50% од укупне
вредности понуде и дужан је да наведе које ће радове обављати подизвођач.
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси
самостално. Уколико понуђач наступа са подизвођачима или је понуда дата од
стране групе понуђача, овај доказ треба да испуне кумулативно.
6.2 да располаже са следећом техничком опремом :
- Теретно возило минималне носивости 5 тона
- Доставно возило минималне носивости 1,5 тона
ДОКАЗ: фотокопија саобраћајне дозволе или одговарајући уговор.



финансијско обезбеђење за озбиљност понуде.
ДОКАЗ:
потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача, бланко соло
регистрована меница за озбиљност понуде, са меничним овлашћењем на износ од
5.000.000,00 динара и са роком важности минимум 60 дана од дана отварања
понуда, наплативу на први позив и без приговора, и ОП образац, као и картон
депонованих потписа.
Страни понуђачи могу да доказују испуњеност услова за учешће на начин одређен
Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12).

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) је у обавези да достави и оригинале
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писама о намерама банке за издавања неопозивих и безусловних банкарских
гаранција, плативих на први позив без приговора и то:
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у
износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 90 дана дуже од
понуђеног рока за завршетак радова,
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за повраћај плаћања по пријави радова, плативе на први позив без
приговора, у висини траженог плаћања, а највише 30% од вредности уговора без
ПДВ-а и са роком важности најмање 15 дана дуже од понуђеног рока за завршетак
радова,
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив
без приговора, у износу од 5% вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности
30 дана дужим од понуђеног гарантног рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од укупне вредности понуде без ПДВ-ом исказане у
динарима.
ДОКАЗИ СЕ МОГУ ПРИЛОЖИТИ У НЕОВЕРЕНИМ ФОТОКОПИЈАМА,
ОНИМ РЕДОМ КАКО СУ НАВЕДЕНИ, А ИЗАБРАНИ - НАЈПОВОЉНИЈИ
ПОНУЂАЧ ЋЕ БИТИ У ОБАВЕЗИ ДА ПРЕ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ У
ДОДЕЛИ УГОВОРА НА УВИД ДОСТАВИ ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ
ФОТОКОПИЈЕ СВИХ ЗАХТЕВАНИХ И ДОСТАВЉЕНИХ ДОКАЗА.

3. УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ:
Овим упутством прописује се садржај понуде и начин њеног попуњавања у
поступку јавне набавке радова бр. 404-11/2013. чији је предмет Адаптација
простора за рад Омладинског центра у Прибоју.
 Понуда се саставља на оригиналном обрасцу, који је саставни део конкурсне
документације и мора бити на српском језику.


Образац понуде понуђач мора у потпуности попунити и уписати:
- податке о томе да ли се понуда подноси самостално, као заједничка понуда
или као понуда са подизвођачем;
- рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
- укупну цену без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом;
- услови плаћања;
- рок завршетка радова;
- гарантни рок.

 Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти са назнаком: “Понуда за јавну
набавку бр. 404-11/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте понуђач је дужан
да назначи назив, адресу и телефон понуђача.
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 Понуда се сматра ПРИХВАТЉИВОМ ако понуђач који наступа самостално,
понуђач који наступа са подизвођачима или група понуђача доставе доказе о
испуњености услова из чл. 75. став 1. тач. 1) до 5) и 76. Закона о јавним набавкама,
као и доказе о испуњености осталих услова дефинисаних конкурсном
документацијом. Наручилац задржава право провере достављених доказа, а уколико
се том приликом установи да достављени докази не одговарају чињеничном стању
таква понуда ће се одбити као неисправна.
 Докази о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из
чл 75. и 76. Закона о јавним набавкама, могу се доставити у оригиналу, овереним,
као и неовереним копијама, с тим што је понуђач чија је понуда оцењена као
најповољнија дужан да у року од 3 (три) дана од дана писменог позива наручиоца
достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид уколико
је уз понуду доставио неоверене копије.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал
или оверену копију доказа у року из става 1. овог члана, наручилац ће његову
понуду одбити као неисправну.
 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском
језику. Поступак се води на српском језику. Обавезну садржину понуде чине образац
понуде, сви докази и прилози тражени конкурсном документацијом, као и попуњени,
потписани и оверени обрасци из конкурсне документације, на начин одређен
конкурсном документацијом.
Oбрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за
њих предвиђена, празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима,
тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. У
противном, понуда ће се одбити као неисправна.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан, односно
које лице је дужно да образац овери печатом и потпише и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац
мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и
потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача (носиоца групе) –
представника групе понуђача.
Напомена:
Образац бр.9 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду,
оверавају и потписују одговорна лица чланова групе;
Образац бр.4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде потписује одговорно лице понуђача, односно уколико понуђач
наступа у групи, образац бр. 4 потписује одговорно лице овлашћеног члана групе
понуђача.
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,
односно овлашћено лице групе понуђача, је дужно да попуни модел уговора,
парафира и печатира сваку страну, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
прихвата све елементе уговора. У случају подношења заједничке понуде односно
понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи
из групе понуђача односно сви подизвођачи.
Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем – Образац за
оцену испуњености услова подизвођача (образац бр. 2), Општи подаци о подизвођачу
(образац бр. 8) копирати у потребном броју примерака,
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- уколико понуду подноси група понуђача – образац за оцену испуњености
услова понуђача и члана групе понуђача (образац бр. 1), Општи подаци о члану
групе понуђача (образац бр. 10), Списак изведених радова (образац бр. 13) и Потврде
о реализацији закључених уговора односно раније изведеним радовима (образац бр.
14) копирати у потребном броју примерака.
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да
понуђач наступа самостално – Образац бр. 2, Образац бр. 7, Образац бр. 8, Образац
бр. 9 и Образац бр. 10, у случају да понуђач наступа са подизвођачем – Образац бр. 6,
Образац бр. 9 и Образац бр. 10, у случају да понуђач наступа у групи – Образац бр. 2,
Образац бр. 7 и Образац бр. 8), понуђач није у обавези да потпише и овери.
Образац бр. 4 - Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и
потписивање понуде непримењив је у случају да понуду саставља и потписује
одговорно лице – директор понуђача, односно одговорно лице – директор
овлашћеног члана групе понуђача.
 Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а, заокруживањем на две
децимале и мора бити фиксна. У моделу уговора цену треба изразити нумерички и
текстуално, при чему текстуално изражена цена има предност у случају
несагласности.
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у
динарима.
 Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, наручилац ће поступити
сходно члану 92. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012).
 Понуда се доставља до 12:00 сати 30-ог дана од дана објављивања јавног позива
на Порталу Управе за јавне набавке. Понуда се доставља на адресу наручиоца:
Општина Прибој, ул. 12 јануара бр. 108, 31 330 Прибој, лично или путем поште.
Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана истека рока за подношење
понуда тј. 30-ог дана од дана објављивања са почетком у 12:30 часова.
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за
јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача,
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.


Понуде са варијантама нису дозвољене.

 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. Понуђач који је
самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач.
 Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. Уколико понуђач
извршење набавке делимично повери подизвођачу дужан је да наведе назив
подизвођача, тј. да сходно чл. 80. Закона о јавним набавкама, за подизвођача достави
доказе о испуњености услова предвиђених Законом и конкурсном документацијом.
Учешће подизвођача у извршењу предметне јавне набавке не може бити веће од
50% од целокупне вредности понуде без ПДВ-а и дужан је да наведе које ће радове
обављати подизвођач.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, у ком случају је услове
из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан да испуни самостално.


Заједничку понуду може поднети и група понуђача, а у складу са чланом 81.
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Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), с тим што понуђачи из
групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона о јавним набавкама, а
остале услове из члана 76. овог закона испуњавају и доказују заједно, при чему
учешће у понуди овлашћеног члана групе понуђача мора бити највеће.
 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи, а дужан односно обавезан је да га потпише и
печатира овлашћени члан групе понуђача у име групе понуђача, односно овлашћено
лице понуђача из понуде са учешћем подизвођача.
Уколико је поднета заједничка понуда групе понуђача саставни део понуде је и
правни акт – споразум којим ће бити прецизирана одговорност свих понуђача
међусобно као и према наручиоцу за извршење јавне набавке.
 Уколико заједничка понуда буде оцењена као најповољнија група понуђача је у
обавези да достави правни акт (заједничку изјаву потписану од стране сваког
понуђача из групе понуђача) којим се обавезује на заједничко извршење набавке и
којим ће бити прецизирана одговорност сваког понуђача за извршење уговора.
 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходних пет
година. Доказ може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованим
средствима обезбеђења испуњења уговорних обавеза, извештај надзорног органа о
изведеним радовима, изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорене обавезе или због
кашњења у њеном испуњењу, решење органа управе надлежног за издавање
одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на
објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и
безбедност имовине.
 Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњење
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
достављање понуде, с тим што тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.
Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана
пријема захтева послати понуђачу одговор у писаном облику и истовременуо ту
информацију доставити и свим другим понуђачима који су примили конкурсну
документацију.
Питања се упућују на адресу: Општина Прибој, 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој,
уз напомену: „Појашњења – јавни позив за набавку бр. 404-11/2013”
Понуђачи су дужни да се увере у све услове пројектовања и градње односно
извођења радова, постојећу планску и техничку документацију, као и да стекну
комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде о
локацији за коју ће се пројектовати и на којој ће се радови и изводити. С тим у
вези постоји обавеза достављања изјаве о обиласку предметне локације. У вези са
одређивањем дана обиласка локације, особа за контакт је: Екрем Хоџић, телефон
033 2452 341, лок. 119, у периоду од 09,00-13,00 часова сваког радног дана.
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 Сагласно чл. 93. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/2012) наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, по питању предметне понуде.
 Понуђач је дужан да на захтев наручиоца истом омогући непосредну контролу,
тј. увид како код себе, тако и код његових подизвођача, и то у року од 2 (два) дана од
дана подношења захтева од стране наручиоца.
 Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда
сагласно чл. 90. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012). У
случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена
као неисправна.
 Рок за извршење предмета јавне набавке не може бити дужи од 60 (шестдесет)
дана од дана потписивања Уговора. Уколико је понуђач понудио рок изван
наведеног интервала понуда ће бити одбијена као неисправна.
 Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од извршене
примопредаје – у супротном понуда ће бити одбијена као неисправна. Гарантни рок
за изведене радове се исказује искључиво у пуним месецима. Гарантни рок за добра
која се само испоручују односно за материјал који се уграђује и опрему која се
инсталира мора бити усклађен са гарантним роком произвођача материјала и опреме,
рачунајући од дана примопредаје радова наручиоцу. Материјал који се уграђује и
испоручена опрема морају одговарати опису радова, техничкој документацији,
нормативима и одговорност за њихов квалитет сноси изабрани понуђач. Исти је
дужан да поднесе потребне атесте о техничко-технолошкој исправности материјала,
опреме, елемената, делова који се уграђују приликом извршења предметне јавне
набавке, а по потреби је дужан и да испита квалитет материјала и опреме код за то
овлашћене стручне организације. Динамика испоруке потребних материјала и
опреме која је потребна за извршење предметне јавне набавке зависи од динамике
извођења радова односно од претходно завршених припремних радова за њену
инсталацију и уградњу.
 За озбиљност понуде понуђач је обавезан (мора) да достави потписану и оверену
од стране овлашћеног лица понуђача бланко соло регистровану меницу са меничним
овлашћењем (образац бр. 20 из конкурсне документације) на износ од 5.000.000,00
динара и роком важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда. Уз
наведено неопходно је доставити и ОП образац и картон депонованих потписа
овлашћених лица понуђача.
У противном понуда ће се одбити као неисправна. Важи за понуђача који
наступа самостално, затим који наступа са подизвођачима односно овлашћеног члана
групе понуђача (носиоца посла).
У случају да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5
дана од дана пријема позива не достави на увид оргиналне или оверене доказе из
члана 77. Закона о јавним набавкама о испуњавању услова из члана 75. и 76. истог
Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и поднеће на наплату код
пословне банке меницу коју је понуђач доставио у склопу своје понуде као гаранцију
издату за озбиљност понуде. Такође, меница за озбиљност понуде се активира и ако
изабрани понуђач у року од 3 дана по пријему позива не приступи потписивању
уговора или пак у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави тражене
банкарске гаранције, као ни полису осигурања, у ком случају се уговор може
раскинути.
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 Авансно плаћање није предвиђено. Плаћање по пријави радова је дозвољено
највише до 30% од укупне вредности понуде без ПДВ-ом, а понуда која у себи буде
захтевала начин плаћања по пријави радова у проценту већем од дозвољеног биће
одбијена од стране наручиоца као неисправна. Плаћање ће се вршити на основу
испостављених рачуна сачињених у складу са динамиком плаћања дефинисаном у
Уговору. Рачуни морају бити потписани од стране стручног надзора, а плаћање ће
бити извршено у року од 30 дана од дана пријема рачуна. Понуђач може да понуди и
дужи рок плаћања. За случај да понуди краћи рок плаћања понуда ће бити одбијена
као неисправна.
 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) је у обавези да достави и
оригинале писама о намерама банке за издавања неопозивих и безусловних
банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у
износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности 90 дана дуже од
понуђеног рока за завршетак радова,
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за повраћај плаћања по пријави радова, плативе на први позив без
приговора, у висини траженог плаћања, а највише 30% од вредности уговора без
ПДВ-а и са роком важности најмање 15 дана дуже од понуђеног рока за завршетак
радова,
- оригинал писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први позив
без приговора, у износу од 5% вредности уговора без ПДВ-а и са роком важности
30 дана дужим од понуђеног гарантног рока.
Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени
номинално или процентуално од укупне вредности понуде без ПДВ-ом исказане у
динарима.
 Приликом потписивања Уговора, тј, најкасније у року од 15 дана од потписивања
истог, изабрани понуђач је у обавези да наручиоцу достави неопозиву и безусловну
банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на први позив без
приговора, у износу од 10% вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности 90
дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.


У случају да изабрани понуђач у својој понуди захтева плаћање по пријави
радова, у обавези је да приликом потписивања уговора или најкасније 15 дана након
закључења уговора, a пре уплате захтеваног плаћања, достави неопозиву и
безусловну банкарску гаранцију у износу траженог плаћања без ПДВ-а (не већег од
30% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а), плативе на први позив без
приговора и са роком важности најмање 15 дана дуже од дана понуђеног рока за
завршетак радова. Без достављања гаранције банке предметна уплата неће бити
извршена.
 У тренутку примопредаје окончаних радова изабрани понуђач је у обавези да
достави неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року, плативу на први позив без приговора у износу од 5% вредности
Уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног
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рока. Без достављања ове гаранције банке завршна уплата неће бити извршена.
У случају да изабрани понуђач не отклони уочене грешке у примереном року
датом од стране наручиоца, наручилац има право да наплати банкарску гаранцију.
 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима,
односно овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) је у обавези да уз понуду
достави и изјаву (образац бр.15) о прибављању полисе осигурања за извођење радова
који су предмет конкретне јавне набавке и за одговорност за штету причињену
трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до предаје радова
наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15
дана од дана закључења уговора наручиоцу достави полису осигурања за
извођење радова који су предмет конкретне јавне набавке и за одговорност за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, за све време изградње
тј. до предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.
 У поступку предметне јавне набавке наручилац ће разматрати све благовремено
достављене понуде. У обзир за избор најповољније понуде узеће се само
прихватљиве понуде као и оне које немају битне недостатке.


Неприхватљиве понуде ће бити одбијене и као такве неће бити рангиране.

