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1)

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Католичка порта бр. 5
21 000 Нови Сад
Матични број:28829922
ПИБ: 109849130
Интернет страница:novisad2021.rs
Контакт: e-mail: epk2021@gmail.com
Контакт особа:Љубица Розић, дипл.инж.агроек.
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Циљ поступка:
Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
5. Партије
Ова јавна набавка није обликована по партијама.
6. Електронска лицитација
У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: за општа питања- Љубица Розић, дипл.инж.агроек.; e-mail: epk2021@gmail.com
2)

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр: ОП-3/01-377 је набавка радова на текућим поправкама и одржавању
пословног простора објекта у Аполо центру, у складу са дефинисаним пројектним задатком.
2. Ознака из општег речника набавке
45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
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На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. став 1. и 2. и члана 60. тачка 1. Закона о јавним
набавкама и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова на текућим поправкама и
одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377 од 27.04.2018. године,
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Католичка порта бр. 5, Нови Сад
Е-mail:epk2021@gmail.com; novisad2021.rs
упућује
ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и
одржавању пословног простора објекта у Аполо центру
број: ОП-3/01-377
1.1.

НАРУЧИЛАЦ: Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", Нови Сад,
Католичка
порта бр. 5, матични број: 28829922 ;ПИБ: 109849130

1.2.

ВРСТА ПОСТУПКА: отворен поступак јавне набавке.

1.3.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру
Ознака из општег речника набавке: 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката
високоградње и нискоградње

1.4

НАПОМЕНА УКОЛИКО ЈЕ У ПИТАЊУ РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА
Није у питању резервисана јавна набавка.

1.5

ПАРТИЈЕ
Ова набавка није обликована по партијама

1.6.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена.

1.7.

ПРИПРЕМА И ДОСТАВА ПОНУДА: Заинтересовани понуђачи припремају и достављају своје
понуде у складу са Конкурсном документацијом и овим позивом и морају испуњавати све
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о
јавним набавкама.

1.8.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ:
У поступку могу да учествују понуђачи који испуњавају обавезне услове утврђене чланом 75. и
додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова
доказују достављањем фотокопије докумената, односно на начин како је то тражено у
Конкурсној документацији.

1.9.

УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки као и на интернет адреси
Фондације “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, novisad2021.rs.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се
писаним путем, односно путем поште, електронске поште, сходно члану 20. Закона о јавним
набавкама.

1.10.

ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуде са припадајућом документацијом подносе се до 08.06.2018. године до 15.00 часова.
Понуде се подносе у затвореној коверти поштом, на адресу Наручиоца: Фондација “Нови Сад
2021 – Европска престоница културе“, Католичка порта бр. 5, Нови Сад, са назнаком
"Не
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отварати – понуда за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру" или предајом у писарници, радним данима од 08.00 до 15.00 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране.
На полеђини коверте обавезно навести: назив, седиште и адресу понуђача, овлашћено лице
за контакт и телефон због идентификације приликом јавног, отварања понуда.
1.11.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће Комисија 08.06.2018. године у 15.30 часова у просторијама:
Фондације “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Католичка порта бр. 5, Нови Сад.
Јавном отварању понуда може присуствовати представник понуђача са уредним пуномоћјем,
које предаје приликом доласка. Пуномоћје се сматра уредним ако је потписано од стране
одговорног лица и оверено печатом понуђача.

1.12.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 дана од дана отварања понуда. Одлука о
додели уговора биће објављена на порталу јавних набавки и на интернет страници Фондације
“Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, у року од три дана од дана доношења.
Наручилац задржава право да изабере једног понуђача зависно од повољности понуде или да
одустане од избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације.

1.13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБЈАШЊЕЊА - у вези са конкурсном документацијом могу се
добити искључиво писаним путем на адресу наручиоца: Фондација “Нови Сад
2021
Европска престоница културе“, на e-mail: epk2021@gmail.com. Контакт особа је Љубица Розић,
дипл.инж.агроек.
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4)

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

На основу Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, број ОП-3/01-377-2 од 27.04.2018.
године, Фондација "Нови Сад 2021 - Европска престоница културе", Нови Сад, Католичка порта бр. 5,
покренула је поступак набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта
у Аполо центру.
Општи подаци о објекту и опис постојећег стања
Простор се налази у Пословном центру „Аполо“, Нови Сад, Трг слободе 3. Зграда у ком се налази
предметни простор је проглашена за културно добро на основу Одлуке Владе Републике Србије о
утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску целину ("Сл. гласник РС, бр.
7/08). Намена простора је пословање, са укупном повшином око 450 m² и простире се на три етаже,
П+1+Пк.
У простору су у више наврата извођени радови тј. Адаптације, које су прилагођавале простор према
потребама корисника. Досадашња намена простора је била трговина на мало и раније угоститељство.
Постојеће стање објекта: у простору нема затечених ентеријерских елемената, подови у приземљу и 1.
спрату су од трослојног паркета који је постављен на мермерни под, а на поткровљу је мермерни под, у
санитарним просторијама су плочице. Зидови су обложени гипс картонским плочама које на неким
местима имају структуралне промене на материјалу. Плафони у приземљу су демонтирани, на 1. спрату
је спуштен плафон од гипскартонских плоча, у поткровљу су Армстронг плафони. Прозори, врата и
излози су дрвени бојени покривном бојом, кровни прозори дрвени са видним оштећењима. Конструкција
степеништа из приземља до 1. спрата је челична, а газишта су обложена ламинатом. Степениште од 1.
спрата до поткровља је аримарно бетонско, а газишта су обложена мермером.
Простор је опремљен инталанцијама водовода и канализације.
Електроенергетске, телекомуникационе и сигналне инсталације су махом демонтиране док су
инсталације за аутоматско откривање и дојаву пожара и инсталације система техничке заштите потпуно
демонтиране. Машински развод је остављен у спуштеним плафонима док су уређаји за
грејање/хлађење и вентилацију демонтирани, осим у приземљу где се налазе два плафонска fan coil-а.
Намена и захтевана организација простора
Планирана намена простора је канцеларијски простор Фондације „Нови Сад 2021-Европска престоница
културе“.
Технички опис и цртежи налазе се у прилогу ове конкурсне документације и на линку:
http://novisad2021.rs/javne_nabavke_2018/
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5)

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

5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
• Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
• Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће
у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1. Услов: Неопходан финансијски капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним финансијским капацитетом односно да су у
претходне 3 обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) понуђач остварио просечан пословни приход од
минимум 20.000.000,00
2. Услов: Неопходан кадровски капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним кадровским капацитетом, односно који имају
на располагању најмање 20 (двадесет) запослених на неодређено време или на други начин радно
ангажованих лица од којих:
минимум 10 (десет) запослених грађевинске струке (од којих најмање једног дипл. инг. грађ. са
лиценцом 410 или 411),
минимум 5 (пет) запослених електро струке (од којих најмање једног дипл. инг. ел. са лиценцом
450) и
минимум 5 (пет) запослених машинске струке,
3. Услов: Неопходан пословни капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним пословним капацитетом понуђач односно
понуђачи који:
- имају искуство у извођењу радова на изградњи или адаптацији објеката под заштитом
(споменици културе и сл.), минималне површине 400 m2 у последњих 5 година од тренутка
објаве позива за подношење понуда;
- да поседује сертификате: контроле квалитета, у складу са захтевима стандарда ISO 9001;
заштите здравља и безбедности запослених, у складу са захтевима стандарда OHSAS 18001 и
заштите животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 4)
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
•
•