 Благовремена понуда је понуда која пристигне у просторије наручиоца на напред
наведену адресу до 30–ог дана до 12,00 сати, без обзира на начин достављања.
 Неблаговремене понуде неће се узети у разматрање, већ ће по окончању
поступка отварања понуда бити враћене понуђачу, неотворене и са назнаком да су
неблаговремене.
 Наручилац ће поред неисправних, одбити и све неодговарајуће понуде, а може
одбити и неприхватљиве понуде.


Одлука о избору најповољније понуде, донеће се применом критеријума
најнижа понуђена цена, сагласно члану 84. и 85. став 1. Закона о јавним набавкама.
Напомена: Уколико Наручилац прими две или више понуда са једнаком понуђеном
ценом, изабраће се понуда понуђача који је за претходне три обрачунске године
(2010, 2011. и 2012.) остварио већи укупан пословни приход.

 Подаци које понуђач оправдано означи као пословну тајну биће коришћени само
за намене јавног позива и неће бити доступни ником мимо круга лица која буду
укључена у поступку јавне набавке, а наручилац и понуђач ће се у свему прдржавати
члана 14. и 15. Закона о јавним набавкама.
Као пословну тајну, понуђач може означити документа која садрже личне
податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који на други начин нису
доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима
понуђача означени као пословна тајна.
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 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу великим словима имају исписано „ПОСЛОВНА ТАЈНА“, а испод тога потпис
лица које је потписало понуду.
Ако се пословном тајном сматра само поједини поступак у документу, тај део
мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
„ПОСЛОВНА ТАЈНА“. Наручилац не одговара за тајност података који нису
означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку пословне тајне. Понуђач ће то
учинити тако што ће његов представник изнад ознаке „ПОВЕРЉИВО“ написати
„ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове тајност документа,
наручилац ће одбити понуду у целини.

 Наручилац може, најкасније девет дана пре истека рока за подношење понуда да
изврши измену или допуну конкурсне документације и исти је дужан без одлагања и
без накнаде да те измене или допуне достави заинтересованим лицима која су
преузела конкурсну документацију на начин на који су и преузели конкурсну
документацију. Све измене и допуне достављене на напред наведени начин и у
напред наведеном року представљају саставни део конкурсне документације, и оне
ће важити само ако су учињене у писаној форми. Усмене изјаве или изјаве дате на
било који други начин од стране наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати
наручиоца.
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да
продужи рок за подношење понуда.

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока
за подношење понуда. Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора
бити изражена у динарском износу, а не у процентима. Начин обрачуна цене у
случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне
цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне
корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и
достављено са ознаком на коверти „Измена понуде“ или „Повлачење понуде“ за јавну
набавку бр. 404-11/2013. Понуда не може бити измењена после истека рока за њено
подношење.
 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место почињене грешке парафира и овери печатом. Наручилац
може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом оцењивања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као
релевантну цену по јединици мере. Проверу рачунске тачности понуда и грешке,
уколико их буде, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним,
Страна 15. од 88

МИНОР WОРКС ЦОНТРАЦТ
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално,
- уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на
тој позицији укључена у вредност других радова, уз напомену да је у том случају
понуђач у обавези да на тој позицији упише 0 (нулу).
 Рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде је 25
(двадесет пет) дана од дана отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем
биће закључен после истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
 Ако понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
уложити захтев за заштиту права понуђача у складу са чл. 148. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012).
 Поступак за заштиту права понуђача као и рокови у том поступку дефинисани су
одредбама Закона о јавним набавкама од чл. 148. до чл.167. („Сл.гласник РС“ бр.
124/2012).
Уз захтев за заштиту права понуђач је дужан да уплати и таксу одређену чланом
156. Закона о јавним набавкама у износу дефинисаном у истом, на рачун буџета
Републике Србије. Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује
својим радњама.
 Након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона,
наручилац ће приступити закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Изабрани понуђач је у обавези да у року од 3 (три) дана од пријема позива од
стране наручиоца, приступи потписивању уговора.
Ако у том року позвани понуђач не приступи потписивању уговора, тј. одбије да
закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће поништити одлуку о избору
најповољније понуде и приступиће закључењу уговора на исти начин са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
 Наручилац доноси Одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом
109. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама и задржава право да одустане од јавне
набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
Оцена понуда за избор најповољнијег понуђача по јавном позиву за набавку
Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, вршиће се на основу
критеријума најнижа понуђена цена, сагласно члану 84. и 85. став 1. Закона о
јавним набавкама.
Напомена: Уколико Наручилац прими две или више понуда са једнаком понуђеном
ценом, изабраће се понуда понуђача који је за претходне три обрачунске године
(2010, 2011. и 2012.) остварио већи укупан пословни приход.
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5. OБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ ПОТРЕБНИ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ
а) Извод из Агенције за привредне регистре – Прилог бр. 1
б) Потврде надлежног суда и полицијске управе– Прилог бр. 2
в) Потврде надлежног суда, прекршајног и привредног градског органа за
прекршаје или потврда Агенције за привредне регистре којом доказује да му није
изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објављивања односно слања јавног позива
за подношење понуда на Порталу УЈН. Наведене потврде не смеју бити старије
од два месеца пре отварања понуда. – Прилог бр. 3
г) Потврда – уверење пореске управе Министарства Финансија Републике Србије
и потврда – уверење пореске локалне самоуправе (локална пореска
администрација) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији или уместо претходно наведене две потврде, потврду
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације, које не
смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда – Прилог бр. 4
д) Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре, образац БОН-ЈН, који
обавезно мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и
биланс успеха за претходне 3 обрачунске године (2010. 2011 и 2012. год.),
показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (који није
старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН и
Потврду о броју дана неликвидности (блокади) за последњих шест месеци до
дана објављивања јавног позива на Порталу УЈН , коју издаје Народна банка
Србије, Центар за бонитет, Одељење за принудну наплату – Крагујевац,–
Прилог бр. 5
ђ) Понуђач мора да достави фотокопије личних лиценци одговорних
пројектаната и одговорних извођача радова, који ће решењем бити именовани за
пројектовање и извођење радова са копијама потврде ИКС-а.
За лица која су у радном односу код понуђача или подизвођача, доказ о
ангажовању је фотокопија радне књижице и одговарајућег М обрасца.
За лица која су ангажована по основу друге врсте уговора (Уговор о
повременим и привременим пословима, Уговор о пословно-техничкој сарадњи и
слично), доказ о ангажовању је оригинал или фотокопија Уговора у којем се види
да ће ова лица бити ангажована у извршењу обавеза које су предмет ове јавна
набавке. - Прилог бр. 6
е) списак изведених радова из области предметне јавне набавке у последње три
године 2010, 2011 и 2012. са подацима о наручиоцу, датуму, врсти радова и
укупном износу изведених радова уз потврду издату и потписану од стране
наведеног наручиоца или оверене окончане ситуације – Прилог бр. 7
ж) Финансијско обезбеђење (гаранцију) за озбиљност понуде и то потписану и
оверену бланко соло регистровану меницу са меничним овлашћењем на износ
од 5.000.000,00 динара са роком важења минимум 60 дана од дана отварања
понуда, ОП образац и картон депонованих потписа – Прилог бр. 8
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з) Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за добро извршење посла, плативе на први позив без приговора, у
износу од 10% вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности 90 дана дуже
од понуђеног рока – Прилог бр. 9
и) Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за повраћај плаћања по пријави радова, плативе на први позив без
приговора, у висини траженог плаћања, а највише 30% од вредности уговора
без ПДВ-а и са роком важности најмање 15 дана дуже од понуђеног рока –
Прилог бр. 10
ј) Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве и безусловне
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, плативе на први
позив без приговора, у износу од 5% вредности понуде без ПДВ-а и са роком
важности 30 дана дужим од понуђеног рока – Прилог бр. 11
За случај заједничке понуде, гаранцију за озбиљност понуде, писмо о намерама
банке за добро извршење посла и писмо о намерама банке за отклањање
недостатака у гарантном року доставља само овлашћени члан групе понуђача –
носилац посла.
к) динамички план усклађен са понуђеним роком за завршетак радова
припремљен на сопственом обрасцу понуђача - Прилог бр. 12
л) Акт о процени ризика израђен на основу Закона о безбедности и здрављу на
раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005), а у складу са Правилником о
начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
("Службени гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006 и 30/2010).
Потребно је доставити фотокопију прве стране, односно оних страна „Акта“
на којима се види да је „Акт“ израђен за потребе понуђача. На захтев
Комисије понуђач ће доставити комплетан Акт о процени ризика , најкасније у
року од три дана од дана пријема захтева.- Прилог бр. 13
6. ОБРАСЦИ ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ:
1.
Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача –
ОБРАЗАЦ 1.
Мора бити исправно попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен
печатом понуђача. У колони «документ достављен – да – не» свака тачка мора
бити попуњена са «да» или са «не», на за то предвиђеном месту. Уколико
понуду подноси група понуђача образац бр. 1 из конкурсне документације –
образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача
оверава сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју
примерака. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана
44. став 2. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, што доказује
достављањем доказа из члана 45. овог закона, а остале услове из члана 44.
Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.
2.

Образац за оцену испуњености услова подизвођача – ОБРАЗАЦ 2.
Мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен
печатом понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака за сваког
подизвођача.
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3.
Изјава о прихватању услова из јавног позива и конкурсне документације
ОБРАЗАЦ 3.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који
наступа са подизвођачем Изјаву о прихватању услова из јавног позива и
конкурсне документације - Образац 3 потписује само понуђач. Уколико
понуду подноси група понуђача Изјаву о прихватању услова из јавног позива
и конкурсне документације - Образац 3 потписује овлашћени члан групе
понуђача.
4. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понудеОБРАЗАЦ 4.
Наведени образац потписује одговорно лице понуђача, односно уколико
понуђач наступа у групи Образац бр. 4 потписује одговорно лице овлашћеног
члана групе понуђача.
5.

Општи подаци о понуђачу - ОБРАЗАЦ 5.

6.

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима - ОБРАЗАЦ 6.

7.

Изјава о подизвођачима, ако се ангажују - ОБРАЗАЦ 7.

8.

Општи подаци о подизвођачу - ОБРАЗАЦ 8.
Образац копирати у потребном броју копија за сваког од подизвођача.

9.

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ 9.
Наведени образац оверавају и потписују одговорна лица чланова групе.

10.

Општи подаци о члану групе понуђача - ОБРАЗАЦ 10.
Фотокопирати образац за сваког члана групе понуђача.Образац о општим
подацима о члану групе понуђача потписује овлашћени члан групе понуђача.

11.

Изјава понуђача да је обишао предметну локацију - ОБРАЗАЦ 11.
Изјаву понуђача да је обишао предметну локацију - Образац 11 потписује
понуђач и за подизвођаче уколико наступа са подизвођачем. Уколико понуду
подноси група понуђача Изјаву понуђача да је обишао предметну локацију Образац 11 потписује овлашћени члан групе понуђача.

12. Изјава понуђача о одговорном извођачу и квалификованим радницима, који ће
решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци ОБРАЗАЦ 12.
Образац копирати у довољном броју примерака.
13. Списак изведених радова из области која је предмет јавне набавке (изградњадоградња система за водоснабдевање) у претходне 3 календарске године (2012, 2011,
2010,) - ОБРАЗАЦ 13.
Образац копирати у довољном броју примерака.
14. Потврде о реализацији закључених уговора односно о изведеним радовима из
области предмета јавне набавке (изградња-доградња система за водоснабдевање) ОБРАЗАЦ 14.
Образац копирати у потребном броју примерака.
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15.

Изјава о прибављању полисе осигурања - ОБРАЗАЦ 15.

16.

Изјава о средствима финансијског обезбеђења - ОБРАЗАЦ 16.

17.

Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде - ОБРАЗАЦ 17.

18.

Образац понуде - ОБРАЗАЦ 18.
Образац понуде потписује овлашћено лице понуђача за понуђаче који
наступају самостално, као и за понуђаче који наступају са подизвођачима
Уколико понуду подноси група понуђача Образац 20 понуде потписује само
овлашћени члан групе понуђача.

19.

Модел уговора - ОБРАЗАЦ 19.
Понуђач је дужан да попуни модел уговора, парафира и печатом овери сваку
страну уговора, стави печат и потпис, чиме потврђује да је сагласан са
моделом уговора.
У случају ангажовања подизвођача горе наведене радње у вези са моделом
уговора врши понуђач, а када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе
понуђача, односно овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са
подизвођачима, односно овлашћено лице групе понуђача, је дужно да попуни
модел уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све
елементе уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачима у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.

20. Образац трошкова припреме понуде - ОБРАЗАЦ 20.
У складу са чланом 61. и 88. Закона о јавним набакама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС", број 29/2013) потребно је
навести укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
21. Образац изјаве о независној понуди - ОБРАЗАЦ 21.
У складу са чланом 26. и 61. Закона о јавним набакама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) и чланом 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ("Службени гласник РС", број 29/2013) понуђачи под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу достављају попуњену
потписану и оверену изјаву да су понуду поднели независно без договора
са другим понуђачима или заинтересоиваним лицима.
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Образац 1.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати
смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о
испуњености обавезних услова:
Прилог
Бр. прилога
Документ
уз
понуду
Извод из Агенције за привредне регистре као доказ да је
да
не
ПРИЛОГ БР.1 понуђач регистрован

ПРИЛОГ БР.2

ПРИЛОГ БР.3

ПРИЛОГ БР.4

ПРИЛОГ БР.5

ПРИЛОГ БР.6

Потврда надлежног суда и полицијске управе да он 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
житотне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре, у складу са чланом 75.став1. тачка 2
Потврде надлежног суда, прекршајног и привредног градског
органа за прекршаје или уместо наведене две потврде,
потврду Агенције за привредне регистре којом доказује да му
није изречена правноснажна судска или управна мера
забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања јавног позива за подношење
понуда на Порталу УЈН. Наведене потврде не смеју бити
старије од два месеца пре отварања понуда
Потврда – уверење пореске управе Министарства Финансија
Републике Србије и потврда – уверење пореске локалне
самоуправе (локална пореска администрација) да је измирио
доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији или уместо претходно наведене две потврде,
потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације, које не смеју бити старије од два месеца пре
отварања понуда
Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре, образац
БОН-ЈН, који обавезно мора да садржи: статусне податке
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне
3 обрачунске године (2010, 2011 и 2012), показатеље за оцену
бонитета за претходне три обрачунске године (који није
старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на
Порталу УЈН, и Потврда о броју дана неликвидности
(блокади) за последњих шест месеци до дана објављивања
јавног позива на Порталу УЈН, коју издаје Народна банка
Србије, Центар за бонитет, Одељење за принудну наплату –
Крагујевац.
Понуђач мора да достави фотокопије личних лиценци
одговорних пројектаната и одговорних извођача радова,
који ће решењем бити именовани за пројектовање и
извођење радова са копијама потврде ИКС-а.
За лица која су у радном односу код понуђача или
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ПРИЛОГ БР.7