•

•

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве да је понуђач
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у оквиру
Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказ:
1. Услов: Неопходан финансијски капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним финансијским капацитетом односно да су у
претходне 3 обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) понуђач остварио просечан пословни приход од
минимум 20.000.000,00
Доказ:
o Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и
2016. или копије биланса успеха за наведене године.
2. Услов: Неопходан кадровски капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним кадровским капацитетом, односно који имају
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на располагању најмање 20 (двадесет) запослених на неодређено време или на други начин радно
ангажованих лица од којих:
минимум 10 (десет) запослених грађевинске струке (од којих најмање једног дипл. инг. грађ. са
лиценцом 410 или 411),
минимум 5 (пет) запослених електро струке (од којих најмање једног дипл. инг. ел. са лиценцом
450) и
минимум 5 (пет) запослених машинске струке,
Доказ:
o Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-односно
прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а којим понуђач
доказује да располаже са минимум 20 (двадесет) запослених радника.
o Kопије уговорa o раду и радном ангажовању,
o Копије личних лиценци (410 или 411 и 450) издатих од Инжењерске коморе Србије са
потврдама о важности лиценце.
3. Услов: Неопходан пословни капацитет
Право учешћа имају понуђачи који располажу довољним пословним капацитетом понуђач односно
понуђачи који:
- имају искуство у извођењу радова на изградњи или адаптацији објеката под заштитом
(споменици културе и сл.), минималне површине 400 m2 у последњих 5 година од тренутка
објаве позива за подношење понуда;
- да поседује сертификате: контроле квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001;
заштите здравља и безбедности запослених у складу са захтевима стандарда OHSAS 18001 и
заштите животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001.
Доказ:
o Копије уговора или окончаних ситуација за извршене радове,
o Попуњен образац 10-Референтна листа понуђача,
o Потврда о извршеним радовима и
o Копије важећих сертификата контроле квалитета у складу са захтевима стандарда
ISO 9001; заштите здравља и безбедности запослених у складу са захтевима
стандарда OHSAS 18001 и заштите животне средине у складу са захтевима
стандарда ISO 14001
НАПОМЕНА:
Испуњеност обавезних услова понуђачи могу доказати и достављањем доказа о упису у Регистар
понуђача који води Агенција за привредне регисте.
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави
истоветне доказе о испуњавању обавезних услова за учешће из члана 75. Закона (услови од 1 до 3) и
услов из члана 75. Став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона (услови од 1 до
3.). Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услов.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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6)

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена, а уколико је дозвољена
могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку
на ком страном језику, као и који део понуде може бити на страном језику;
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
2. Начин и рок достављања понуде
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Фондација "Нови Сад 2021 Европска престоница културе", Нови Сад, Католичка порта бр. 5, до 08.06.2018. године до 15.00
часова.
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца са назнаком “Не отварати
– Понуда за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо
центру“, број ОП-3/01-377. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, факс и
е-mail понуђача као и име особе за контакт.
Неблаговремене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања
понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
3. Отварање понуда
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати дана 08.06.2018. године у 15.30. Отварању понуда
могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
4. Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a
посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији,
односно података који морају бити њихов саставни део
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом, позивом за подношење понуда и
конкурсном документацијом.
Понуда се сачињава у писаном облику или на рачунару, у једном примерку, подноси се непосредно или
путем поште, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена. Обрасце дате
у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов саставни део, понуђачи
попуњавају читко – на рачунару или штампаним словима, хемијском оловком, и одговорно/овлашћено
лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1)
Образац понуде
2)
Образац трошкова припреме понуда
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
3)
Образац изјаве о независној понуди
4)
Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 9 Закона
*само ако понуђач има седиште у другој држави
5)
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона
6)
Образац структуре цене
7)
Образац о обезбеђењу средства финансијског обезбеђења
8)
Модел уговора
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9)
10)
11)
12)

Све захтеване доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона
Потврда о обиласку локације
Предмер радова
Изјава о прибављању полисе осигурања

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
1)
Образац понуде/
2)
Образац трошкова припреме понуда
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
3)
Образац изјаве о независној понуди
4)
Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 9 Закона
*само ако понуђач има седиште у другој држави
5)
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона
6)
Образац структуре цене
7)
Образац о обезбеђењу средства финансијског обезбеђења
8)
Модел уговора
9)
Све захтеване доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона
10) Потврда о обиласку локације
11) Предмер радова
12)

Изјава о прибављању полисе осигурања

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
1)
Образац понуде
2)
Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона за понуђача
3)
Образац трошкова припреме понуда
*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови
надокнаду
4)
Образац изјаве о независној понуди
5)
Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 9 Закона
*само ако понуђач има седиште у другој држави
6)
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. Закона
7)
Образац структуре цене
8)
Образац о обезбеђењу средства финансијског обезбеђења
9)
Модел уговора
10) Све захтеване доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона
11) Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. Закона за чланове групе
понуђача-члана групе понуђача
12) Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке
13) Потврда о обиласку локације
14) Предмер радова
15) Изјава о прибављању полисе осигурања
Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
Конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце односно подаци који су
уписани мимо образаца неће се уважити и таква понуда ће бити одбијена. Све обрасце оверава и
потписује лице овлашћено за заступање.
Потписивањем понуде понуђач се у потпуности изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све
услове из конкурсне документације.
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Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и
исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица
које је потписало понуду.
5. Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован у више партија
Ова набавка није обликована по партијама.
6. Обавештење о могућности подношења понуда са варијантама, уколико је подношење
такве понуде дозвољено
Нису дозвољене понуде са варијантама. Никакав предлог у том погледу неће бити размотрен.
7. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре истека рока за
подношење понуда.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца:
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
Католичка порта бр. 5
21 000 Нови Сад
са назнаком:
- „Измена понуде за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у
Аполо центру, број: ОП-3/01-377- НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Допуна понуде за јавну набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377- НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Опозив понуде за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у
Аполо центру, број: ОП-3/01-377- НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Измена и допуна понуде за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру, број: ОП-3/01-377– НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не
у процентима.
8. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове подтачке
(став 4. члан 87. Закона).
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9. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се
доспела потраживања преносе директно подизвођачу
Понуђач је дужан да у конкурсној документацији понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити прекo подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да
наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.
10. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања
испуњености условa.
Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У том случају наручилац је дужан да обавести организацију
надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
11. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све учеснике у заједничкој понуди.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове из члана 76. Закона чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за примање поште,
телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за рачун групе
понуђача.
У складу са чланом 81 став 4. Закона, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком
извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
12. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде
11.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача.
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Понуђачима је дозвољено да захтевају авансно плаћање до износа од 50% уз достављено средство
финансијског обезбеђења.
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема предрачуна/рачуна.
Рок за реализацију: максимум 90 календарских дана од тренутка увођења у посао.
Понуђачи су у обавези да обиђу локацију која је предмет радова и приложе доказ о обиласку
локације на Обрасцу 8. Обилазак локације неопходно је најавити путем мејла.
11.2. Захтеви у погледу рока важења понуда
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
11.3. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће
понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.
13. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди.
Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди морају бити исказане у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У предмеру радова морају
бити исказане и јединичне цене без ПДВ-а и укупна вредност без ПДВ-а.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, сматраће се,
сагласно Закону, да је иста дата без ПДВ-а.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92
Закона.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и
укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
14. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о
пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки
код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у смислу става 4.
члана 57. Закона.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине.
15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у
обавези да уз понуду достави, као средство финансијског обезбеђења: меницу за озбиљност понуде
и изјаву да ће приликом потписивања уговора доставити меницу за повраћај аванса, маницу за добро
извршење посла и меницу за отклањање грешака у гарантном року, и то:
за озбиљност понуде:
• потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10%
вредности понуда са ПДВ-ом, са роком важења најмање колико и понуда, евидентирану у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
Наручилац ће меницу за озбиљност понуде активирати и у следећим случајевима:
• ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци,
• ако изабрани понуђач у року од пет дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави
менице за повраћај аванса, за добро извршење посла;
за повраћај аванса
• изјаву да ће најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења за повраћај аванса положити потписану и оверену сопствену бланко
меницу са потписаним овлашћењем у висини захтеваног аванса са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, евидентирану у Регистру меница
и овлашћења Народне банке Србије (Образац 6).
за добро извршење посла
• изјаву да ће најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла положити потписану и оверену сопствену
бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом,
са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, евидентирану
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (Образац 6).
за отклањање грешака у гарантном року
• изјаву да ће најкасније у року од пет дана од дана примопредаје радова, као средство
финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року положити потписану и
оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од вредности
уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дуже од дана истека гарантног рока,
евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (Образац 8).
16. Стручна оцена понуда
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и
које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и
прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.
а) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву
за подношење понуда,
б) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све
услове из техничке документације,
в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) Уколико није благовремена
2) Уколико поседује битне недостатке
3) Уколико није одговарајућа
4) Уколико ограничава права наручиоца
5) Уколико условљава права наручиоца
6) Уколико ограничава обавезе понуђача
7) Уколико прелази процењену вредност јавне набавке
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1) Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2) Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће
3) Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
4) Уколико понуда садржи неке друге недостатке због који није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
17. Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као
поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви,
односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређен податак садржан у
документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Наручилац ће
чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за
отварање понуда.
18. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор објави на порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са
припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Фондација “Нови Сад 2021
– Европска престоница културе“, Католичка порта бр. 5, Нови Сад, или на e-mail:epk2021@gmail.com, са
напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документацијe за jавну
набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру".
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Aко наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију,
дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
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19. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
оцењивању и рангирању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.
20. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује
уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа цена.
21. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом
понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају једнаку цену биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
краћи рок за.
22. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности, која је на снази у време подношења понуда
Понуђач је обавезан да достави изјаву, која је саставни део конкурсне документације, да се при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности, која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
Понуђач је у обавези да достави Изјаву у смислу претходног става и то на Обрасцу изјаве која је
саставни део ове конкурсне документације.
23. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
24. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим
уговорима (негативне референце)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку
јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити 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 претходне три године.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата
на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују
облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
25. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођења
броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да
уплати таксу одређену Законом
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, непосредно или
поштом препоручено са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца
осим у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда и поступку јавне
набавке мале вредности, када је рок за подношење захтева за заштиту права пет дана од дана
објављивања Одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење захтева из става 3. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог
наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од:
• 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000.000 динара;
• 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
• 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама;
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•
•