ПРИЛОГ БР.8

ПРИЛОГ БР.9

ПРИЛОГ БР.10

ПРИЛОГ БР.11

ПРИЛОГ БР.12

ПРИЛОГ БР.13

подизвођача, доказ о ангажовању је фотокопија радне
књижице и одговарајућег М обрасца.
За лица која су ангажована по основу друге врсте
уговора (Уговор о повременим и привременим пословима,
Уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично), доказ о
ангажовању је оригинал или фотокопија Уговора у којем се
види да ће ова лица бити ангажована у извршењу обавеза
које су предмет ове јавна набавке.
Списак изведених радова из области предметне јавне набавке
са подацима о наручиоцу, датуму, врсти радова и укупном
износу изведених радова уз потврду издату и потписану од
стране наведеног наручиоца или оверене окончане ситуације –
прва и последња страна са јасним наводима да су радови из
области јавне набавке.
Финансијско обезбеђење (гаранцију) за озбиљност понуде и то
потписану и оверену бланко соло регистровану меницу са
меничним овлашћењем на износ од 5.000.000,00 динара са
роком важења минимум 60 дана од дана отварања понуда, ОП
образац и картон депонованих потписа
Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве
и безусловне гаранције за добро извршење посла, плативе на
први позив без приговора, у износу од 10% вредности уговора
без ПДВ-а и са роком важности 90 дана дуже од понуђеног
рока за завршетак радова
Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве
и безусловне гаранције за повраћај уплате по пријави
радова, плативе на први позив без приговора, у висини
траженог плаћања, а највише 30% од вредности уговора без
ПДВ-а и са роком важности најмање 15 дана дуже од
понуђеног рока за завршетак радова
Оригинално писмо о намерама банке за издавање неопозиве
и безусловне гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року, плативе на први позив без приговора, у
износу од 5% вредности уговора и са роком важности 30 дана
дужим од понуђеног рока
Динамички план усклађен са понуђеним роком за
пројектовање и завршетак радова припремљен на сопственом
обрасцу понуђача
Акт о процени ризика израђен на основу Закона о безбедности
и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005), а у
складу са Правилником о начину и поступку процене ризика
на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС",
бр. 72/2006, 84/2006 и 30/2010).
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Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са
подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. Понуђач се
обавезује да у року од 3 дана, од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави
оригинал или оверену копију докумената о испуњености услова из члана 44. Закона,
уколико његова понуда буде оцењена као најповољнија. Недостављање докумената у
овом року доводи до одбијања понуде као неисправне. Понуђач се обавезује да
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најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене у било којем од ових
докумената, о тој промени писано обавести Наручиоца и да је документује на
прописани начин.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Датум ___________
М.П.
__________________________ (потпис овлашћеног лица понуђача)
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Образац 2.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати
смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о
испуњености обавезних услова:
Прилог уз
Бр. прилога
Документ
понуду
Извод из Агенције за привредне регистре као доказ да је
да
не
ПРИЛОГ БР.1 понуђач регистрован

ПРИЛОГ БР.2

ПРИЛОГ БР.3

ПРИЛОГ БР.4

Потврда надлежног суда и полицијске управе да он 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 житотне средине, кривичпно дело примања или
давања мита, кривично дело преваре, у складу са чланом
75. став1. тачка 2
Потврде надлежног суда, прекршајног и привредног
градског органа за прекршаје или уместо наведене две
потврде, потврду Агенције за привредне регистре којом
доказује да му није изречена правноснажна судска или
управна мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања односно слања јавног позива
за подношење понуда на Порталу УЈН. Наведене потврде
не смеју бити старије од два месеца пре отварања
понуда
Потврда – уверење пореске управе Министарства
Финансија Републике Србије и потврда – уверење пореске
локалне самоуправе (локална пореска администрација) да
је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији или уместо
претходно наведене две потврде, потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације,
које не смеју бити старије од два месеца пре отварања
понуда
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Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачима.
Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима. Понуђач се обавезује да у
року од 5 дана, од дана пријема писаног позива Наручиоца, достави на увид оригинал или
оверену копију докумената о испуњености услова из члана 75. Закона, уколико његова
понуда буде оцењена као најповољнија. Недостављање докумената у овом року доводи до
одбијања понуде као неисправне. Понуђач се обавезује да најкасније у року од 5(пет) дана,
од дана настанка промене у било којем од ових докумената, о тој промени писано обавести
Наручиоца и да је документује на прописани начин.

Образац копирати у потребном броју примерака и за сваког подизвођача.
Датум ___________

М.П.

___________________________

(потпис овлашћеног лица понуђача)
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Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА, МОДЕЛА УГОВОРА И
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу прихватам услове из
јавног позива и конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-11/2013. за
Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју.

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
______________________________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа
са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћени члан групе
понуђача.
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Образац 4.

ИЗЈАВА О ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Изјављујемо под пуном, кривичном и материјалном одговорношћу да је понуду за
јавну набавку бр. 404-11/2013. за Адаптација простора за рад Омладинског
центра у Прибоју, саставио и потписао

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)
у име и за рачун понуђача
________________________________.
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА – ДИРЕКТОРА
(понуђача или овлашћеног члана групе понуђача)

____________________________
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА
М.П.
_____________________________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача, односно
одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је
непримењив.
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Образац 5.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Назив понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Одговорно лице (потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.
______________________________________
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Образац 6.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, ИЗЈАВЉУЈЕМО да,
у понуди за јавну набавку бр. 404-11/2013. за Адаптација простора за рад
Омладинског центра у Прибоју не наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
______________________________________
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Образац 7.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

Ред.
бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОЗИЦИЈЕ
РАДОВА
КОЈЕ ИЗВОДИ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА У
ПОНУДИ У %

1.

2.

3.

4.

5.

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

___________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

___________________________

Максимално учешће свих подизвођача је до 50% од укупне вредности понуде.
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Образац 8.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Одговорна особа
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ
ПДВ број подизвођача

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ
ПОДИЗВОЂАЧА

У

ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ

БРОЈ

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

______________________________________
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Образац 9.
ИЗЈАВА – СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ
ПОНУДУ
БРОЈ ПОНУДЕ ______________
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, споразумно
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку
бр. 404-11/2013. - Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју.
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА)
ЧЛАНА ГРУПЕ

Овлашћени члан:

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ
ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
У%

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА
ГРУПЕ

Потпис одговорног лица:

м.п.
Члан групе:

Потпис одговорног лица:

м.п.
Члан групе:

Потпис одговорног лица:

м.п.
Члан групе:

Потпис одговорног лица:

м.п.

Учешће овлашћеног члана групе у понуди мора да буде највеће.
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Образац 10.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе Понуђача
Одговорно лице члана групе (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун предузећа и банка
Матични број понуђача
Порески број предузећа – ПИБ
ПДВ број

*Податке оверава овлашћени члан групе понуђача.
Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.
Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
_____________________________________
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Образац 11.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
дана _________ 2013. године посетили локацију на којој се гради предмет јавне
набавке и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима пројектовања о градње и да
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене уколичинама
и у укупној цени.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум: _______________
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
______________________________________
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Образац 12.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА,
КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Бр.

Име и презиме

Квалификација* Број лиценце за
одговорног извођача
радова

Назив привредног
субјекта (понуђач,
подизвођач или члан
групе понуђача) који
ангажује одговорног
извођача или раднике
или број Уговора о
ангажовању.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

Датум: ______________

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

Квалификација* - у овом делу табеле неопходно је навести:
За Одговорног извођача радова навести број лиценце. Одговарајуће лиценце
предвиђене у конкурсној документацији за ову врсту радова су:

б) Одговорни извођачи радова:

једног дипломираног
грађевинског инжењера или дипломираног
инжењера архитектуре с важећом лиценцом (лиценца 400 или 401 или 410 или 411)

једног дипломираног инжењера електротехнике (електроинжењер) с
важећом лиценцом (лиценца 450 или 451 ) ,

једног дипломираног машинског инжењера
са важећом лиценцом
(лиценца 430).
ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ДОВОЉНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА.
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Образац 13.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Бр
.

Наручилац

Период
извођења
радова

Вредност
изведених
радова
(без ПДВ-а)

Врста радова

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

УКУПНО: ......................................... без ПДВ-а.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.

______________________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака
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Образац 14.

ПОТВРДА
______________________________
Назив инвеститора (наручиоца)
______________________________
адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
______________________________________________,из ________________________
_________________________________________________________________________
__
(написати облик наступања: а) самостално б) члан групе ц) овлшћени члан групе д) подизвођач)

за потребе Инвеститора (наручиоца)
________________________________________________________________,
Квалитетно и у уговореном року извело радове
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________ (навести врсту услуга - радова) у вредности од
______________________ динара без ПДВ-а, а на основу уговора
________________________ од _________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у јавним набавкама и у друге сврхе се не може
користити.
Инвеститор (наручиоц) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантује да су горе наведени подаци тачни.
Контакт особа инвеститора (наручиоц): ____________________________.
Телефон: ______________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

______________________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 15.

ИЗЈАВА
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо
да ћемо, уколико у поступку јавне набавке бр.404-11/2013., наша понуда буде
изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора за
Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју наручиоцу у року од
15 (петнаест) дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за
извођење радова који су предмет конкретне јавне набавке и за одговорност за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до
предаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум: ______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа
са подизвођачем Изјаву потписује само понуђач.
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује овлашћени члан групе
понуђача.
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Образац 16.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _______________________________________
МЕСТО СЕДИШТА:

_______________________________________

УЛИЦА И БРОЈ:

_______________________________________

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средстава
финансијског обезбеђења (банкарску гаранцију за добро извршење посла, банкарску
гаранцију за повраћај плаћања по пријави радова – уколико се тражи, банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року), наручиоцу предати копије
картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и ОП образац
овлашћених лица за потписивање, да уговорена средства може искористити у складу
са закљученим уговором о јавној набавци.

У ____________,
Дана________2013.год.

ПОНУЂАЧ
М.П.
____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
(потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, или
овлашћено лице понуђача који наступа са подизвођачем, или овлашћени члан групе
понуђача ако подносе заједничку понуду)

Страна 40. од 88

МИНОР WОРКС ЦОНТРАЦТ

Образац 17.
Менично писмо – овлашћење – за озбиљност понуде
На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и
начину коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:
М.Б.:
ПИБ:
ТЕКУЋИ РАЧУН:

__________________________
__________________________ (унети одговарајуће податке
__________________________ дужника – издаваоца менице)
__________________________

ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице КОРИСНИК: ОПШТИНА Прибој, ул. 12. јануара 108, 31330 Прибој (у даљем
тексту: Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да
предату меницу број ________________ (унети серијски број менице) може попунити
у износу од_________ ( _______________________________ динара), за Озбиљност
понуде, са роком важности 60 дана од дана завршетка јавног отварања понуда.
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од
________________________
( ____________________________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са
свих рачуна Дужника __________________________________________________
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу)
код банке, а у корист Повериоца ОПШТИНА Прибој, ул. 12 јануара 108, 31330
Прибој .
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед
чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због
поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од
стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
Дужника ____________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка,
од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.
Издавалац менице

___________________

(место и датум)

_________________________________

(печат и потпис овлашћеног лица)
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Образац 18.
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку бр.40411/2013. Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, достављамо
Вам следећу
ПОНУДУ
Број понуде ______________
1. Да квалитетно извршимо целокупно радове на адапатацији простора за рад
Омладинског центра у Прибоју у складу са наведеним условима из конкурсне
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
б) заједничка понуда
ц) са подизвођачем
2. Важност понуде износи _____ ( ____________________________ ) дана од дана
отварања
понуда (не краћи од 30 дана).
словима

3. Укупна понуђена цена без ПДВ-а
3.1. Укупна понуђена цена са ПДВ-ом
4. Начин плаћања:
а) плаћање по пријави радова __________ % ( ___________________________ ) –
словима
највише до 30 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а.
б) без плаћање по пријави радова
(попунити на тражени начин ако се тражи аванс или заокружити понуђену опцију
ако се не тражи аванс,)
5. Рок завршетка радова _____ (словима: _________________________) календарских
дана од дана увођења у посао (не дужи од 60 календарских дана).
6. Нудимо гарантни рок за све изведене радове у трајању од _____(словима:
___________________) месеци, од дана извршене примопредаје радова (не краћи од
24 месеци).
Гарантни рок за испоручена добра (опрему), уграђени материјал и инсталирану
опрему је према гарантном року произвођача материјала односно опреме.
7. За извршење јавне набавке ангажујемо ______ ( _______________________ )
словима
подизвођача (уписати број подизвођача).
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М.П.
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Образац 19

МОДЕЛ УГОВОРА

Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју

◦ ОПШТИНА ПРИБОЈ, 12. Јануара 108, 31330, Прибој
и
(2)____________________________________________________
[унети назив извођача]
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ОПШТИ УГОВОР
ОВАЈ УГОВОР је сачињен дана___ месеца ___________ 20__ . год.
ИЗМЕЂУ:
(1)

Општина, Прибој., ул.''12. јануара'' бр.108, коју заступа председник општине
Лазар Рвовић, МБ:07158289., ПИБ.104625986. (у даљем тексту Наручилац)

(2)

Предузеће................................................................................................................,
које заступа ........................................., директор основаног према законима
чија
је
регистрована
адреса
…............................................................,
град......................... земља.......................... (у даљем тексту: Извођач).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

А

Наручилац намерава да изведе радове.

Б

Извођач је доказао Наручиоцу да има одговарајуће искуство, стручност,
лиценце и ресурсе да изведе радове и да је сагласан да радове изведе у складу
с уговором.

Ц

Ослањајући се на оно што му је Извођач приказао Наручилац је ступио у
уговорни однос.

Д

Уговор садржи услове под којима ће Извођач изводити радове.

ОВАЈ УГОВОР:
2.

Наручилац је сагласан да Извођачу плати уговорну цену, у роковима и на
начин прописан уговором, узимајући у обзир извршење и довршавање радова
и исправљање свих грешака од стране Извођача и испуњавање свих осталих
његових обавеза у складу с уговором.

3.

Речи и изрази коришћени у уговору имају значење које је наведено у Општим
условима.

4.

Следећи документи, наведени према редоследу приоритета, сматрају се делом
уговора и тумаче се као његов део:
1.

овај Уговор;

2.

Опис детаља;

3.

Посебни услови (ако их има);

4.

Општи услови;

5.

Спецификација;

6.

цртежи; и

7.

остали Прилози.
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СТРАНА ЗА ПОТПИСЕ
У ПОТВРДУ ЧЕГА, стране омогућују да њихови ваљано овлашћени представници
учине овај Уговор извршним од првог горе уписаног датума:

ПОТПИСНИК _________________________________________
Лазар Рвовић [Председник Општине Прибој]

Општина Прибој, улица 12.Јануар бр.108, ПИБ 104625986
ваљано овлашћен да потпише овај уговор за и у име Наручиоца, Општину Прибој
У присуству:
Потпис

__________________________________ (сведок)

Адреса

__________________________________

Занимање

__________________________________

ПОТПИСНИК _____________________________________________
[унети име овлашћеног потписника Извођача]
Ваљано овлашћен да потпише овај уговор за и у име Извођача:
У присуству:
Потпис

__________________________________(сведок)

Адреса

__________________________________

Занимање

__________________________________
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Општи услови
1. Опште одредбе
1.1 Значења
У Уговору, како је ниже дефинисан, речи и изрази имају следећа значења, сем
када контекст другачије захтева:
"Датум почетка" означава датум наведен у Опису детаља.
"Уговор" је део Општег уговора, Општи и Посебни услови, Прилози и друга
документа (ако их има) која су наведена у Општем уговору.
“Уговорна цена” је цена дефинисана у Опису детаља, која подлеже свим
повећањима или снижењима која могу наступити у складу с овим уговором.
"Извођач" су субјекат наведен као "Извођач" у Општем уговору и правни
следбеници и наследници тог субјекта.
"Представник Извођача" је лице које је означено као такво у Опису детаља
или које Извођач повремено именује у складу с подставом 3.2 и које делује у име
Извођача.
"Земља" је земља у којој се налази градилиште.
“Датум суштинског завршетка” је датум када су радови достигли суштински
завршетак као што је дефинисано у Цертификату о преузимању.
"Дан" означава календарски дан, сем уколико је другачије предвиђено.
“Период у коме се пријављују грешке” је период у коме се пријављују грешке
у радовима као што је наведено у Опису детаља, који се рачуна према датуму
суштинског завршетка.
"Цртежи" су цртежи радова као што су наведени у Прилогу – опис радова, и
сви додатни или модификовани цртежи које издаје Наручилац (или су издати у
његово име).
"Наручилац" је субјекат наведен као "Наручилац" у Општем уговору, и правни
следбеници и наследници.
"Представник Наручиоца" је лице означено као такво у Опису детаља или
које је Наручилац на други начин Извођачу означио као такво.
"Виша сила" су догађај или околности који су ван контроле погођене стране и
који су настали без грешке или занемаривања те стране, који нису могли бити
спречени поступањем погођене стране у складу с разумном пажњом под
условом да су такав догађај или такве околности ограничени на следеће:
9.
рат, (без обзира на то да ли је рат објављен или не), инвазију, акт страних
непријатеља унутар земље;
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10.
побуну, тероризам, револуцију, устанак, војну или узурпирану силу, или
грађански рат унутар земље;
11.
бојеву муницију, јонизујуће зрачење или контаминацију радиоактивношћу унутар земље, сем ако се може приписати употреби такве муниције,
експлозива, радијације или радио-активности од стране Извођача; и
12.
земљотрес, ураган, тајфун, цунами или ватру који потичу ван
градилишта унутар дате земље, који превазилазе домете који су нормални за то
место у то доба године, али искључујући све друге временске услове независно
од њихове озбиљности.
"Општи услови" значи општи услови Уговора.
"Општи уговор" је документ који су потписале стране и који чини део уговора.
"Посебни услови" су посебни услови (уколико их има) који су изнети
непосредно пре Прилога уз уз уговор.
"Страна" је или Наручилац или Извођач.
"Прилог о уговореној цени и начину плаћања" је Прилог 4.
"Опис детаља" је Прилог 1.
"План градилишта" је Прилог 3.
"оОпис радова" је Прилог 2.
"Прилози" су Прилози 1 до 4 уз овај Уговор, укључујући сва даља документа
која су придодата или приложена уз Прилоге 1 до 4 или су путем референце
уграђена у њих.
"Градилишта" су места која обезбеђује Наручилац на којима треба да се изведу
радови и на која треба допремити постројење и материјале као што је приказано
у Плану градилишта.
"Спецификације" су захтеви или документа наведени у План радова,
укључујући захтеве Наручиоца у погледу пројекта који треба да изведе Извођач,
уколико га има, и свако одступање од тог документа.
“Суштински завршетак” је фаза у извођењу радова када наступе следеће
околности:
(а)

радови су обављени и довршени у складу с уговором, сем мањих
грешака које не утичу на извођење или ток радова;

(б)

извршене су и оцењене као успешне све пробе које захтева овај уговор;

(ц)

сва документа, техничке и друге информације, укључујући планове,
пројекте, цртеже, пројекат изведеног стања, информације о инжењерингу,
податке, спецификације, начин извештаја и све друге информације које се
траже према овом уговору достављени су представнику Наручиоца у
складу с овим уговором или како представник Наручиоца с времена на
време одреди;

(д)

све гаранције треће стране и цертификати и одобрења локалних власти су
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издати и дати представнику Наручиоца; и
(е)

испуњени су сви други предуслови суштинског завршетка у складу с
оним што садржи Детаљни прилог.

“Цертификат о преузимању” је цертификат издат у складу са ставом 7, којим
се потврђује да су радови у фази суштинског завршетка и у коме се наводи
датум суштинског завршетка.
"Рок завршетка" је рок за завршетак радова који је наведен у Опису детаља
(или како је прилагођен у складу с Уговором), рачунато од датума почетка.
"Одступање" је промена, измена, додатак или изостављање у односу на радове
у складу с упутствима представника Наручиоца у складу са ставом 5.
"Радови" су сви радови које Извођач треба да изврши у складу с овим
уговором као што је наведено у Плану радова, укључујући привремене радове и
свако одступање.
1.2 Тумачење
Речи којима се помињу лица или стране, односе се на фирме и организације.
Речи наведене у једнини или у једном роду укључују множину или други род
када то контекст налаже.
1.3 Приоритет докумената
Сматраће се да документа која сачињавају овај Уговор, узајамно објашњавају
једна друге. Уколико се у документима пронађе двосмисленост или
неусаглашеност, представник Наручиоца ће дати сва неопходна упутства
Извођачу, а приоритет докумената је у складу с редоследом наведеним у
Општем уговору.
1.4 Језик
Језик комуникације је српски.
1.5 Комуникације
Свако обавештење, одобрење, сагласност или друга комуникација у вези с овим
Уговором мора бити у писаном облику, потписано, с датумом и ознаком
релевантног представника страна и достављено на адресу служби за
сервисирање обавештења и комуникација на адреси наведеној у Опису детаља.
1.6 Законске обавезе
Извођач мора да се придржава закона земаља у којима се обављају активности.
Извођач мора да пружи сва обавештења и плати све таксе и друге накнаде у вези
с радовима.
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1.7 Додела Уговора
Извођач не сме да додели, пренесе, заложи или на други начин располаже овим
уговором или било којим његовим делом или делом права, потраживања или
обавеза које Извођач има према овом уговору.
2. Наручилац и представници Наручиоца
2.1 Обавезе Наручиоца
Наручилац је сагласан да плати Извођачу уговорну цену за радове у складу с
Ставом 4.
Наручилац мора да обезбеди Извођачу државину и приступ градилишту у
складу с Планом градилишта. Извођач прима к знању да неће добити
ексклузивну државину, или ексклузиван приступ градилишту.
2.2 Представник наручиоца
Представник наручиоца је овлашћен да обавља послове који су му додељени
према уговору. Представник наручиоца није овлашћен да мења и допуњује
услове уговора сем уколико је Наручилац дао дозволу и сагласност у писаном
облику. Представник наручиоца може да одреди одступања у складу са ставом 5.
Представник наручиоца може повремено задужити треће лице и пренети на њега
овлашћења у сврху обављања одређених задужења. Представник Наручиоца
може повремено обавестити Извођача о таквом именовању. Представник
Наручиоца мора обавестити Извођача о задужењима пренетим на овог
помоћника представника Наручиоца и о његовим овлашћењима.
3. Извођач и извођење радова
3.1 Опште обавезе Извођача
Извођач мора започети радове на дан одређен за почетак радова и мора их
завршити у року завршетка. Без обзира на било коју другу одредбу у овом
уговору, представник Наручиоца има пуно право да према свом нахођењу и у
било које време продужи рок завршетка.
Извођач мора извести радове у складу с уговором и на ефикасан,
професионалан и економичан начин у складу са свим примењивим правилима,
наредбама, уредбама, законима, правилницима и стандардима и свим
смерницама, поступцима и директивама које су сачинили Наручилац и његово
особље у складу с овим уговором.
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Извођач мора обезбедити, о сопственом трошку, сву опрему и материјале који су
неопходни да би се предузели и завршили радови, сем уколико је другачије
прецизирано у Плану радова.
Када то захтева представник Наручиоца писаним путем, Извођач мора поднети
узорке и/или каталоге материјала представнику Наручиоца на сагласност у року
који је одредио представник Наручиоца.
Извођач мора обезбедити добијање свих релевантних овлашћења, дозвола и
лиценци за извођење радова, платити све таксе и придржавати се свих
применљивих правила струке, здравствених и безбедносних правила
укључујући све који су изнети у Плану радова.
Извођач мора, у складу са захтевима и роковима датим у Плану радова, или
према инструкцијама представника Наручиоца, подносити редовне извештаје о
свим питањима која се тичу струке, здравља и безбедности и све друге тражене
документе.
У року од три дана после датума почетка, Извођач мора представнику
Наручиоца поднети на одобрење план за обављање радова, који мора бити у
сагласности са свим захтевима изнетим у Плану радова. План ће се користити за
праћење како напредују радови према Уговору. Представник Наручиоца може
тражити од Извођача да у било ком тренутку поднесе на сагласност измењен и
допуњен план.
Извођач мора предузети све пробе у складу са захтевима изнетим у Плану
радова и мора представнику Наручиоца дати писано обавештење 48 сати
унапред о времену и месту на коме ће се вршити конкретне пробе делова радова.
3.2 Представник Извођача и особље Извођача
Представник Извођача наведен је у Опису детаља. Извођач не сме заменити
представника Извођача без претходне писане сагласности представника
Наручиоца и мора поднети представнику Наручиоца на сагласност име и детаље
везане за особу коју Извођач предлаже као замену за представника Извођача.
Извођач је одговоран за све поступке и пропусте представника Извођача.
Извођач даје представнику Извођача сва овлашћења која су му неопходна да би
деловао у име Извођача у складу с уговором.
Особље и радна снага Извођача морају бити квалификовани на одговарајући
начин, обучени и имати искуство да обаве своје задатке који се траже током
извођења радова. Извођач преузима све одговорности или обавезе које утврђују
било који закон или уредба у погледу таквог особља или радне снаге.
Представник Наручиоца може захтевати од Извођача да уклони било коју особу
запослену да обави радове која по мишљењу представника Наручиоца наставља
да ради лоше или без довољно пажње, обавља послове нестручно или немарно,
не поштује одредбе овог Уговора или се упорно понаша на начин који је штетан
по сигурност, здравље или заштиту животне средине. Извођач мора одмах
именовати одговарајуће лице као замену за свако лице које је удаљено по овој
основи.
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3.3 Статус Извођача
У свим питањима која се односе на овај уговор Извођач делује као независни
извођач и није запослен код Наручиоца и није његов агент и не сме се
представљати као такав.
3.4 Подизвођачи
У случају да Извођач захтева услуге подизвођача, Извођач мора прибавити
претходну писану сагласност представника Наручиоца за све такве подизвођаче.
Сагласност представника Наручиоца не ослобађа Извођача ниједне његове
обавезе према овом уговору и услови сваког подуговора зависе од одредаба овог
уговора и у сагласности су с њима.
3.5 Инспекција градилишта
Сматра се да је Извођач извршио инспекцију и испитао градилиште, његову
околину и приступ локацији и да се уверио да су градилиште и приступ
градилишту, укључујући безбедност, погодни за обављање радова и сматра се да
је прибавио све неопходне информације које се односе на ризик који би могао да
утиче на извршење радова, укључујући климатске, хидролошке и природне
услове, и нема права на повећање уговорне цене или на продужење рока
завршетка на основу таквих услова с којима ће се суочити током извођења
радова а које је разумно могао да предвиди искусни извођач који поступа у
складу с најбољом праксом у датој области делатности.
3.6 Старање о радовима и безбедности
Извођач мора о сопственом трошку обезбедити и одржавати целокупно
осветљење, стражу и безбедност који су неопходни за заштиту радова,
персонала Извођача и персонала Наручиоца, укључујући материјал и опрему,
као и за јавну сигурност. Извођач мора да се придржава свих додатних
безбедносних захтева наведених у Плану градилишта. У случају да дође до било
какве штете или губитка на радовима пре примопредаје, Извођач мора о
сопственом трошку извршити оправке на радовима.
Сем уколико је другачије наведено у Плану радова или уколико је Наручилац
писаним путем дао упутства или дозволе, Извођач неће допремати на
градилиште или похрањивати на градилишту, дозволити, размењивати или на
други начин уступати било ком лицу или лицима, било какво оружје, муницију
или експлозиве било које врсте или дозволити, нити ће дозвољавати да се то
чини, а ни сам чинити.
3.7 Неексплодирана муниција
Уколико у било ком тренутку током извођења радова Извођач открије
неексплодирану муницију или антиперсоналне мине, Извођач мора одмах
обуставити радове, обавестити представника Наручиоца, предузети све
неопходне кораке како би обезбедио сигурност свих лица и имовине и
обезбедити градилиште. Извођач мора одмах наставити с радовима када га
представник Наручиоца обавести да је то безбедно
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4. Уговорна цена, начин плаћања и гаранције
4.1 Уговорна цена и вредновање радова
Наручилац мора платити Извођачу уговорну цену у складу са ставом и
Прилогом о уговореној цени и начину плаћања. Сматра се да се Извођач уверио
да је уговорна цена коректна и довољна, као и све фиксиране стопе и цене по
јединици производа дате у уговору.
4.2 Фактурисање
Извођач мора поднети фактуру представнику Наручиоца у складу с роковима и
захтевима изнетим у Прилогу о уговореној цени и начину плаћања у облику који
је одобрио представник Наручиоца. Фактура мора да садржи детаље о
вредности радова које је извео Извођач.
Уколико представник Наручиоца тако захтева, Извођач уз фактуру коју подноси
мора обезбедити документацију с доказима о свим исплатама извршеним
особљу, радној снази и свим подизвођачима. Стране су сагласне да уколико
представник Наручиоца постане свестан да је Извођач пропустио да плати своје
особље, радну снагу или било ког подизвођача у складу с овим Уговором, а
представник Наручиоца писаним путем обавести Извођача 48 сати пре него што
Наручилац намерава да изврши исплату, Наручилац има пуно право да по
сопственом нахођењу том особљу, радној снази или подизвођачима исплати
износ за који представник Наручиоца одреди да представља дуг или да може
представљати дуг, и Наручилац може потраживати сваки такав исплаћени износ
као дуг који Извођач има према Наручиоцу.
4.3 Плаћање
Наручилац може извршити авансно плаћање, ако га врши, као позајмицу за
мобилизацију коју Извођач мора да отплати кроз процентуалне одбитке, које
одреди представник Наручиоца, од исплата која се врше у складу с овим ставом
све док авансно плаћање не буде отплаћено. Авансно плаћање ће бити извршено
само ако је у Опису детаља наведен износ. Ако се тражи, Извођач мора
обезбедити гаранцију за авансно плаћање од банке коју одобри Наручилац и у
форми коју прописује или на други начин одобрава Наручилац
Под условом да се Извођач придржава става 4.2, наручилац ће Извођачу
исплатити износ наведен у фактури поднетој у складу с подставом 4.2 у року од
30 дана од пријема фактуре, умањен за сваки износ који треба одузети на име
авансног плаћања и/или задржавања или када Наручилац користи своје право да
ускрати, задржи, или ослободи део уговорне цене у складу с подставом 4.5.
Плаћање се мора вршити у валути наведеној у Опису детаља
Наручилац неће плаћати никакву камату за било коју фактуру коју је Извођач
дао наручиоцу у складу с подставом 4.2 која је доспела а није плаћена
(укључујући све износе задржане услед спора).
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4.4 Банкарска гаранција за извођење радова
Ако је наведено у Опису детаља, извођач мора обезбедити неопозиву и
безусловну банкарску гаранцију за извођење радова на дати износ, у форми која
је прихватљива за Наручиоца. Банкарска гаранције за извођење радова мора
важити до издавања цертификата о преузимању према ставу 7 у које време ће се
смањити за пола и мора бити важећа до краја Периода у коме се пријављују
грешке. Ако овај став захтева подношење банкарске гаранције за извођење
радова, Наручилац може задржати исплате према уговору док не прими такву
банкарску гаранцију за извођење радова.
4.5 Задржавање и ослобађање
Наручилац може од сваке доспеле исплате Извођачу ускратити, задржати или
ослободити износе да би се заштитио од свих трошкова, накнада, издатака и
штете за које је Извођач одговоран Наручиоцу у складу с овим уговором или у
вези с њим. Без обзира на то, ако је износ који се може задржати наведен у
Опису детаља, овај износ биће одузет од сваке исплате извршене у складу с
подставом 4.3 и мора бити надокнађен Извођачу у складу с роковима наведеним
у Опису детаља. Ово право задржавања или ослобађања не ограничава право
Наручиоца да надокнади ове износе на било који други начин.
5. Одступања
Представник Наручиоца може, писаним обавештењем, у сваком тренутку дати
упутства Извођачу да спроведе одступања и Извођач мора извести и бити
обавезан у погледу сваког таквог одступања. Сем уколико у таквом обавештењу
постоје другачије инструкције, Извођач мора детаљно рашчланити повећања и
смањивања уговорне цене и сваки утицај на време завршетка у року од 7 дана по
пријему таквог обавештења, а пре него што Извођач изведе одступање. Када
одступање за резултат има повећање уговорне цене или продужење рока
завршетка, што утврђује представник Наручиоца, Извођач има право на такав
износ и/или продужење. Стопе или цена за свако одступање морају бити
одређене споразумно, а у случају да нема споразума представник Наручиоца
прави процену на основу стопа у прорачунима материјала садржаним у Прилогу
о уговореној цени и начину плаћања. Ако у прорачунима материјала нису
наведене стопе или цене, примењују се стопе и цене из Прилога о одступањима
садржане у Прилогу о уговореној цени и начину плаћања. Ако у Прилогу о
уговореној цени и начину плаћања нису наведене применљиве стопе и цене, фер
и разумну процену направиће представник Наручиоца. Да би се избегла сумња,
право Извођача на исплату за одступања искључује режијске трошкове и
расходе. Извођач не сме спроводити одступања без писаног овлашћења
представника наручилоца.
6. Повећање и смањење трошкова
Неће се вршити никаква прилагођавања уговорне цене у односу на флуктуације
на тржишту, цене рада, материјала, постројења или опреме, као ни због
флуктуације каматних стопа или девалвације или из било ког другог разлога који
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утиче на радове.
7. Завршетак
Чим радови по мишљењу Извођача дођу у фазу суштинског завршетка, Извођач
мора обавестити представника Наручиоца. У року од 10 дана представник
Наручиоца мора Извођачу издати цертификат о преузимању у коме се наводи
датум суштинског завршетка или обавестити Извођача да постоје грешке или
недостаци у радовима и Извођач их мора исправити. Овај поступак се понавља
све док представник Наручиоца не изда цертификат о преузимању.
Зависно од преосталог дела овог става, Извођач има право да продужи рок за
завршетак ако до одлагања долази услед:
20. више силе; или
21. било ког одлагања или поремећаја изазваног било којим одступањем, сем
када је одступање узроковано грешком Извођача, његовим деловањем,
пропустом или кршењем; или
22. акта, пропуста или кршења од стране Наручиоца или његових агената.
Извођач мора обавестити представника Наручиоца чим је то изводљиво, и у
сваком случају у писаном облику, најкасније 7 дана након што је постао свестан
било ког догађаја или околности који могу одложити или пореметити радове.
Ово обавештење мора садржати детаље о догађају или околностима.
Након што је Извођач поднео такво обавештење, чим је то могуће представник
Наручиоца обавестиће Извођача о периоду, уколико га има, за који се рок
завршетка продужава, или ће одговорити коментарима и захтевом за новим
детаљима.
8. Штете настале одлагањем
Уколико не успе да оствари суштински завршетак у року, Извођач мора платити
Наручиоцу за штете настале одлагањем у износу наведеном у Детаљни прилог
за сваки календарски дан одлагања од рока за завршетак до датума суштинског
завршетка. Наручилац има право да све штете настале одлагањем одбије од
фактура које нису исплаћене Извођачу.
Ако кумулативни износ штета насталих одлагањем достигне износ наведен у
Опису детаља, Наручилац може, у сваком тренутку, раскинути Уговор у складу
са ставом 26.
9. Период у коме се пријављују грешке
Извођач мора, о сопственом трошку, поправити, заменити или на други начин
уклонити све грешке на радовима о којима је обавестио представник Наручиоца
током периода у коме се пријављују грешке. Све такве грешке извођач мора
поправити без одлагања и у року који је дао представник Наручиоца. Ако
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Извођач не исправи грешку у том року, Наручилац може уз ризик и на рачун
Извођача ангажовати трећу страну да то обави.
10. Власништво над плаћеним материјалом и радом
Сав материјал и радови који су покривени исплатама Наручиоца према Извођачу
постају искључиво власништво Наручиоца, али ова одредба не ослобађа
Извођача од искључиве одговорности за сав материјал и рад за који су исплате
извршене или за исправке свих оштећених радова и не представља одрицање
Наручиоца од права да захтева испуњење свих рокова уговора.
11. Ауторска права, патентна и друга власничка права
Извођач мора бранити, обештети и искључити од финансијске одговорности
Наручиоца од и у односу на сва потраживања и поступке због повреде било ког
ауторског права, патентних права, заштићеног знака или имена производа или
других заштићених права који су резултат извођења радова од стране Извођача.
Извођач је одговоран за све правне трошкове повезане с одбраном Наручиоца.
Док брани Наручиоца, Извођач неће склапати споразуме о нагодби без
претходног писаног одобрења Наручиоца.
12. Поверљива природа докумената
Све мапе, цртежи, планови, извештаји, документа и сви други подаци које је
израдио или примио Извођач према уговору су својина Наручиоца, и морају
бити третирани као поверљиви и морају бити испоручени представнику
Наручиоца по завршетку радова.
13. Штете причињене лицима и имовини
Извођач мора бранити, обештетити и искључити од финансијске одговорности
наручиоца, његове службенике, агенте, запослене и помоћно особље од и у
односу на све тужбе, захтеве, потраживања, поступке и одговорности било које
природе или врсте, укључујући трошкове и издатке за повреде или штете нанете
било којој особи или било којој имовини које могу настати од или као последица
поступака или пропуста Извођача или његових агената, запослених, помоћног
особља или подизвођача приликом извршења овог уговора. Извођач је одговоран
за све правне трошкове повезане с одбраном Наручиоца. Када брани наручиоца,
Извођач неће склапати споразуме о нагодби без претходне писане сагласности
Наручиоца.
14. Осигурање
Извођач мора обезбедити осигурање, на дан почетка радова или пре њега, и
након тога све време, у заједничко име свих Страна, одржавати она осигурања,
ако их има, која су наведена у Плану радова.
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Сва осигурања морају одговарати свим захтевима који су детаљно изложени у
Плану радова. Полисе морају бити издате од стране осигуравача и под условима
које је одобрио наручилац. Извођач мора наручиоцу пружити доказе да је свака
полиса која се мора имати у вези с Уговором на снази и да су плаћене премије.
Сви износи које је осигуравач исплатио на име губитка или штете на радовима
припадају заједнички свим странама и користе се за оправке губитка или штете
или као компензација за губитак или штету који неће бити поправљени.
Ако се од Извођача тражи да има осигурање у складу с овим ставом и он то не
уради или не одржава важење било којег од осигурања о коме је реч, или не
понуди задовољавајуће доказе, полисе или признанице, Наручилац може, не
доводећи у питање ниједно друго право или правни лек, да осигура накнаду која
је релевантна за такво неиспуњење уговорних обавеза и да плати доспеле
премије и поврати исте путем одбитка од било којих других износа који
доспевају за плаћање Извођачу.