0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност
већа од 120.000.000 динара;
0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

26. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуда.
27. Обавештење да ће уговор бити достављен у року од осам дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако је у
року предвиђеном Закона није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен
или одбијен.
У складу са чланом 112. став 2. тачка 5). Закона уколико је поднета само једна понуда, наручилац може
закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева заштиту права.
Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за
потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за
заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
28. Одлука о обустави поступка јавне набавке
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу
уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису
могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке 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, односно у наредних шест месеци
29. Трошкови припремања понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилник о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености
услова
(„Службени
гласник
РС“,
број
86/2015)
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОБЈЕКТА У АПОЛО ЦЕНТРУ
БРОЈ:___________ ОД____________
7.1.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
САМОСТАЛНО:

КАО ЗАЈЕДНИЧКА
ПОНУДА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА*

1.
2.
3.
3.

4.
*Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди
КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив и седиште подизвођача

Проценат укупне вредности
набавке која ће се поверити
подизвођачу

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:
Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца понуде,
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачи из групе
понуђача.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца
понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима
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7.2.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Пословно име:

Скраћено пословно име:
Адреса седишта
(Општина, место, улица,
број, спрат/стан)
Облик
организовања
Облик својине
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра и назив претежне
делатности
Број телефона
Број телефакса
Е-mail
Називи пословних
банака и бројеви
текућих рачуна
Контакт особа:
Име и презиме
Број телефона
Одговорно лице
(име и презиме)
Овлашћено лице за
потписивање уговора
лице
(име и презиме)
Интернет страница на којој
су докази из члана 77.
Закона јавно доступни
(уколико се не достављају
уз понуду):

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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7.3.

ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова на текућим поправкама и одржавању
пословног простора објекта у Аполо центру, објављеним на порталу jaвних набавки и интернет
страници novisad20212021.rs. дана 05.05.2018. године, изјављујемо да понуду подносимо као група
понуђача, односно да подносимо заједничку понуду.
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА:
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Адреса седишта
(Општина, место, улица,
број, спрат/стан)
Правни облик
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра и назив претежне
делатности
Број телефона
Број телефакса
Е-mail
Називи пословних
банака и бројеви
текућих рачуна
Имена и одговарајуће
професионалне
квалификације лица која ће
бити одговорна за извршење
уговора:
Подаци о обавези за
извршење уговора:
Понуђач је уписан у регистар
понуђача:

ДА

2. ЧЛАН ГРУПЕ:
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Адреса седишта
(Општина, место, улица,
број, спрат/стан)
Правни облик
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Матични број
Порески идентификациони број
Шифра и назив претежне
делатности
Број телефона
Број телефакса
Е-mail
Називи пословних
банака и бројеви
текућих рачуна
Имена и одговарајуће
професионалне
квалификације лица која ће
бити одговорна за извршење
уговора:
Подаци о обавези за
извршење уговора:
Понуђач је уписан у регистар
понуђача:

ДА

НЕ

Напомена:
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који подносе
заједничку понуду.
-Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача се не попуњава и не
доставља уз понуду.
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњав и потписује лице одређено Споразумом
- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац Општи подаци о сваком понуђачу из члана групе понуђача се може
умножити.
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7.4. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку радова на текућим поправкама и одржавању
пословног простора објекта у Аполо центру, 05.05.2018. године изјављујемо да понуду подносимо као
група понуђача, односно да подносимо заједничку понуду.
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1:
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Адреса седишта
(Општина, место, улица,
број, спрат/стан)
Правни облик
Матични број
Порески идентификациони број
Шифра и назив претежне
делатности
Број телефона
Број телефакса
Е-mail
Називи пословних
банака и бројеви
текућих рачуна
Проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који
ће понуђач извршити преко
подизвођача:
Подизвођач је уписан у
регистар понуђача:

ДА

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2:
Пословно име:

Скраћено пословно име:
Адреса седишта
(Општина, место, улица,
број, спрат/стан)
Правни облик
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Матични број
Порески идентификациони број
Шифра и назив претежне
делатности
Број телефона
Број телефакса
Е-mail
Називи пословних
банака и бројеви
текућих рачуна
Проценат укупне вредности
набавке који ће понуђач
поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који
ће понуђач извршити преко
подизвођача:
Подизвођач је уписан у
регистар понуђача:

ДА

НЕ

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Напомена:
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.
-Ако понуђач не наступа са подизвођачем Образац Општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду.
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњав и потписује овлашћено лице понуђача
- Уколико има више подизвођача Образац Општи подаци о сваком подизвођачу се може умножити.
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7.5. ЦЕНА И ДРУГИ БИТНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Понуда бр.________ од _____ 2018. године
Предмет понуде

Укупно понуђена
цена без ПДВ-а
Укупно понуђена
цена са ПДВ-ом

Набавка радова на текућим поправкама и одржавању пословног
простора објекта у Аполо центру, у складу са дефинисаним
пројектним задатком
__________________________________ дин.
словима: _________________________________________
__________________________________ дин.
словима: _________________________________________

Рок за извођење
радова

______________________________________________

Рок и начин
плаћања:

______________________________________________
________________________________________________

Рок важења понуде:(минимум 30
дана од дана отваеања понуда)

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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8)