15. Извор упутстава
Извођач у вези с извођењем радова према овом уговору без одобрења
представника Наручиоца не сме да тражи или да прихвати упутства од било ког
органа који не припада Наручиоцу или његовом овлашћеном представнику у
складу с подставом 2.2.

16. Званичници се не смеју окористити
Извођач гарантује да никаква непосредна или посредна корист није дата, или да
ће бити дата, било ком званичнику Уједињених нација у вези с овим или било
којим другим уговором или његовом доделом. Кршење ове одредбе даје право
Наручиоцу да писаним путем одмах раскине Уговор.

17. Спречавање корупције
Наручилац има право да писаним путем одмах раскине Уговор и да од Извођача
поврати износ било ког губитка који настане од таквог раскида уколико су
Извођач, његово особље или било ко ко делује у његово име, понудио или дао
било ком лицу било какав поклон или накнаду било које врста као подстицај или
награду због тога што чини или намерава да учини у односу на доделу или
извршење Уговора или било ког другог уговора с Наручиоцем без обзира да ли
са или без знања Извођача.
18. Назив, амблем или званичи печат УНОПС-а или Уједињених Нација
Извођач не сме рекламирати или на други начин објављивати чињеницу да
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изводи, или да је изводио радове за Наручиоца или да користи назив, амблем
или званични печат Наручиоца или Уједињених нација или било коју
скраћеницу назива Наручиоца или Уједињених нација у рекламне сврхе или
било које друге сврхе.
19. Виша сила
Уколико извођач није способан, потпуно или делимично, да испуни своје
уговорне обавезе због више силе, мора о томе обавестити представника
наручиоца и дати му све детаље у писаној форми у најкраћем року, али не
касније од седам (7) дана након што је Извођач први пут постао свестан
догађаја. Под условом да Наручилац прихвати постојање такве више силе,
представник Наручиоца може суспендовати извођење радова, или дела радова,
или, када околности више силе на други начин ремете сврху овог уговора у
погледу било времена, било сврхе, Наручилац може раскинути овај уговор тако
што ће 14 дана унапред обавестити Извођача писаним путем..
Извођач прима к знању и сагласан је да Извођач, у погледу сваке од свих
обавеза према уговору, испуњава такве обавезе у областима у којима су
ангажоване Уједињене нације, укључујући Наручиоца, у којима се спремају да
буду ангажоване, или се повлаче из операција очувања мира, хуманитарних или
сличних операција и сва одлагања или неизвршавање таквих обавеза које
проистичу из тешких услова у таквим областима или су у вези с њима не
представљају, само по себи и за себе, вишу силу.
20. Евиденција, рачуни, Информације и ревизија
Извођач мора водити тачну и систематску евиденцију и рачуне у вези с
радовима и мора дати Наручиоцу целокупну евиденцију или информације,
усмено или у писаном облику, које могу бити разумно тражене у погледу радова
или Извођачевог рада. Извођач мора дозволити Наручиоцу или његовим
овлашћеним агентима да врше инспекцију и ревизију таквих евиденција или
информација уз претходну најаву у разумном року. Извођач мора чувати
евиденцију и рачуне најмање 5 година након завршетка, истека или раскида
уговора.
21. Опорезивање
Извођач је одговоран за плаћање свих доприноса и пореза који се односе на
приход укључујући порез на додату вредност, све у складу са и зависно од
одредби закона о порезу на приход и важећим уредбама и свим изменама и
допунама. Обавеза је извођача да прибави сва неопходна обавештења у том
погледу и сматра се да је упознат с применом свих релевантних пореских
закона.
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22. Права и правни лекови наручиоца
Ништа у овом уговору или у вези с њим не представља одрицање од било којих
других права или правних лекова Наручиоца. Наручилац није одговоран ни за
какве последице или захтеве засноване на било ком поступку или пропусту које
учини Влада дате земље.

23. Привилегије и имунитети
Ништа у овом уговору или у вези с њим не сматра се одрицањем од било којих
привилегија и имунитета Уједињених нација чији је Наручилац интегрални део.

24. Основна начела и права на раду, дечји рад и сексуална

експлоатација:

Извођач гарантује да ће поштовати, и обезбедиће да персонал Извођача поштује,
Декларацију о основним начелима и правима на раду Међународне организације
рада (ИЛО) из 1998.
Извођач показује и гарантује да ни он, ни његови матични субјекти (ако их има)
ни било који од субјеката подређених извођачу иИи повезаних с извођачем (ако
их има) није ангажован у било каквој пракси која је у несагласности с правима
изнетим у Конвенцији о правима детета, укључујући члан 32 те конвенције који,
између осталог, захтева да дете мора бити заштићено од обављања било каквог
рада који би могао бити опасан или би могао утицати на образовање детета, или
би могао бити штетан по здравље детета или његов физички, ментални,
духовни, морални или социјални развој.
Извођач мора предузети све одговарајуће мере да спречи да особље Извођача
искоришћава или злоупотребљава било кога. За те потребе, сексуално
искоришћавање или злоупотреба укључују сексуалну активност с било којим
лицем млађим од осамнаест година, независно од било каквих закона који се
тичу сагласности, сем уколико је таква сексуална активност резултата договора
две особе које су у браку и такав брак је признат као важећи према законима
земље чији су држављани лица која припадају особљу персонал Извођача.
Сем тога, Извођач се мора уздржавати од тога да размењује било какав новац,
робу, услуге или друге вредне ствари у замену за сексуалне услуге или
активности, или да учествује у било каквим сексуалним активностима које
представљају искоришћавање или понижавање било које особе, и мора
предузети све разумне и одговарајуће мере да забрани својим запосленим или
другим лицима које је ангажовао и које контролише да то чине.
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25. Решавање спорова
25.1 Поступак решавање спорова
Сваки спор који настане поводом уговора или у вези с уговором, укључујући све
процене или друге одлуке Наручиоца (“Спор”), сем уколико га стране реше на
пријатељски начин, мора бити упућен, на захтев било које стране, вишим
представницима страна који су наведени у Опису детаља, или свакој замени о
којој је једна страна обавестила другу страну писаним путем..
Ако виши представници страна у року од 28 дана не могу да реше спор који им
је упућен, свака страна може позвати другу страну да реши спор мирењем у
складу с одредбама подстава 25.2. У супротном, уколико то тражи било која
страна, спор мора бити упућен непосредно на арбитражу у складу с одредбама
подстава 25.3.
25.2 Мирење
(а)

У складу са подставом 25.1, свака страна може позвати другу страну на
решавање спора мирењем на основу Опционих правилима за мирење
УНЦИТРАЛ-овог сталног арбитражног суда из 1996 ( “Правила за
мирење”) под условом да;
I.

језик мирења буде српски;

II.

један миритељ мора бити именован споразумно на основу споразума
међу странама;

III.

ако стране не могу да именују миритеља у року од 14 дана након што је
предмет упућен на мирење, миритеља ће именовати Генерални
секретар Сталног арбитражног суда у складу с Правилима за
мирење.

Ако Стране не постигну споразум на основу Правила за мирење, спор мора
бити упућен, уколико то тражи било која од Страна, на арбитражу у складу
са подставом 25.3.

25.3 Арбитража
Ако стране не могу да реше спор у складу с подставом 25.1 или 25.2, спор мора
бити упућен, ако то захтева било која страна, на арбитражу и мора бити коначно
решен на арбитражи у складу с Правилима арбитраже УНЦИТРАЛ-а ("Правила
арбитраже") који су тада на снази, под условом да:
(а)
(б)

нема седишта или места арбитраже. Место расправе мора бити место
наведено у Опису детаља;
језик арбитраже мора бити српски;
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(ц)

одлуке арбитражног суда морају бити засноване на општим начелима
међународног трговинског права. Арбитражни суд не сме изрећи казнену
одштету. Сем тога, арбитражни суд не сме одредити камату која је већа од
Лондонске међубанкарске каматне стопе (“ЛИБОР”) у то време и свака
таква камата мора бити само једноставна камата.

Стране су обавезне да сваку арбитражну одлуку која је резултат такве арбитраже
прихвате као коначну одлуку у сваком таквом спору, расправи или потраживању.
Арбитражни поступци и све информације и документа везани за такве поступке
морају се сматрати поверљивим.
25.4 Решавање спора неће одложити извршење радова
Без обзира на било какво активирање поступка решавања спорова према ставу
25 Извођач мора наставити да обавља радове и извршава своје друге обавезе
према уговору и у вези с њим.
26. Престанак уговора
Наручилац може раскинути уговор писаним обавештењем ако Извођач прекрши
било коју своју обавезу према овом уговору ако Извођач није, у року од 14 дана
по пријему писаног обавештења од представника Наручиоца којим се
идентификује кршење, исправио такво кршење. Ако Наручилац раскине уговор
због кршења од стране Извођача, Наручилац није у обавези да плати било какве
неисплаћене износе до тренутка када Наручилац заврши радове и тиме поврати
трошкове од Извођача због тих радова. Након повраћаја свих таквих трошкова
извођачу наручилац мора извођачу исплатити сваки преостали износ.
Наручилац може раскинути уговор по свом нахођењу у интересу Наручиоца уз
писано обавештење Извођачу четрнаест (14) дана унапред. Ако Наручилац
раскине уговор по свом нахођењу или због више силе у складу са ставом 19,
Извођач има право да буде исплаћен за део радова који су завршени на
задовољавајући начин, материјал и опрему који су на одговарајући начин
испоручени на градилиште и тамо складиштени од дана раскида за потребе
радова и за све разумно оправдане непосредне трошкове Извођача који су
резултат раскида, али нема права да прими било какве даље исплате на име
накнаде штете. Такве износе утврђује представник наручиоца.
Након што је обавештење о раскиду према овом ставу ступило на снагу Извођач
мора одмах прекинути све даље радове (сем у мери наведеној у обавештењу
Наручиоца) и предузети све акције које су неопходне или које је наложио
Наручилац у циљу трансфера, заштите и очувања имовине Наручиоца, заштите
живота или безбедности радова. Извођач мора са градилишта уклонити све
рушевине и отпад било које врсте и оставити цело градилиште у чистом и
безбедном
стању.
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Посебни услови
Додатне одредбе
Општи услови се мењају и допуњују укључивањем следећих додатних услова:
Ако ништа није наведено не примењују се никакви додатни услови.
Став

Додатни општи услов

Подстав 1.4

Језик комуникације је српски

Постав 4.3

Без авансног плаћања

Став 18.

Овај став се не примењује

Став 23.

Овај став се не примењује

Подстав 25.1

Замењује се текстом: „Уколико уговорене стране спор не
реше мирним путем, успоставља се стварна надлежност
Трговинског суда у Ужицу“

Подстав 25.2

Овај став се не примењује.

Подстав 25.3

Овај став се не примењује.

Страна 61. од 88

МИНОР WОРКС ЦОНТРАЦТ

ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1 – ОПИС ДЕТАЉА
Датум почетка

Биће одређен након окончања поступка избора

(Подстав 1.1)

најповољнијег понуђача за извођење радова

Уговорна Цена

Укупно

(Подстав 1.1)

без ПДВ.

(Уписати само уговорну цену)

представља (_________%) од укупно бруто уговореног

уговорна цена износи ___________ динара
На износ од ___________ динара, који

износа неће се обрачунавати ПДВ, јер су то средства
од донације, (ЕУ и владе Швајцарске) што је у складу
са уговором о донацији број _____ на износ
_____________ динара биће обрачунат ПДВ који
износи ________ динара (20%) тако да је општински
део __________ дин, који представља _____% од
укупно уговорене цене без ПДВ . Укупно бруто
уговорени износ је ______________ динара.
Представник Извођача

Биће одређен након окончања поступка избора

(подстав 1.1)

најповољнијег понуђача за извођење радова

Период у коме се пријављују

24 месеца

грешке
(подстав 1.1 п Става 9)
Представник наручиоца

Председник Општине Прибој, Лазар Рвовић, односно

(подстав 1.1)

овлашћени представник наручиоца

Суштински завршетак
(подстав 1.1)

Ако ништа није наведено, нема додатних основа

Рок завршетка

Целина радова

(подстав 1.1)

60 календарска дана од датума почетка.
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Адреса службе за обавештења

Наручилац

и комуникацију

Прима:

(подстав 1.5)

Назив функције: председник општине Прибој

Лазар Рвовић

Адреса: ул.12.Јануар бр.108, 31330 Прибој
Број факса: 033/2445-446
Е-маил адреса:
Извођач
Прима:

..........................................

Назив функције: ......................................
Адреса:

.....................................

Број факса: ........................................
Е-маил адреса: ......................................
Авансно плаћање

Не примењује се

(подстав 4.3)
Валута у којој се врши исплата

Плаћање се врши у локалној валути, Република Србија

(подстав 4.3)

динар (РСД)

Банкарска гаранција за

Извођач мора обезбедити :

обављени посао (подстав 4.4)

- Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то
БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ са меничним овлашћењем
на износ од 5.000.000,00 динара и Прописно
потписана и оверена бланко сопствена (соло) меница
са меничним овлашћењем, са роком важења од
минимум 90 дана од дана отварања понуда и ОП
обрасцем.
- Оригинална писма о намерама банке за издавање
неопозивих и безусловних банкарских гаранција,
плативих на први позив без приговора и то:
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање
неопозиве и безусловне гаранције за добро извршење
посла, плативе на први позив без приговора, у износу
од 10% од вредности уговора и са роком важности 90
дана дуже од уговореног рока за завршетак радова
пригинал писмп п намерама банке за издаваое
непппзиве и безуслпвне гаранције за ппвраћај
плаћаоа пп пријави радпва, плативе на први ппзив
без пригпвпра, у висини траженпг плаћаоа, а највише
30% пд вреднпсти угпвпра без ПДВ-а и са рпкпм
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важнпсти најмаое 15 дана дуже пд ппнуђенпг рпка за
завршетак радпва,
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање
неопзиве и безусловне гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року, плативе на први позив
без приговора, у износу од 5% од вредности уговора и
са роком важности 30 дана дужим од уговореног
гарантног рока.
Задржавање новца (подстав

Штете настале услед одлагања

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у
висини од 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне
не може бити већи од 10% од вредности укупно
уговорених радова
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити,
без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна
наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац или Корисник због закашњења у
извођењу или предаји изведених радова претрпели
штету која је већа од износа уговорне казне, могу
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне
казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Целина радова

(Подстав 8)

износ по дану.

Кумулативни износ штета

кумулативни износ 10%. Штете настале услед

насталих услед одлагања

одлагања треба да одражавају стварне трошкове које

(Става 8)

мора да плати Извођач зато што је каснио завршетак

4.5)

радова.
Високи представници

Наручилац

(подстав 25.1)

Лазар Рвовић, председник општине Прибој
Извођач
Биће одређен након окончања поступка избора
најповољнијег понуђача за извођење радова

Арбитража

Споразумно решавање спора, односно Стварна

(подстав 25.3)

надлежност Трговинског суда у Ужицу
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ПРИЛОГ 2 – ОПИС РАДОВА



ТЕХНИЧКИ ОПИС

Извођење радова на адаптацији постојећих просторија у сутерену Дома
културе у Прибоју, Трг Фапа б.б., подељен је у две фазе.
Обзиром да је степен завршености објекта „сива фаза“ тј. да су изведени само
груби грађевински радови и фасада без уграђених отвора ( на већем делу објекта
уграђена АЛ браварија), у првој фази изводе се груби грађевински радови који
подразумевају прлагођавање диспозиције објекта новој намени. У фази припремних
радова предвиђено је рушење појединих изграђених елемената, пробијање нових
фасадних отвора и ново зидање у складу са пројектом, малтерисање, као и израда
комплет подлоге за подове.
У другој фази се предвиђају занатски и инсталатерски радови:
Рушење делова бетонских и зиданих зидова.Уз сваку позицију обавезан је
одвоз шута на одговарајућу депонију.
Ручни или машински ископ земље III категорије за тротоаре и прилазни плато
објекта, просечне дебљине слоја 20 цм. Након ископа извршити утовар, превоз и
истовар земље до места за то предвиђеног на градилишту (удаљеност до 30м).
Обрачун по м3 материјала без додатка за растреситост (у збијеном стању) са
утоваром и превозом. Затим набавка, транспорт и насипање нивелисање и набијање
шљунка за тампон слој испод тротоара и прилазног платоа, дебљине д=10цм.
Зидање нових зидова и зазиђивање постојећих отвора опекарским гитер
блоковима д=30цм, у продужном малтеру 1:2:6, зидање преградних зидова сипорекс
блоковима д=12 цм, на слоју лепка , са израдом серклажа дуж целог зида у висини
надвратника уз набавку и транспорт свог потребног материјала и употребу скеле,
затим малтерисање унутрашњих зидова од сипорекса и бетона продужним малтером
1:2:6, са претходним набацивањем цем. шприца где је „друга рука“ фино пердашена
“Савским” песком, као и малтерисање плафона - АБ таваница продужним малтером
1:3:9, са претходним набацивањем цем. шприца 1:2. и финалном обрадом као и
зидови.
Бетонирање подлоге за бехатон и тротоара бетоном МБ 20, д=10цм, преко
припремљене подлоге од шљунка, армирано мрежом Q 188, испред улаза у објекат са
набавком и транспортом потребног материјала, као и израда цементне кошуљице д=5цм у
просторијама као подлога за подове, а преко урађене термо и хидроизолације.

Постављање подних керамичких плочица у слоју лепка за керамику преко
претходно припремљене подлоге у виду цементног естриха. Плочице поставити са
отвореном фугом, системом фуга на фугу. Плочице су домаће производње I класе,
величине и боје по избору Надзорног органа.
Постављање зидних керамичким плочица у слоју лепка за керамику преко претходно
омалтерисаног зида. Плочице поставити са отвореном фугом, системом фуга на фугу.
Плочице су домаће производње I класе, величине и боје по избору Надзорног органа.
Зидови су обложени плочицама до висине спуштеног плафона.
Обавеза извођача прве фазе радова јесте да правилно припреми подлогу на коју се
постављају керамичке плочице (цементни естрих и малтерисање зидова) и у том
смислу извођач друге фазе радова нема никакву обавезу.
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Набавка, транспорт и постављање полузастакљених врата , као и прозора од натур
елоксираних АЛ профила са термопрекидом, устакљено двоструким термо стаклом 4+12+4
и свим елементима потребним за причвршћење и заптивање (анкери, пена,...), оковима,
бравама, квакама и шилдовима, а према шемама столарије, и у складу са прописима о
енергетској ефикасности зграда. У цену урачунати обраду унутрашњих и фасадних
шпалетни.Такође и набавка, транспорт и постављање дуплошперованих врата у натур
обради, лакирана, храстов фурнир и свим елементима потребним за причвршћење и
заптивање (анкери, пена,...), оковима, бравама, квакама и шилдовима, а према шемама
столарије. Ватроотпорна врата у свему према важећим стандардима и са одговарјућим
атестом.

Изолатерски, молерско фарбарски, радови на постављању спуштеног
плафона, подополагачки и гипсарски радови.Сви ови радови морају бити изведени у
складу са техничким нормативима и стандардима за појединачне позиције.
Предвиђена је набавка, монтажа и повезивање на канализациону, водоводну и (или)
елктро мрежу санитарних уређаја и опреме. Све водоводне цеви су од ПЕ високе густине
уграђене „под малтер“, односно у прописно припремљеном каналском рову. Канализационе
цеви су ПВЦ, постављене у свему по прописима.
Сви санитарни уређаји су домаће
производње, I класе , у белој боји. Све славине, капе вентила и санитарна опрема је
пониклована. Сав уграђени материјал и опрема, , мора имати одговарајуће атесте , односно
фабричке гаранције.
Пре давања инсталација на употребу исте испитати на притисак, дезинфиковати
и испрати код водовода, а код канализације на пропустљивост и нагиб.
Све радове извести у свему према пројекту, техничким прописима, одговарајућим
правилницима и ЈУС-стандардима.
Објекат Канцеларије за младе у Прибоју снабдеваће се топлотном енергијом из
сопствене котларнице. Топловодни систем грејања је 90/70°Ц.
Потребна количина топлоте за загревање објекта који се адаптира износи 18100 w.
Као извор топлоте предвиђен је електро сет „Екопан“ или адекватан , инсталисане
снаге 18 Кw.
Радјатори се постављају тако да одстојање задње стране радијатора од зида износи
20-70 мм зависно од врсте радијатора .
Висина радијатора од пода треба да буде 100-150 мм, зависно од висине парапета.
За дистрибуцију топле воде у систему предвиђене су бакарне цеви које морају
испуњавати JUS C.B5.221, DIN2440, DIN2441, DIN2448 .Све цеви хоризонталног и
вертикалног цевовода морају имати атест.
На пролазу кроз грађевинску конструкцију цеви не смеју бити чврсто узидане,

већ увек мора бити довољно места за слободну дилатацију цеви.
Пре давања инсталација на употребу исте испитати на притисак.
Пројектована електроенергетска инсталација објекта је намењена напајању
електричном
енергијом
пријемника
електричне
енергије
у
објекту.
Објекат ће се напајати из јавне дистрибутивне мреже ниског напона, напоном
3x220/380 V, 50 Hz, у свему према условима из решења о електроенергетској
сагласности Електродистрибуције Прибој.
Предвиђен је и прикључак објекта на подземну кабловску ПТТ мрежу. Овај
кабал није предмет овог пројекта. Услови за увођење ПТТ кабла и локацију
телефонске концетрације решени су Техничким условима за прикључење на Тк
инфраструктуру издато од надлежног Телеком предузећа.
За потребе екстерног и интерног комуницирања предвиђена је телефонска
инсталација која се састоји од: изводног ТТ ормана, кућна аутоматске телефонске
централе (KATC) и кабла од БД ормана (J-Y(St)Y5x2x0,6mm).
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2. ОПШТИ УСЛОВИ
Сви радови предвиђени главним пројектом, предмером и предрачуном,
подразумевају набавку целокупног главног и помоћног материјала, давање алата и
механизације и свега осталог потребног за извршење свих позиција предмера и
предрачуна, а у свему према приложеним плановима, детаљима, техничким описима,
важећим техничким прописима за предметне врсте радова, југословенским
стандардима и накнадним упутствима надзорног органа.
Целокупан рад мора бити стручан и прецизан. Пре употребе сав материјал
мора бити прегледан од стране надзорног органа и све примедбе које он буде ставио
у погледу материјала и квалитета рада, обавезне су за извођача.
Сви радови се подразумевају комплетно извршени и финални продукт
спреман за употребу, што се сматра укалкулисано у уговорене цене.
Пре подношења понуде, уговарања и почетка радова, извођач је дужан обићи
терен и предметни објекат у постојећем стању те узети у обзир све евентуалне
посебне услове и околности под којима треба извршити радове по овом главном
пројекту, тако да понуђене и уговорене цене подразумевају укључење у њих и свих
евентуалних посебних услова и околности.
За све штете које би проузроковао извођач приликом извршења радова, било
на предметном или суседним објектима, сам је одговоран и све оправке и надокнаде
извршиће о свом трошку.
Инвеститор ставља извођачу на расположење потребан простор за
организацију градилишта. Све остало у овом погледу брига је извођача.
Снабдевање градилишта водом, електричном енергијом и свим другим
потребним сировинама за све време извршења радова, спада у искључиву бригу
извођача, укључујући и све трошкове и административне поступке у вези са
овим.
3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Радови ће се изводити у складу са издатим решењем о одобрењу за извођење
радова , издатим од стране Општинске управе општине Прибој под бројем 351101/12 од 22.01.2013. год. и техничком документацијом.
Главни пројекат за извођење радова урађен од стране ПИЗР „Пројект изградња
плус“ Пријепоље.
4. ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ТИЧУ , ЗДРАВЉА У БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ
Приликом извођења радова, Извођач је у обавези придржавати се свих
важећих прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на извођење
грађевинских радова као и на заштиту и безбедност на раду.
5 .ЗАХТЕВИ ВЕЗАНИ ЗА ОСИГУРАЊЕ И ШТЕТЕ
За све штете које би проузроковао извођач приликом извршења радова својом
кривицом, било на предметном или суседним објектима, сам је одговоран и све
оправке и надокнаде извршиће о свом трошку.
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ПРИЛОГ 3 - ПЛАН ГРАДИЛИШТА

1.

Опис градилишта

Радови на Адаптација простора за рад Омладинског центра у Прибоју, изводе
се у делу сутерена дома културе у новом делу града, са директним прилазом у нивоу
из улице Лимска бб, на кат парцели 1851/5 КО Прибој.

2.