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12, 14/2015 и
68/2015), те Одлуке о додели уговора бр._______ од ___________.године, закључује се
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1) Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", Нови Сад, Католичка порта бр.
5, матични број: 28829922 ;ПИБ: 109849130, коју заступа. директор Немања Миленковић, с
једне стране (У даљем тексту:наручилац) и
2.
ИЗВОЂАЧ:
_______________________________из_______________________,
_________________________,
матични
број
_________________
ПИБ
____________________,
(у
даљем
тексту:
Извођач)
које
заступа
________________________ с друге стране
ЧЛАН ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧ
_______________________________из_______________________,
_________________________,
матични
број
_________________
____________________,
(у
даљем
тексту:
Извођач)
које
________________________ с друге стране
_______________________________из_______________________,
_________________________,
матични
број
_________________
____________________,
(у
даљем
тексту:
Извођач)
које
________________________ с друге стране

ПИБ
заступа
ПИБ
заступа

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012,14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности радова на текућим
поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, редни број ЈНМВ-3/01377;
- да је Извођач дана _______ године доставио понуду број ___________ од _______ године, која
у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је саставни део
Уговора;
- да је наручилац, применом критеријума најнижа цена, донео Одлуку о додели уговора број:
од
године, којом је Уговор доделио Испоручиоцу.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру.
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према Понуди
број ______ од _______. године, која је саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно
_____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а
добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од
__.__.2018. године.
Наручилац се обавезује да за изведене радове Извођачу исплати износ од:
_________________________ динара.
(словима:_______________________________________________________________)

Страна 27 од 92

Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у
отвореном поступку јавне набавке
(број ОП-3/01-377)

без обрачунатог ПДВ-а, односно износ од
_________________________ динара.
(словима:_______________________________________________________________)
са обрачунатим ПДВ-ом.
Износ обрачунатог ПДВ-а пада на терет Наручиоца.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
- ______ % односно износ од __________________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року до
45 дана од дана пријема авансне ситуације и истовременог достављања менице за повраћај
аванса, са роком важења до коначног извршења посла. Аванс се мора оправдати са последњом
привременом ситуацијом;
- ______ % односно износ од __________________ динара са ПДВ-ом по испостављеним и
овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача.
Плаћање
ће
се
вршити
искључиво
___________________________________________
банке______________________________.

на
рачун
отворен

Извођача
број
код
пословне

Уколико Наручилац делимично оспоре испостављене ситуације, дужни су да исплате неспорни
део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права на приговор.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од
___________календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Извођача и
стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а
сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Инвеститор предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за
извођење
радова;
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;
- да је Извођач Наручиоцу доставио меницу за добро извршење посла;
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену
трећим
лицима и стварима трећих лица.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
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- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за
околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак
радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну
писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока
због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да
плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с
тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету
која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне
казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора
да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим
прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо- техничком
документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну
снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су
предмет овог уговора.
Извођач се обавезује :
-

-

да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7
(седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати
непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на
рок за извођење радова;
да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
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-

-

-

да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова
до предаје радова Наручиоцу;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да омогући вршење стручног надзора на објекту;
да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем;
да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала с тим да отклањању
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5
дана по пријему писаног позива од стране Инвеститора.

Члан 8.
Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање
градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за Наручиоца и
стручни надзор.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезују да Извођачу плате уговорену цену под условима и на начин одређен
чл. 2. и 3. овог уговора.
Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
Извођача.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо - техничку
документацију као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.
Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу
меницу за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора
бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист
Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом и са роком
важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.
Извођач се обавезује да у року од 5 дана од примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за
отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом и са
роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов
за оверу окончане ситуације.
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Меницу за отклањање грешака у гарантном року Инвеститор сме да наплати уколико Извођач
не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају
Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са
пажњом доброг привредника.
Meнице морају да садржи клаузуле: „неопозива, безусловна и на први позив наплатива“.
Менице морају бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исте морају бити
достављена попуњена и оверена менична овлашћења. Уз менице мора бити достављена копија
картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу.
ОСИГУРАЊЕ РАДОВА
Члан 11.
Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу полису
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека
уговореног рока, полису осигурања са новим периодом осигурања.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне
заштите.
Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју
искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без
права приговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 12.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје
радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече
од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора,
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за
руковање.
Члан 13.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о свом
трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења
проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по
пријему писаног позива од стране Наручиоца , Наручилац има право да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом менице за
отклањање грешака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове
настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од
Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
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КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 14.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и
техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу
квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 15.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
Наручиоца.
ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 17.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне
документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог
члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
Члан 18.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
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Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 19.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и
Извођача.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа,
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Члан 20.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 21.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач
не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног
надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 22.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову
реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог
извођача и активира меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају
обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних
радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид
уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним
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радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до
дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим
односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других
важећих прописа Републике Србије.
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не
дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Члан 25.
Наручилац има право да активира меницу за озбиљност понуде ако Извођач у року од 5 дана
од дана потписивања Уговора не достави менице из члана 10, као и уколико не достави полису
осигурања из члана 11. овог уговора.
Члан 26.
Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну.
ЗА ИЗВОЂАЧА
___________________________

ЗА НАРУЧИОЦА - ДИРЕКТОР
______________________________
Немања Миленковић
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Образац 1
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
ПОНУЂАЧА:
_______________________________________________________________________
у поступку јавне набавке, број ОП-3/01-377
Редни
број

Опис

Износ

1.

Цена радова на текућим поправкама и
одржавању пословног простора објекта у
Аполо центру

2.

Други трошкови
Укупно без ПДВ-а:
Укупно ПДВ:
Укупно са ПДВ-ом:

Навести оне елементе који се односе на сваку конкретну набавку

Понуђач:
М.П.
_______________________________________
(име, презиме и потпис одговорног лица)

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Сходно члану 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/15) и члану 11. Правилника о
обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), наручилац захтева од понуђача да у понуди наведе све елементе који
чине понуђену цену. У обрасцу структура цене морају бити приказани основни елементи структуре цене и то:
- укупна цена без ПДВ-а и укупна цена са ПДВ-ом
- посебно исказани трошкови.

Страна 35 од 92

Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у
отвореном поступку јавне набавке
(број ОП-3/01-377)

Образац 2
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач:
_______________________________________________________________,
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

доставља

укупан

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Напомена:
Достављање овог обрасца није обавезно
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Образац 3
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
Овлашћено/одговорно лице:
Место:
Датум:

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и
68/15),___________________________________(име
и
презиме),
у
својству
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, даје:

И З Ј А В У

да је понуду за јавну набавку број ОП-3/01-377– набавка радова на текућим поправкама и
одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, наручиоца Фондација “Нови Сад 2021 –
Европска престоница културе", Нови Сад, Католичка порта бр. 5, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 4
ИЗЈАВА понуђача да је поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
Овлашћено/одговорно
лице:
Место:
Датум:

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), ____________________________(име и презиме), у својству
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, даје следећу:
ИЗЈАВУ
Изјављујемо да смо при састављању понуде за јавну набавку број ОП-3/01-377– набавка
радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру,
наручиоца Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница културе", Нови Сад, Католичка
порта бр. 5, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 5
ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗАКОНА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Овлашћено лице из
регистрације:
Место:
Датум:

У складу са чланом 79., став 9. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), ____________________________(име и презиме), у својству
одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, даје следећу:

ИЗЈАВУ

Да се у држави ___________________________________ у којој имам седиште не издају докази
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) , те
исту оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим надлежним
органом државе __________________________ прилажем уз понуду за јавну набавку број ОП3/01-377– набавка радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у
Аполо центру.
Упознат сам са могућношћу наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове
изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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Образац 6
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Овлашћено лице из
регистрације:
Место:
Датум:

ИЗЈАВА

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу најкасније у року од пет дана од
дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења положити:
•

потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за повраћај аванса у висини
захтеваног аванса са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дуже од дана
истека
рока за коначно извршење посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије.

•

потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за добро извршење посла у
висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дуже од
дана истека рока за коначно извршење посла, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.