Приступ градилишту

Колски и пешачки приступ градилишту је из улице Лимска . На прилазном
платоу, Извођач ће моћи да организује привремену депонију грађевинског
материјала, паркирање возила а унутар зграде може привремено обезбедити једну
просторију за одлагање алата, опреме или ситног материјала са кључем.

3.

Безбедност градилишта

Извођач радова је обавезан да уради посебан елаборат о организацији
градилишта и рада на градилишту и да га дстави Надзорном органу најмање три
дана пре почетка извођења радова.
Извођач се приликом организовања градилишта и извођења радова има
придржавати свих важећих прописа који се тичу заштите и безбедности на раду.
У обавезу извођача спада чување градилишта и одржавање постојећег објекта
за све време рада до коначног завршетка и пријема истог од стране инвеститора.
По завршетку радова извођач је обавезан да уклони са градилишта и
добијеног простора сав свој алат, механизаацију, вишак материјала, остатке и др.
тако да градилиште и остали простори буду у стању каквом су запоседнути пре
грађења.
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ПРИЛОГ 4 – ПЛАН УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ И НАЧИНА ПЛАЋАЊА


Уговорна цена
Уговорене стране су сагласне да је цена свих радова који су предмет
овог уговора добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене
понуде извођача. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена или промене количина.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење
уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све
остале зависне трошкове Извођача.



Фактурисање и плаћање

– Плаћање по испостављеним ситуацијама
Аванс није дозвољен, а плаћања ће се вршити
по испостављеним
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина и
јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора. Плаћање по
Окончаној ситуацији мора бити минимум 10% од уговорене вредности.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што
Извођач признаје без права приговора.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА У ОБЈЕКТУ „ДОМА КУЛТУРЕ“ ЗА РАД
ОМЛАДИНСКОГ ЦЕНТРА У ПРИБОЈУ
I) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2.
редни
број

1

2

3

једин.
мере

количина

Рушење арм.бетонског зида д=30цм и д=20цм
са изношењем шута ван објекта и одвозом на
депонију
Обрачун по м2 порушеног зида.
д=30цм
д=20цм

м2
м2

4,30
6,80

Рушење зиданог бетонског зида д=20цм са
изношењем шута ван објекта и одвозом на
депонију
Обрачун по м2 порушеног зида .

м2

2,30

м1

1,85

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

цена

износ

Рушење арм.бетонског прага димензија
20х30цм са изношењем шута ван објекта и
одвозом на депонију
Обрачун по м1 порушеног прага .
СВЕГА ПРИПРЕМНИХ РАДОВА

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

3.
редни
број

4

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Ископ земље III категорије за тротоаре и
прилазни плато објекта, просечне дебљине
слоја 20 цм
Након ископа извршити утовар, превоз и
истовар земље до места за то предвиђеног на
градилишту (удаљеност до 30м). Обрачун по
м3 материјала без додатка за растреситост (у
збијеном стању) са утоваром и превозом.

једин. количина
мере

м3

цена

износ

19,38

Страна 70. од 88

5

Набавити,
транспортовати
и
извршити
насипање нивелисање и набијање шљунка за
тампон слој испод тротоара и прилазног
платоа, дебљине д=10цм.. Обрачун по м2
СВЕГА ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

м2

85,00

м2

6,60

м2

28,50

м2

468,00

м2

22,70

м2

84,00

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
6

Зидање нових зидова и зазиђивање постојећих
отвора опекарским гитер блоковима д=30цм у
продужном малтеру 1:2:6.
Обрачун по м2

7

Зидање преградних зидова сипорекс блоковима
д=12 цм, на слоју лепка , са израдом серклажа
дуж целог зида у висини надвратника уз
набавку и транспорт свог потребног
материјала и употребу скеле.
Обрачун по м2

8

9

Малтерисање унутрашњих зидова од
сипорекса и бетона продужним малтером 1:2:6,
са претходним набацивањем цем. шприца.
Друга рука фино пердашена “Савским”
песком.
Обрачун по м2 са свим предрадњама
потребним за малтерисање, потребном скелом
и набавком потребног материјала.
Малтерисање плафона - АБ таваница
продужним малтером 1:3:9, са претходним
набацивањем цем. шприца 1:2. Друга рука
фино пердашена “Савским” песком.
Обрачун по м2 са свим предрадњама
потребним за малтерисање, потребном скелом
и набавком потребног материјала.
Обрачун по м2 .
СВЕГА ЗИДАРСКИХ РАДОВА

БЕТОНСКИ РАДОВИ
10

Бетонирање подлоге за бехатон и тротоара
бетоном МБ 20, д=10цм, преко припремљене
подлоге од шљунка, армирано мрежом Q 188,
испред улаза у објекат са набавком и
транспортом потребног материјала .
Обрачун по м2 бетониране површине.
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11

Израда цементне кошуљице д=5цм у
просторијама као подлога за подове, а преко
урађене термо и хидроизолације
Обрачун по м3

м3

158,00

м2
м2

18,50
95,00

м2

36,50

ком

1

СВЕГА БЕТОНСКИХ РАДОВА

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
12

13

Набавка и облагање подова и зидова
керамичким плочицама у кухињи и мокрим
чворовима, високог квалитета, на лепку, са
набавком и транспортом потребног материјала.
Обрачун по м2 комплет према опису са
фуговањем фунгицидним материјалом.
Обрачун по м2
13. подне
14. зидне
Набавка и облагање подова гранитним
керамичким плочицама , на лепку, са набавком
и транспортом потребног материјала. Обрачун
по м2 комплет према опису са фуговањем и
израдом сокла цца 10цм.
Обрачун по м2
СВЕГА БЕТОНСКИХ РАДОВА

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
14

Набавка,
транспорт
и
постављање
полузастакљених врата од натур елоксираних
АЛ профила са термопрекидом, устакљено
двоструким термо стаклом 4+12+4 ( једно
стакло непровидно-рељефно)
и
свим
елементима потребним за причвршћење и
заптивање (анкери, пена,...), оковима, бравама,
квакама и шилдовима, а према шемама
столарије, и у складу са прописима о енергетској
ефикасности зграда. У цену урачунати обраду
унутрашњих и фасадних шпалетни.
- Двокрилна улазна врата са фиксним
надсветлом дим. 100+45х210+50
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15

16

17

Набавка, транспорт и постављање прозора од
натур
елоксираних
АЛ
профила
са
термопрекидом, устакљено двоструким термо
стаклом 4+12+4 и свим елементима потребним
за причвршћење и заптивање (анкери, пена,...),
оковима, а према шемама столарије, и у складу
са прописима о енергетској ефикасности зграда.
У цену урачунати обраду
унутрашњих и
фасадних шпалетни.
5. Дим. 60/80
6. дим . 80/170
7. дим. 100/120
8. дим. 200/170
9. дим. 200/210
Набавка,
транспорт
и
постављање
дуплошперованих врата
у натур обради,
лакирана, храстов фурнир и свим елементима
потребним за причвршћење и заптивање
(анкери, пена,...), оковима, бравама, квакама и
шилдовима, а према шемама столарије. У цену
урачунати обраду шпалетни.
 дим. 110/205
 дим 90/205
 дим. 80/205
 дим. 70/205
Набавка, транспорт и постављање типских
ватроотпорних врата, ватроотпорност 60 мин, у
свему према важећим прописима.
 дим. 110/205
СВЕГА СТОЛАРСКИХ РАДОВА

ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
2

ком
ком
ком
ком

1
2
4
2

ком

1

РАЗНИ РАДОВИ
18

19

20

Набавка материјала и уградња термоизолације
изнад спуштеног плафона од минералне вуне
д=10цм и два слоја ПВЦ фолије.
Обрачун по м2.
Набавка потребног материјала, глетовање и
бојење унутрашњих малтерисаних површина
зидова и плафона полудисперзивном бојом у
тону по избору пројектанта. Пре бојења
површине глетовати и прећи шмирглом и
опајати.
Обрачун по м2 обојене површине са свим
потребним предрадњама.
Набавка и израда хидро изолације, кондор 4,
преко припремљене подлоге (премаз битулитом)
комплет у приземљу . Уз ивице просторија
подићи изолацију уз зидове до 15 цм.
Обрачун по м2

м2

158,00

м2

468,00

м2

220,00
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21

22

23

24

25

26

Набавка и уградња тврдог експандираног
полистирена д=10цм у под приземља, са
обостраномм фолијом , испод и изнад ТИ
Обрачун по м2
Набавка и уградња ГК плоча д=12,5мм на
металној подконструкцији за опшивање
верт. водоводне вертикале у ходнику, водоводне
цеви испод плафона, као и хоризонталне
канализационе на зиду у свему по пропису
за ову врсту посла. Све цеви изоловати
минералном вуном мин. д=5цм

м2

158,00

Обрачун по м2
Набавка материјала и израда спуштеног
плафона од минералних плоча 60x60цм на
металној потконструкцији.

м2

20,00

Обрачун по м2
Набавка материјала и израда пода од бехатон
плоча д=6цм у облику и боји по избору
инвеститора или надзорног органа, на улазном
делу у објекат преко урађене подлоге од бетона.
Бехатон се полаже у влажни естрих 1:3, д=5цм и
залива водом по уградњи.
Обрачун по м2
Набавка и постављање класичног паркета од
буковине I класе д = 2,2 цм на претходно
припремљену подлогу. По завршеном полагању,
под шлајфовати најпре грубо, а затим фино,
очистити и лакирати 3 пута лаком за паркет што
улази у цену израде, са набавком и транспортом
свог потребног материјала. Поред обимних
зидова поставити профилисану ласну која се
посебно не обрачунава.
Обрачун по м2 готовог лакираног паркета.
Израда и уградња ламелиране букове даске на
газишта степеништа и уз ивицу „бине“
(просторија бр.9) По завршеној уградњи, даске
шлајфовати најпре грубо, а затим фино,
очистити и лакирати 3 пута лаком за паркет што
улази у цену израде.
 газишта дим 2.2 х 32 х 150 цм
 лајсна бине 2.2 х 150 цм
СВЕГА РАЗНИХ РАДОВА

м2

135,30

м2

65,00

м2

103,00

ком
м1

4
4,80
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
БЕТОНСКИ РАДОВИ
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
I) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

УКУПНО

II) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
А. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
редни
број

1

једин.
мере

количина

м3

1

м3

8,16

Обрачун по м3
После извршеног полагања цеви и испитивања
на водопустивљост и насипања песка,
извршити затрпавање рова земљом из ископа
са набијањем у слојевима од 30 цм.Приликом
затрпавања водити рачуна да се првих 30 цм
употреби ситна земља без камена и већих
грумена земље.
Обрачун по м3
Одвоз преостале земље од ископа на
удаљеност до 30м у оквиру градилишта.

м3

5,04

м3

4,16

Обрачун по м3
СВЕГА ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

м3

5,04

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

цена

износ

Откоп земље III категорије је у објекту и ван
објекта, за полагање канализационих цеви
ширине рова 80цм дубине рова у свему према
пројекту са вертикалним и равно отсеченим
странама и са дном у пројектованом паду.
дубина рова 0,40 – 2,00 м1
Обрачун по м3
- ископ ван објекта
- ископ са рушењем бет. плоче

2

3

4

Набавка и насипање песка испод, изнад и око
канализационих цеви у пројектованом нагибу.
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БЕТОНСКИ РАДОВИ
редни
број

5

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

једин. количина
мере

цена

износ

цена

износ

Набавка и уградња типских ливеногвоздених
поклопаца на ревизионим шахтама тежине 165
кг.
Обрачун по ком монтираног поклопца
СВЕГА БЕТОНСКИХРАДОВА

ком

1

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
редни
број

6

7

8

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви
са давањем свих потребних фазонских комада и
заптивниг материјала.
Обрачун по м1
Ø 150 мм.
Набавка и монтажа подних сливника са
емајлираном решетком Ø 70
Обрачун по ком
Извршити набавку канализационих пвц цеви
са свим одговарајућим фазонским деловима и
монтирати хоризонталну и вертикалну
канализациону мрежу према датом пројекту.
Цеви и фазонски комади морају бити на свим
предвићеним местима пројектом, уградити
одговарајуће фазонске и ревизионе делове.
Цеви испод сваког муфа причврстити
гвозденим рол-шелнама. У таваницу цев
обесити око сваког муфа узенгијом од од
плоштег гвожђа 3/40 мм. Сва потребна
штемовања и пробијања зидова и бетона не
плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом
дужног метра цеви. Недовршене делове мреже,
веза за вертикале или санитарне објекте до
њиховог уграђивања, затворити привременим
дрвеним чеповима одговарајућег пречника
са дихтунгом . Све комплет завршено, спремно
за употребу, плаћа се по дужном метру
монтирања и испитивања мреже мерено по
осовини цеви и фазонских делова без мерења
цеви за спајање објекта.
Ø 50 мм
Ø 70 мм
Ø 100 мм
СВЕГА МОНТЕРСКИХ РАДОВА

једин.
мере

количина

м1

10,00

ком

3

м1
м1
м1

3,00
2,00
14,00
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Б.САНИТАРНИ ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА

редни
број

9

10

11

12

13

14

15

16

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

једин.
мере

Набавка и монтажа комплет WC шкољке
,водокотлића, постављен високо и ниско,
зависно да ли је WC у поткровљу са пластичном
цеви за испирање и комплетном арматуром.
Пластична кутија за тоалет папир. Сав ситан
спојни и заптивни материјал, све комплет
прикључено и испитано.
ком
Обрачун по ком.
Набавка и монтажа трокадера , комплет, са
никлованом решетком, славином за топлу
ихладну воду, водокотлићем, све прикључено
на вк и пуштено у рад
ком
Обрачун по ком.
Набавка и монтажа умиваоника од санитарне
керамике, величине 50 x 40цм. Уградити
поникловани сифон и поникловану стојећу или
зидну батерију за хладну и топлу воду ,све
прикључено на водовод и канализацију. Изнад
умиваоника набавити и монтирати огледало са
етажером дим. 60х40цм Све комплет улази у
цену.
Обрачун по ком
ком
Набавка и монтажа писоара - кљунастог
са фиксирањем на зиду , прикључен на вк.
Обрачун по ком
Набавка и монтажа електричног бојлера од 50
лит. Уз бојлер дати термостат и вентил
сигурности. Плаћа се комплет готово
монтирано, повезано на водовод пониклованим
стабилним цевима као и на електричну
инсталацију.
Набавка и уградња проточног бојлера В = 10
лит. у кухињи, све комплет прикључено на
инсталацију и испитано, плаћа се по комаду.
Набавка и уградња типских вентилационих
решетки од поцинкованог лима д = 0,55 мм у
свему по пропису, монтираних на зид.
Обрачун по ком
Набавка и уградња дводелног судопера од
нерђајућег лима, у кухињи са славином за
топлу и хладну воду, на зиду са преливним
чепом и ланчићем са сифоном. Све комплет
улази у цену.
Обрачун по ком
СВЕГА САНИТ. ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА

количина

цена

износ

2

1

2

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1

ком

1
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Ц . ВОДОВОД
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
редни
број

17

18

19

20

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

једин. количина
мере

цена

износ

цена

износ

Ископ земље III категорије за полагање
водоводних цеви. Ширина рова 70 цм. дубина
рова у објекту испод пода 110 цм а најмање
80цм. Земљу од ископа депоновати дуж ивице
рова на 1,00м одстојања тако да се може
несметано вршити полагање цеви без
зарушавања земље од ископа. У обрачун улази и
разупирање рова против одроњавања.
Обрачун по м3
- ископ ван објекта
- ископ са рушењем бет. плоче
Набавка и насипање песка испод, изнад и око
водоводних поцинкованих и ливених цеви.