•

потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први позив
наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем за отклањање грешака у
гарантном року, у висини од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, евидентирану у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Овлашћено лице из
регистрације:
Место:
Датум:

Образац 7
ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке мале вредности радова на текућим
поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у, број ЈНМВ-3/01-377,
наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора, у
року од 5 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са
важношћу за цео период извођења радова.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
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Образац 8
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Овлашћено лице из
регистрације:
Место:
Датум:

Овим
потврђујемо
да
је
____________________________________________

представник

понуђача

(име и презиме и број личне карте), дана_______________________ године обишао локацију
која је предмет јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру, број ЈНМВ-3/01-377.
Представник понуђача приложио је овлашћење за обилазак предметне локације, потписано и
оверено од стране овлашћеног лица понуђача.

Потпис представника
НАРУЧИОЦА
____________________________

Потпис представника
ПОНУЂАЧА
_____________________________
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Образац 9
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА ПОНУЂАЧА
Понуђач:_____________________________________ је у последњих 5 година од тренутка
објаве
Позива за достављање понуда реализовао следеће радове:
Ред.
број

Назив пројекта

Назив наручиоца израде
услуге

Број уговора,
рачуна...

Година
реализације
услуге

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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Образац 10
ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА
Назив
наручиоца/инвеститора
Седиште
наручиоца/инвеститора:
Адреса:
Овлашћено/одговорно лице:
Место:
Датум:

Овим потврђујемо да
_______________________________________________________________ (назив понуђача),
извршио радове за потребе наручиоца/инвеститора и то:
1) ___________________________________________________________________________
на основу Уговора број: ____________________ од__________________________________
2) ___________________________________________________________________________
на основу Уговора број: ____________________ од__________________________________
3) ___________________________________________________________________________
на основу Уговора број: ____________________ од__________________________________
Ова потврда се издаје за потребе учествовања понуђача у поступку набавке радова на текућим
поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, број ЈНМВ-3/01-377,
наручиоца Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ и у друге сврхе се не
може користити.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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Образац 11
ПРЕДМЕР РАДОВА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Особа за контакт:
Матични број:
ПИБ:

Прилажемо предмер радова за јавну набавку број ОП-3/01-377– набавка радова на текућим
поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру, оверен од стране
овлашћеног лица.

Напомена: Сви ставови предмера подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно
стручно, прецизно и квалитетно, а усвему према: одобреним цртежима, техничком опису и
описима у овом предрачуну, важећим техничким прописима, опште техничким условима и
СТУ, за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова.
Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње,
извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, Понуђач може
понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач
нуди одговарајућа добра или радове за одређене позиције из предмера и у обавези је да
достави списак позиција који ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни
број позиције из основног предмера и предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или
врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и укупну цену који се нуди, заједно са
техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију како би Комисија могла
извршити оцену.
Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
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ПРЕДМЕР
РАДОВА НА ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА И ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОБЈЕКТА У
АПОЛО ЦЕНТРУ
ФАЗА "2"
GRAĐEVINSKI RADOVI

2.
POS.

OPIS RADOVA

jed.mer.

količina iz
projekta

jed.cena

ukupno

Opšti opis: Zidarski radovi se izvode u svemu prema propisima i standardima proizvođača Mapei, Rigips ili
odgovarajuće, što se posebno odnosi na utrošak osnovnog i pomoćnog materijala i način izvođenja. Posebno
voditi računa o kontaktu i vezi sa ostalim materijalima. Obavezno tokom izvođenja vršiti sinhronizaciju sa svim
vrstama instalacija. Sve površine koje se mogu isprljati ili i oštetiti za vreme izvođenja radova zaštiti kartonom
i pvc folijom (prozori zidovi i sl).
Opis je dat na razvijenu površinu svake pozicije što znači da su u jediničnu cenu uračunate sve ivice koje se
moraju oblikovati i ojačati . Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije
eksplicitno navedeno) kao bi se prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport
i izvođenje kompletnih radova sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
2.1

Nabavka materijala I krpljenje obijenih zidova od opeke.
Na postojeću prtehodno očiščenu i pripremljenu podlogu uraditi prajmer odnosno špric malter od gotove
smeše. Uraditi sve prema specifikaciji proizvođača..

2.2.

Pozicija obuhvata malterisanje površine skinute sokle i površine zidova sa skojih su skidane završne obloge u
keramičkim pločicama.
Obračun po m², površine na koje će se lepiti
m²
keramičke pločice
53,46
Nabavka materijala i mašinsko malterisanje plafona na mestima gde je malter obijen u sloju od 2cm
Na postojeću prtehodno očiščenu i pripremljenu podlogu uraditi prajmer odnosno špric malter od gotove
smeše. Ivice ojačati specijalnim ugaonim lajsnama za malterisanje. Uraditi sve prema specifikaciji
proizvođača. Pozicija se odnosi na plafon na nivou sprata koji u novoprojektovanom stanju ostaje vidljiv, a
postoje moguća oštećenja usled skidanja postojećeg monolitnog spuštenog plafona. Količina je data paušalno
na osnovu stanja zatečenog na licu mesta.
m2
12,00

2.4

2.5

2.6

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.

Nabavka materijala I krplenje oštećenja na
postojećim zidovima od opeke produžnim
malterom.
Nabavka materijala I krpljenje oštećenja u
podu cementnim malterom sa frakcijom 1
(fino izravnavanje sa postojećom podlogom).

m'

180,00

m²

20,00

m²

3,00

m³
kom

0,35
2,00

Nabavka materijala i obrada špaletni
produženim malterom.

m

15,80

Zaziđivanje postojećeg otvora za vrata YTONG
pregradnim blokovima debljine 12cm i visine
25cm u YTONG tankoslojnom malteru. Prvi red

m²

2,56

Nabavka materijala I krpljenje dela cementne
podne košuljice na mestima na kojima se
nalalaze veća oštećenja u podu.
Nabavka materijala I zatvaranje otvora na
tavanici od prodora postojećih mašinskih
instalacija.
Otvor na tavanici je dimenzije 60x12 cm,
debljina tavanice 45 cm. Izraditi AB betonsku
ploču sa ankerisanjem u postojeći beton sa
šalovanjem.
Bušenje rupa u tavanici za postavljanje
instalacija, preseka 30x30 cm
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pregradnih blokova položiti u sloj produžnog
maltera debljine cca 2cm. Prostor veličine 12cm na mestu veze pregradnog zida sa
nosećom konstrukcijom popuniti
poliuretanskom penom. Spoj sa nosećom
konstrukcijom dodatno ojačati ankerima u
prvom i svakom trećem redu po visini zida,
kao i u svakom drugom bloku u
poslednjem redu na spoju sa gredom .
Obračun po m2
ozidanog pregradnog zida..
UKUPNO GRAĐEVISNKI RADOVI

3

SUVOMONTAŽNI RADOVI

POS.

OPIS RADOVA

jed.mer.

količina iz
projekta

jed.cena

ukupno

SUVOMONTAŽNI RADOVI
Opšti opis: gipsarski radovi se izvode u svemu prema propisima i standardima proizvođača Knauf ili odgovarajuće, što
se posebno odnosi na utrošak osnovnog i pomoćnog materijala i način izvođenja. Raditi u svemu po projektu i uputstvu
proizvođača. Za sigurnost i stabilnost odgovara izvođač radova. Posebno voditi računa o otvorima za rasvetna tela ,
otvore za klimatizaciju i sl. , što znači da se raspored potkonstrukcije mora prilagoditi rasporedu predviđenih elemenata.
Obavezno tokom izvođenja vršiti sinhronizaciju sa svim vrstama instalacija. Takođe je potrebno predvideti i ojačanja za
montažu elemenata kao što su : kuhinjski elementi, rukohvati za osobe sa posebnim potrebama i sl., a prema datom
rasporedu kao i kod revizionih otvora sa tipskim poklopcem. Projektovane kote plafona proveriće se na licu mesta, sva
eventualna odstupanja vršiće se uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Pregrade na koje se lepe keramičke
pločice treba da imaju pojačanu potkonstrukciju u svemu prema upustvu i standardu proizvođača.
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao bi se prostor
priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova sa otvaranjem
otvora za instalacije i opremu sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
3.1.