м3
м3

8,48
3,20

Обрачун по м3
Затрпавање рова по извршеном полагању и
испитивању водоводних цеви, затрпавање
извршити земљом из ископа са набијањем у
слојевима од 30цм са набијањем до потребне
збијености. Код ровова испод саобраћајница
вршити и наливање водом у у току набијања.

м3

1,68

Обрачун по м3

м3

10,50

м3

7,50

Одвоз преостале земље од ископа на удаљеност
до 30м у оквиру градилишта.
Обрачун по м3
СВЕГА ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

МОНТЕРСКИ РАДОВИ
редни
број

21

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

једин.
мере

количина

Набавка и монтажа челичних поцинкованих
водоводних цеви са давањем свог потребног
материјала и фитинга. Цеви које су укопане у
земљу заштитити од корозије двоструким
премазом битулитом.Цеви у зиду изоловати по
пропису. У цену по м1 урачунато је пробијање
зидова и конструкција као и израда жљебова у
зидовима ради полагања цеви уз претходно
остављање жљебова у бетонским зидовима.
Плаћа се по м1 готове мреже а према пречнику
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22

цеви,са истим потребним фазонским комадима
и вентилима.Термичка изолација у вањским
зидовима се посебно плаћа и обрачунава.
а) Хладна и топла вода
Ø ½’’
Ø ¾ ’’
Ø 1’’
Набавка и израда хоризонталног водомера, који
се поставља у постојећу прикључну шахту, са
пропусним и испусним вентилом.
Обрачун по комаду комплет прикључено на
водовод и пуштено.
Водомер 1’’ за пословни простор.
СВЕГА МОНТЕРСКИХ РАДОВА

м1
м1
м1

18,00
1,50
9,00

ком

1

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А) КАНАЛИЗАЦИЈА
а.1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
а.2. БЕТОНСКИ РАДОВИ
а.3.МОНТЕРСКИ РАДОВИ
КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
Б) САНИТАРНИ ПРИБОР И ГАЛАНТЕРИЈА
Ц) ВОДОВОД
ц.1.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ц.2.БЕТОНСКИ РАДОВИ
ц.3.МОНТЕРСКИ РАДОВИ
ВОДОВОД УКУПНО
Д) КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
д.1.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
д.2.БЕТОНСКИ РАДОВИ
д.3.МОНТЕРСКИ РАДОВИ
КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
I I) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА (А+Б+Ц+Д)

УКУПНО
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III) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

А. КАБЛОВИ
ОПШТЕ: Позиције обухватају испоруку, транспорт, складиштење на градилишту,
штемање, крпљење, ископ земље и затрпавање, полагање каблова, провлачење по потреби у
гибљива пвц црева, израду кабловских завршетака и повезивање, испитивање, пуштање под
напон и гарантни рок према Уговору са Инвеститором
редни
број

1

2

3

4

5

једин.
количина
мере

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Кабл КРК-МРО
PP00 4x70mm2
(измерити на лицу места)
Каблови за напајање РТ
PP-Y 5x16mm2
(измерити на лицу места)
Каблови за напајање прикључница
PP-Y 5x6mm2
PP-Y 5x4mm2
PP-Y 5x2,5mm2
PP-Y 3x2,5mm2
PP-Y 3x1,5mm2
PP-L 3x1,5mm2
Каблови за напајање светиљки
PP-Y 4x1,5mm2
PP-Y 3x1,5mm2
Каблови за изједначење потенцијала
PP00-Y 1x16mm2
СВЕГА
А. КАБЛОВИ

м

15

м

20

м
м
м
м
м
м

6
22
10
378
4
17

м
м

165
184

м

35

цена

износ

цена

износ

Б. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Испорука, транспорт, уградња и пуштање под напон доле наведених ормана:
редни
број

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
уградња

једин.
мере

количина

ком

1

1

КПК Испорука и
прикључне кутије са
6xNVO400A

кабловске

2

MRO (120x150цм) израђен од два пута декапираног лима, за у зид, механички заштићен у
заштити IP54, једнокрилни, са бравом. Увод каблова у орман је одозго из кабловског регала.
Орман се испоручује комплетно завршен, испитан и спреман за прикључак каблова.

У орману и на вратима ормана се налази
следећа опрема:
- теретна склопка, 3 полна, 1-0, Iu=250A,
- трофазна мерна група за директно мерење
3x230/400V 10-80A са интегрисаним уклопним
сатом и максиграфом
заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=40A,k-ke C

кпл

1

кпл

1

кпл

4
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3

Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=63A,k-ke C
- Одводник пренапона 4p, 0,5kV, 10kA
- Остали монтажни материјал (PVC канали,
шлицовани, ширине 40mm, кабловске стопице,
проводници типа P пресека 0,75, 1.5, 2.5 - 16
mm2, кабловске ознаке, ознаке уређаја и
ормана, Cu-шине за изједначење потенцијала и
слично)
RT-K Испорука, монтажа и повезивање
металне разводне табле са свом припадајућом
опремом, у IP54 заштити
- Заштитни уређај диференцијалне струје,
нормални напон 230VAC, четворополни,
63A/4p/0,3A
Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=32A,k-ke C
Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=20A,k-ke C
Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=16A,k-ke C
Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=10A,k-ke C
Заштитни
инсталациони
аутоматски
прекидач, 10kA, 1 полни, In=2A,k-ke C
- Индикатор фаза
- Остали монтажни материјал (PVC канали,
шилцовани, ширине 40mm, кабловске стопице,
проводници типа P просека 0,75, 1,5, 2.5 - 16
mm2, кабловске ознаке, ознаке уређаја и
ормана, Cu-шине за изједначење потенцијала и
слично)
СВЕГА
Б. РАЗВОДНИ ОРМАНИ

кпл
кпл

3
1

кпл

1

ком

1

ком

3

ком

3

ком

20

ком

5

ком
ком

3
3

кпл

1

Ц. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
Испорука и уградња следеће модуларне опреме:
редни
број

1
2
3
4
5

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Носач механизма у комплету са PVC дозном
2М и оквиром за 1М
Носач механизма и оквир у комплету са PVC
дозном за 2 модула
Носач механизма и оквир у комплету са PVC
дозном за 3 модула
Носач механизма и оквир у комплету са PVC
дозном за 4 модула
Носач механизма и оквир у комплету са PVC
дозном за 6 модула

једин. количина
мере

ком

4

ком

24

ком

2

ком

11

ком

13

цена

износ
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6

7

8
9

10

Модуларна монофазна "Шуко" утичница
P+N+T 250V 16A, IP20 за монтажу на већ
уграђени носач механизма
Модуларна монофазна утичница P+N 250V
10A, IP20 за монтажу на већ уграђени носач
механизма
Модуларни једнополни прекидач 1M, 10A,
250V
Модуларни
једнополни
прекидач
са
индикацијом и апликацијом 1M, 16A, 250V
(kip),
Трофазна утичница 3P+N+T
400V 16A
комплет са дозном за монтажу у зид у кухињи.
СВЕГА Ц. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

ком

52

ком

18

ком

16

ком

4

ком

1

Д. СВЕТИЉКЕ
редни
број

1

једин. количина
мере

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Светиљке, у комплету
уређајима и изворима:

са

цена

износ

предспојним

- Тип 1 надградна флуо са Al растером 4x18W,
IP20
- Тип 2 уградна флуо са Al растером 4x18W,
IP20
- Тип 3 уградна компакт флуо светиљка 2x26W,
IP23
- Тип 4 уградна зглобна халогена светиљка
35W, IP20
- Тип 5 зидни халогени рефлектор 150W, IP65
- Тип 6 уградна пп флуо светиљка са капом и
натписом ИЗЛАЗ, 11W, 1h
СВЕГА
Ц. СВЕТИЉКЕ

ком

6

ком

18

ком

26

ком
ком

17
1

ком

8

Е. ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ
редни
број

1

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
СКС (структурни кабовски систем – телефонска
и ИП мрежа)
1. Кабал J-Y(St)Y 4x2x0.8mm² за везу од
постојећег ИТО ормана до RACK ормана
- набавка, испорука и полагање цеви
2. RACK
орман
6U,
димензија
600x600x450mm (ŠxDxV), метални, са
вратима и бравицом. Комплетан са свим
потребним материјалом за монтажу и
следећом опремом: 1x patch панел 24
порт, 1x носач каблова, 1x LAN switch
10/100Mbps 24 порт, рутер (NAT,

једин
мере

количина

м

30

цена

износ
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изолација корисника, load balance, QoS),
напонска летва,
помоћни прибор
(проводници, канали, шине...). Монтажа
на зид. Орман се уземљује на систем
сабирног уземљења на објекту. Набавка,
испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију.
3. FTP кабл cat6E 4x2x0,5mm² за везу до
RACK-a до прикључница, у PVC цреву
одговарајућег пречника. Просечна дужина
прикључка 35m. Набавка, испорука и
полагање по ПНК, зиду и каналима.
4. Модуларна IP/телефонска прикључница
RJ45 cat6E, димензија 1M, у комплету са
потребним
прибором за
монтажу.
Набавка, испорука и уградња у зид.
5. Помоћни прибор, ситан потрошни

материјал и остали непредвиђени
радови.
6. Завршно
испитивање,
обука
корисника и пуштање инсталације у
рад
2

3

Систем дистрибуције РТВ сигнала
 ТВ разделник 1/6. Набавка, испорука,
монтажа у RACK и повезивање на
кабловску инсталацију.
 Коаксијални
кабал
типа
RG-6,
карактеристичне импедансе 75Ohm, за
везу од TV разделинка 1/6 до
прикључница, у PVC цреву одговарајућег
пречника. Просечна дужина прикључка
35m. Набавка, испорука и полагање PVC
цеви.
 Испорука и монтажа TV тјунера
standalone, даљински управљач, улаз TV,
Composite,
S-video,
Audio,
izlaz
Composite, VGA, Audio. Слична као
Leadtek WinFast TV Pro II. Набавка,
испорука, монтажа на плафон код
пројектора и повезивање на кабловску
инсталацију.
 Модуларна TV прикључница, димензија
1M. Набавка, испорука и уградња у
монтирану.
 Помоћни прибор, ситан потрошни
материјал и остали непредвиђени радови
 Завршно испитивање, обука корисника и
пуштање инсталације у рад
Систем пројектора
23. HDMI кабал за везу од PC рачунара на
столу S8 до разводне кутије, у PVC цреву
одговарајућег пречника, дужине 10m.

кпл.

1

ком

15

ком

15

пауш.

1

пауш.

1

ком

1

ком

5

ком

1

ком

5

пауш.

1

пауш.

1
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Набавка, испорука и полагање у PVC
цеви.
24. Разводна кутија са HDMI сплитером 1
улаз 4 излаза, сличан као CKL HD-94M.
Набавка,
испорука,
монтажа
и
повезивање на кабловску инсталацију.
25. HDMI кабал за везу од разводне кутије до
телевизора, у PVC цреву одговарајућег
пречника, Просечна дужина прикључка
15m. Набавка, испорука и полагање у
PVC цеви.
26. HDMI кабал за везу од PC рачунара на
столу S8 до пројектора, у PVC цреву
одговарајућег пречника, дужине 15m.
Набавка, испорука и полагање у PVC
цеви.
27. VGA кабал за везу од PC рачунара на
столу S8 до пројектора, у PVC цреву
одговарајућег пречника, дужине 15m.
Набавка, испорука и полагање у PVC
цеви.
28. Микрофонски кабал за везу од PC
рачунара на столу S8 до subwoofera, у
PVC цреву одговарајућег пречника
сличан као Cordial CDMX1. Набавка,
испорука и полагање у PVC цеви.
29. Звучници 2.1 subwoofer + 2 сателита
слични као Logitech Z313. Набавкак,
испорука, монтажа и повезивање на
кабловску инсталацију.
30. Кабал PPL 2x0,75mm2 за везу од
subwoofera до сателита, у PVC цреву
одговарајућег
пречника.
Набавка,
испорука и полагање у PVC цеви.
31. Помоћни прибор, ситан потрошни
материјал и остали непредвиђени радови.
Завршно испитивање, обука корисника и
пуштање инсталације у рад
32. Завршно испитивање, обука корисника и
пуштање инсталације у рад
СВЕГА Е. ИИСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ

ком

1

ком

1

ком

4

ком

1

ком

1

м

17

ком

1

м

15

пауш.

1

пауш.

1

једин.
мере

количина

Ф. ОПШТЕ
редни
број

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

1

Израда пројекта изведеног стања

ком

1

2

Мерење електричних инсталација, издавање свих
потребних атеста
СВЕГА
Ф. ОПШТЕ

ком

1

цена

износ
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А. КАБЛОВИ
Б. РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Ц. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
Д. СВЕТИЉКЕ
Е. ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ
Ф. ОПШТЕ
III) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

(А+Б+Ц +Д +Е+Ф) УКУПНО

IV) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
А.ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
редни
број

1

2

3

4

5

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Испорука и уградња - челични панелни
радијатори ТИП22 димензија:
600-400
600-1000
600-1200
Испорука и уградња - цевни радијатори
димензија:
400х800
400 х1200
Испорука и уградња - дуплорегулирајући
радијаторски вентил ЕК тип Калефи
или сличан димензије 1/2"
Испорука и уградња - дуплорегулирајући
радијаторски навијак ЕК тип Калефи
или сличан димензије 1/2"
Испорука и уградња-аутоматки одзрачни
лончићи 1/2"
СВЕГА ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР

једин.
мере

количина

ком
ком
ком

1
6
1

ком
ком

1
1

ком

10

ком

10

ком

4

цена

износ
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Б.ЦЕВНА МРЕЖА, АРМАТУРА И ВЕНТИЛАЦИЈА
редни
број

1

2

3
4
5
6

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Испорука и уградња - полутврде бакарне цеви
димензија :
Ø 28x1,2
Ø 22x1,0
Ø 18x1,0
Ø 15x1,0
За фитинг, жицу за варење,гас за варење,
кисеоник заптивни материјал и сав ситан и
потрошни материјал узима се 60% од претходне
ставке
Испорука и уградња - славина за пуњење и
пражњење 1/2"
Испорука и уградња – вентилатора типа Вент150Л
Испорука и уградња – вентилационог вентила
ПВ-100
Испорука и уградња – ПВЦ цеви Ø100

једин.
мере

количина

м
м
м
м

6
20
40
85

цена

износ

цена

износ

цена

износ

0,6
ком

10

ком

1

ком

3

м

15

једин.
мере

количина

ком

1

ком

1

једин.
мере

количина

пауш.

1

пауш.

1
1

СВЕГА ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА
Ц.КОТЛАРНИЦА
редни
број

1

5

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Испорука и уградња - топловодне мини
електричне котларнице снаге Q=18 кw,
производ „Екопан“ или сличне
Испорука и уградња - термоманометар 0-6
бара, 0-120 °C
СВЕГА КОТЛАРНИЦА

Д.ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
редни
број

1
2
3

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ
Фарбање цевовода бојом отпорном на
повишене температуре
Пробијање отвора за пролаз цевовода кроз
зидове и спратну конструкцију
Транспорт опреме и организација градилишта,
хладна и топла проба, регулисање система и сл.
СВЕГА ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

пауш.

Страна 86. од 88

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

А. ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
Б. ЦЕВНА МРЕЖА И АРМАТУРА
Ц. КОТЛАРНИЦА
Д. ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Е. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА

IV) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (А+Б+Ц +Д +Е) УКУПНО

V) ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
редни
број

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

једин.
мере

количина

1

Противпожарни преносни апарат тип S9

ком

1

2

Противпожарни преносни апарат тип CO2-5кг

ком

2

цена

износ

СВЕГА

V) ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

УКУПНО
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
II) ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
III) ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
IV) МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
V) ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
СВЕ УКУПНО БЕЗ ПДВ
ПДВ
СВЕ УКУПНО СА ПДВ

Датум,
понуђача,

Овлашћено лице
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