Nabavka materijala i izrada nove zidne obloge na CW/UW potkonstrukciji, dvostruka standardna građevinska gipsana
ploča u prizemlju u delu kod stepenica.
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf zidne obloge tip W626 ili odgovarajuće u svemu prema SRPS U.N2.012.
Zidna obloga s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 50 mm /prema
SRPS EN 14195/. Pregrada je nenosiva, osni razmak CW profila 62,50 cm. Ukupna debljina pregrade je 75 mm,
jedostrano dvoslojno obložena Knauf standardnim građevinskim pločama tip A13 ili odgovarajuće, debljine 12,5 mm
/prema SRPS EN 520/. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.
Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
3,00

3.2.

Nabavka materijala i izrada nove zidne obloge na CW/UW potkonstrukciji, dvostruka impregnirana-vlagootporna gips
kartonska
pločama
(OZ.02, 0Z.02, Z.03.)
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf zidne obloge tip W626 ili odgovarajuće u svemu prema SRPS U.N2.012.
Zidna obloga s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 50 mm /prema
SRPS EN 14195/. Potkonstrukcija odmaknuta od zida 0,00 cm. Pregrada je nenosiva, osni razmak CW profila 62,50
cm. Ukupna debljina pregrade je 75 mm, jedostrano dvoslojno obložena Knauf impregniranim-vlagootpornim gipsanim
pločama tipa H2 13 ili odgovarajuće, debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2
- pregletovan spoj.
Napomena: Ispuna spojeva: Knauf Uniflot impregnirani ili odgovarajući /prema SRPS EN 13963/ s upotrebom papirne
bandaž trake.
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Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
18,75
3.5.

Nabavka
materija
I
izrada
obloge
za
ugradni
vodokotlić
(oznaka zida NZ.05.)
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf instalacionog pregrade W116 ili odgovarajuće u svemu prema SRPS
U.N2.012. Pregrada s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i UW profila 75 mm /prema
SRPS EN 14195/. Osni razmak CW profila 62,50 cm, dvostruko obložen Knauf impregniranim gipsanim pločama
debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/. Profili se u unutrašnjosti zida ukrućuju-međusobno povezuju komadima GKB
ploča minimalne visine 300 mm. Izolacioni sloj od mineralne vune. Zvučna zaštita min. ca. 54 dB. Obrada spojeva GK
ploča u kvalitetu Q1.
Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti Knauf Trenwandkit - zaptivni kit ili
odgovarajući. Ispuna spojeva: Knauf Uniflot impregnirani ili odgovarajući /prema SRPS EN 13963/ s upotrebom papirne
bandaž trake.
Napomena: Predviđena površina zidova mora biti "grundirana" u predelu prskajuće vode.
Proizvođač:_______________________________________________________________

3.8.

Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
prizemlje (puna visina prostorije)
m²
5,69
potrkovlje (visna cca 120 cm)
m²
3,50
Nabavka materijala I suvomalterisanje zida stepeništa I zidova u potkrovlju radi postavljanja ugradne linijske rasvete sa
popravkom nakon ugradnje Alu profila.
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf zidne obloge W611 ili odgovarajuće (suvo malterisanje). Jednostruka zidna
obloga (suvi malter) na malterisanom zidu od opeke, lepljenjem s Knauf Perlfix-om /prema SRPS En 14496/ ili
odgovarajuće. Obloga jednostruka od Knauf A standardnih građevinskih gipsanih ploča d=12,5 mm ili odgovarajuće
/prema SRPS EN 520/. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2.
Napomena: Pre lepljenja podlogu od stare opeke grundirati (podloga za smanjenje upijanja podloge). U stepeništu na
gornju ivicu obloge postaviti Alu profil za zaštitu ivica.
Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
80,50

3.9

Nabavka materijal I Izrada spuštenog standardnog ravnog plafona od gipskartonskih ploča (tip II) na mesto starog
dotrajalog I tipskih revizionih vrata.
Nabavka, transport materijala i izrada obešene obloge plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa
prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, ovešani Knauf
direktnim distancerom ili odgovarajuće. Visina spuštanja zavisi od pozicije, budući da se pozicija odnosi na potkrovlje i
deo iznad stepenica. Svetla visina prostora je 2.90m, odnosno 2.65m u zoni kuhinje. Obloga od jednog sloja A13
(standardnih) ploča d=12,5 cm ili odgovarajuće. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Reviziona vrata izvesti za
potrebe pristupa instalacijama (60x60 cm - 1 kom, 40x40 cm - 5 kom, 20x20 - 4 kom) u dogovoru sa stručnim
nadzorom. Postaviti ojačanja na mestima gde se montiraju staklene pregrede.
Ispuna spojeva: Knauf Uniflot ili odgovarajuća s upotrebom papirne bandaž trake.
Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
142,99
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3.10

Izrada spuštenog vlagootpornog ravnog plafona od gipskartonskih ploča (tip I) na mesto starog dotrajalog I tipskih
revizionih vrata.
Nabavka, transport materijala i izrada obešene obloge sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom
potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila (CD 60/27) kao montažni i noseći profili, ovešani Knauf direktnim
distancerom i revizionih vrata ili odgovarajuće. Visina spuštanja zavisi od pozicije, budući da se pozicija odnosi na
potkrovlje i prizemlje sa svodnom konstrukcijom. Svetla visina prostora je 2.75 m u prizemlju, odnosno 2.65 u potkrovlju.
Obloga od jednog sloja Knauf impregniranih - vlagootpornih ploča tip H2, d=12,5 cm ili odgovarajuće. Obrada spojeva
GK ploča u kvalitetu Q2. Reviziona vrata izvesti za potrebe prisupa instalacijama 30x30 - 3 kom, 20x20 - 1 kom) u
dogovoru sa stručnim nadzorom. Postaviti ojačanja na mestima gde se montiraju staklene pregrede.
Ispuna spojeva: Knauf Uniflot impregnirani ili odgovarajuća s upotrebom papirne bandaž trake.
Proizvođač:_______________________________________________________________

3.11

Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
10,90
Izrada revizionih vrata za vlagootporan ravan plafon od mineralnih ploča (tip I) - standardno izvođenje
Nabavka, transport i ugradnja ALU ECO plafonskog revizonog otvora ili odgovarajuće - standardno izvođenje sa
prekrivenim zatvaračkim sistemom, eloksirano, s ugrađenom oblogom od Knauf impregnirane-vlagootporne ploče tip H2
ili odgovarajuće, d=12,5 mm
Dimenzija: 60x60 cm.

Proizvođač:_______________________________________________________________

3.12

Tip:______________________________________________________________________
Obračun po komadu.
kom.
1
Nabavka, transport materijala i zatvaranje m²
102
dela zidne obloge nakon skidanja plafona u
visini od 0.7 m i krplenje oštećenja na
postojećim gipskartonskim zidovima.
Proizvođač:_______________________________________________________________

3.13

Tip:______________________________________________________________________
Izrada kanala u gipskartonskim pločama m'
85
radi postavljanja Alu profila za led rasvetu.

Proizvođač:_______________________________________________________________

3.14.

Tip:______________________________________________________________________
Nabavka materijala i oblaganje postojećihih zidnih obloga sa vidljivim promenama u strukturi materijala.
Nabavka, transport materijala i oblaganje postojećihih zidnih obloga novnom gipskartonskom pločom, Knauf
standardna građevinska ploča tip A13 ili odgovarajuće, debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/. Obrada spojeva GK
ploča u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.

Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po m²
m²
223,84
UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI
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KERAMIČARSKI RADOVI

4.
POS.

4.1.

količina iz
ukupno
jed. cena
projekta
Opšti opis: Keramičarski radovi se izvode u svemu prema propisima i standardima proizvođača, što se
posebno odnosi na utrošak osnovnog i pomoćnog materijala i način izvođenja. Lepkovi koji su predviđeni su
istovremeno i hidroizolacija. Keramičarski radovi se izvode prema projektu i uputstvima proizvođača keramike.
Posebno voditi računa o kontaktu i vezi sa ostalim materijalima. Obavezno tokom izvođenja vršiti sinhronizaciju
sa svim vrstama instalacija. Posle izvšenog posla izvršiti čišćenje i transport šuta i ambalaže van objekta.
Polaganje pločica ne sme otpočeti dok se zapisnički ne konstatuje dozvoljena vlažnost podloge koja ne sme
preći 4%.
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao bi se
prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova sa
zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta..
Postavljanje podnih keramičkih pločica sa hidroizolacionim lepkovima.
Nabavka materijala, lepljenje porcelanskih pločica, dimenzija 30x30 cm, proizvođač Marazzi, tip SistemT –
Cromie, boja Grigio Medio_C (Fumo), šifra MRJM ili odgovarajuća, kao i istovremena izrada hidroizolacije poda
poliuretanskim hidroizolacionim lepkom i završno fugovanje poločica fugamasom proizvođač Ceresit, tip CE40
(13) Antracite ili odgovarajuća u istom tonu. Keramičke pločice se postavljaju na podu sanitarnih blokova na
prizemlju i potrkovlju.
OPIS RADOVA

jed.mer.

Na postojeću prethodno očiščenu i pripremljenu podlogu - pod se radi prajmer Sika Prajmer MB ili
odgovarajuće, a zatim vrši eventualno poravnjavanje podloge lepkom. Svi uglovi - spojevi zid -pod se oblaže
TL Sika Seal tape - S trakom ili odgovarajuće. Zatim se prvo radi hidroizolacioni sloj Sika Bond T8 ili
odgovarajuće sa posebnom obradom spojeva pod -zid. Kada je prvi hidroizolacioni sloj vezao počinje se sa
lepljenjem keramike prema projektu. Po završenom lepljenju uz odobrenje nadzora da su pločice postavljene
po projektu pristupa se pripremi i fugovanju. Uraditi sve prema specifikaciji proizvođača.
Proizvođač:__________________________________________________________________
Tip:________________________________________________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene pločice i
fug mase projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorci nisu odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore
navedenu pločicu i fug mas
Obračun po m²
prizemlje
sprat
4.2.

m²
m²

6,50
11,20

Postavljanje zidnih keramičkih pločica sa hidroizolacionim lepkovima.
Nabavka materijala lepljenje keramičkih belih sjajnih pločica I klase, dimenzija 15x15 cm, proizvođač Modus tip
Bela (završna obrada sjajna) ili odgovarajuća i istovremena izrada hidroizolacije zida poliuretanskim
hidroizolacionim lepkovima i završno fugovanje poločica fuga masom proizvođač Ceresit, tip CE40 (13)
Antracite ili odgovarajuće u istom tonu. Keramičke pločice se postavljaju na zidu sanitarnih blokova na
prizemlju i potkrovlju.
Proizvođač:______________________________________________________
Tip:____________________________________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene pločice i
fug mase projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorci nisu odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore
navedenu pločicu i fug masu.
Na postojeću prethodno očiščenu i pripremljenu podlogu - zid se radi prajmer Sika Prajmer MB ili odgovarajući,
a zatim vrši eventualno poravnjavanje podloge lepkom. Svi uglovi - spojevi zid -pod se oblažu TL Sika Seal
tape -S trakom ili odgovarajuće. Zatim se prvo radi hidroizolacioni sloj Sika Bond T8 ili odgovarajuće sa
posebnom obradom spojeva pod -zid. Kada je prvi hidroizolacioni sloj vezao počinje se sa lepljenjem keramike
prema projektu. Po završenom lepljenju uz odobrenje nadzora da su pločice postavljene po projektu pristupa
se
pripremi
i
fugovanju.
Uraditi
sve
prema
specifikaciji
proizvođača.
Al ugaona lajsna srebrana sjajna proizvođač: Genesis tip: Esa 080 2.5 mm/8 mm ili odgovarajući, ukupna
dužina 20 m.
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Proizvođač: ____________________________________________________________
Tip: __________________________________________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene Al lajsne
projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu
Al lasnu.
Obračun po m²
prizemlje

m²

26,90

sprat

m²

66,10

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

5

PARKETARSKI RADOVI
POS.

5.1.

OPIS RADOVA

jed.mer.

količina iz
projekta

jed.cena

ukupno

"Opšti opis:
Parketarski radovi obuhvataju radove na reparaciji postojećeg parketa: popunjavanje zazora i pukotina u
parketu akrilnim silikom, preslaganje, hoblovanje, završno premazivanje adekvatnim sredstvima radi
nijansiranja i zaštite parketa za kancelarijske prostore. Pozicijom se ne predviđa nabavljanje novog parketa,
već isključivo korišćenje postojećeg. Parketarski radovi se izvode u svemu prema propisima i standardima za
tu vrstu radova. Posebno voditi računa o kontaktu i vezi sa ostalim materijalima prilikom preslaganja.
Preslaganja vršiti na mestima većih oštećenja i na mestima otvaranja postojećih niša. "
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao bi se
prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova
sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
Prilikom preraspodele parketa strogo se pridržavati postojećeg sloga sa minimalnim intervencijama.
Hoblovanje, završno premazivanje sa potrebnim krpljenjem.
"Hoblovanje, završno premazivanje vršiti na kompletnoj površini predviđenoj u parketu sa reparacijom na
pojedinim mestima.
Završno premazivanje vršiti na prethodno očišćenoj i poliranoj podlozi parketa u slojevima u mat završnici u
boji prema izboru projektanta. Unapred pripremiti dovoljnu količinu premaza u željenoj nijansi radi dobijanja
ujednačenog tona podloge."
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje završnih premaza dostavi ton kartu i tehničke
karakteristike završnih premaza (bajc i mat lak ili neki drugi adekvatni premaz (vosak u boji, ulje u boji)) na
uvid projektantu. Te da na parčetu postojećeg parketa napravi uzorak sa izabranim premazima, te da ga
dostavi projektantu na uvid i saglasnost.
Napomena: Debljina postojećeg parketa iznosi 14 mm. Voditi računa prilikom hoblovanja o postojećim
spojevima.
prizemlje

m²

77,10

sprat
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI

m²

81,89
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STOLARSKI RADOVI

6
POS.

6.3.

količina iz
jed.cen
ukupno
projekta
a
Opšti opis: Sve radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu savremenog
alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva
(zaštitna sredstva) moraju biti propisanog kvaliteta - odnosno da poseduju ateste proizvođača.
Pre početka izrade pozicija, izvođač je dužan da uradi radioničke detalje i iste podnese projektantu na overu.
Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj dokumentaciji i
overenim radioničkim detaljima. Za sve vreme izvođenja izvođač je dužan da preduzme sve potrebne mere
kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja izvođač će o svom trošku, uz
saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.
Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu i
ugradnju kompletne pozicije radova sa kompletnim zastakljivanjem (nabavku osnovnog, veznog i zaštitnog
materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje, mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose,
neophodnu radnu skelu, sva zaptivanja, dihtovanja, (purpenisanja), spoljna i unutrašnja opšivanja, sve okove
kao i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova). Stolariju ugraditi propisno i uz
kontrolu nadzornog organa. Spojeve zapuniti purpenom. Posebno voditi računa o položaju štoka u odnosu na
debljinu zida. Sve mere kontrolisati na licu mesta. Za kvalitet stolarije i ugradnju garantuje proizvođač
definisanim ugovorom. Obračun po komadu finalno obrađene, zastakljene i ugrađene građevinske stolarije.
OPIS RADOVA

jed.mer.

Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kako bi se
prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova
sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
Zamena postojećih demontiranih jednokrilnih punih vrata novim u postojećim otvorima, istih dimenzija.
Izrada i postavljanje jednokrilnih punih vrata u već pripremljenе otvore. Krilo vrata je od drvene
podkonstrukcije (rama) obostrano obložene MDF pločama d=6 mm završno obložene natur hrastovim furnirom
d=0.6 mm (horizontali godovi), završna obrada u akrilnom mat laku. Ispuna krila vrata je bušena iverica.
Štok u širini zida od MDF-a sa ojačanjima od punog drveta na pozicijama šarki i brave, završno obložen
natur hrastovim furnirom d=0.6 mm (vertikalni godovi), završna obrada u akrilnom mat laku. Obostrano
štelujuće ravne pervajz lajsne od MDF završno obložene natur hrastovim furnirom d=0.6 mm (vertikalni
godovi), završna obrada u akrilnom mat laku. Između krila i štoka postavlja se dihtung profil od neoprenske
gume. Na vratima kod spoja dve različite podne obloge predvideti prag od hrastovog drveta završna obrada u
akrilnom mat laku.
Vrata su opremljena adekvatnim okovom, tri (četiri) brodske šarke od inoxa po krilu, nosivosti do 80 kg,
bravom sa tri ključa. Kvake i rozetne, u crnoj mat boji proizvođač Sicma maniglie, tip Holiday ili odgovarajući.
Na podu postaviti gumeni odbojnik. Za toalete predvideti ključaonicu (spolja: glava sa žljebom/ unutra: oliva).
Na vratima toaleta u prizemlju predvideti prostrujnu rešetka od alumijujuma bojenog u crnu mat boju po uzoru
na kvaku (pogledati mašinske radove).
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih vrata
(tačnije uzorak završne obrade vrata, pervajz lajsne, prostrujene rešetke i kvake) projektantu na uvid i
saglasnost. Ukoliko uzorak kvake nije odgovarajući, ponuđač je dužan da ugradi gore navedenu kvaku.
Proizvođač:________________________________________________________________
Tip:_____________________________________________________________________
Obračun po komadu.
prizemlje:
jednokrilna puna vrata 100/275 za toalet sa
prostrujnom rešetkom

kom

1

jednokrilna puna vrata 93/205

kom

2

jednokrilna puna vrata 70/205 za toalet

kom

5

potkrovlje:

6.4.

Nabavka i ugradnja sokle, na mestima gde nedostaje i zamena oštećenih delova iste
Ugradnja se vrši lepkovima. Podloga pre lepljenja mora biti čista i suva. Redosled lepljenja ustanoviti sa
nadzornim organom.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju drvene sokle visine 7 cm, završno obrađene u svetlom tonu
(NSC S 3005-Y50R) sa mat efektom.
Sokla se ugrađuje na površinama zidova na koje se nanosi boja, uključujući zidove uz stepenište. Pre izrade
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sokle projektan je dužan da dostavi crtež sokle.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene sokle
projektantu na uvid i saglasnost.
Obračun po m'.
m'
324,25
6.5

Nabavka i zamena dotrajalog rukohvata na ogradi balkona. Rukohvat izraditi po uzoru na postojeći.
Drveni rukohvat izraditi od kvalitetnog hrastovog drveta sa zavrsnom obradom otpornom na spoljašnje uticaje.
Profil rukohvata i boju uraditi prema uzoru na postojeći rukohvat.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenog
rukohvata projektantu na uvid i saglasnost.
Obračun po m'.
m'
9,60

6.6

Zamena dotrajalih prozorskih klupica od furniranog MDF-a d= 28 mm
Izrada i postavljanje prozorske klupice od MDF d= 28 mm završno obložene natur hrastovim furnirom d=0.6
mm (horizontali godovi), završna obrada u akrilnom mat laku. Dimenzije klupice 93x25 cm
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene
prozorske klupice projektantu na uvid i saglasnost.
Obračun po komadu.

6.7

kom

5,00

Zamena dotrajalog praga na ulaznim vratima u prizemlju iz hola Apolo centra I sa trga. Prag izraditi od
hrastovog drveta završna obrada u akrilnom mat laku.
Obračun po komadu.
kom
5,00
UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA

7

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

POS.

OPIS RADOVA

7.1.

jed.mer količina iz jed.
ukupno
.
projekta
cena
Opšti opis: Predviđeno je gletovanje i krečenje mašinski omalterisanih zidova gletmasom u dva sloja, kao i
krečenje gips kartonskih zidova i plafona. Pozicija uklučuje pripremu površine (brušenje i čišćenje) posebno
na mestima gde je postojeći "španski zid", kitovanje manjih oštećenja i impregniranje (ukoliko podloga to
zahteva), te gletovanje prvi i drugi put sa mašinskim finim brušenjem dva puta do sjaja. U cenu je uračunat
sav potreban materijal, rad, alat i pokretne skele. Farbanje se vrši posle izvedbe svih popravki u dve ruke. U
cenu su uračunati svi pripremni radovi kao što su zaštita PVC folijom svih površina i lepljenje krep trake, kao
i sav potreban materijal, rad, alat. U cenu je uračunata upotreba pokretne skele.
Napomena: Pozicija obuhvata bojenje zidova i plafona na kojima nije predviđena završna obrada u keramici.
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao bi se
prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova sa
zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
Nabavka materijala i bojenje zidova u disperzivnom bojom NCS S 3005-Y50R (svetli ton)
Zidovi se boje disperzivnom bojom u boji NCS S 3005-Y50R. Ovi zidovi se boje kvalitetnim bojama, ako je
potrebno i posebnim tehnikama. Boja se nanosi u dve ruke i tehnikom prema uputstvu proizvođača. Sve
uraditi prema uputstvima proizvođača.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na zid radi probe.
Proizvođač:_________________________________________________________
Tip:________________________________________________________________
Obračun po m²

7.2.

m²

1.070,00

Nabavka materijala i bojenje zidova u disperzivnom bojom NCS S 8500-N (pun ton)
Pozicija se odnosi na donje delove stepenišnih krakova i kompletnih parapetnih zidova ograde stepeništa.
Donji delovi stepenišnih krakova i kompletnih parapetnih zidova ograde stepeništa se boje poludisperzivnom
bojom u boji NCS S 8500-N (kvalitetnim bojama, ako je potrebno i posebnim tehnikama). Boja se nanosi u dve
ruke i tehnikom prema uputstvu proizvođača. Sve uraditi prema uputstvima proizvođača.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na zid radi probe.
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Proizvođač:__________________________________________________________
Tip:_________________________________________________________________
Obračun po m²
7.3.

7.4.

m²

27,83

Nabavka materijala i bojenje zidova, završnim premazom na bazi vodene disperzije polimernih veziva u boji NCS
S 2050-Y20R (pun ton)
Zidovi se boje završnim premazom na bazi vodene disperzije polimernih veziva (visoko periva boja) proizvođača
Jub, tip JUPOL Latex Matt ili odgovarajuće u boji NCS S 2050-Y20R. Boja se nanosi u dve ruke industrijskim
raspršivačem i tehnikom prema uputstvu proizvođača na površinu na koju je predhodno naneta podloga.
Osnovne površine moraju biti suve i čiste (bez masti, ulja i drugih zagađujućih supstanci). Sve uraditi prema
uputstvima proizvođača.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na zid radi probe. Ukoliko uzorci nisu
odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi gore navedenu boju.
Obračun po m²
prizemlje

m²

25,71

potkrovlje

m²

13,64

Nabavka materijala i bojenje zidova vodorazredivom bojom (pun ton)
Zidovi se boje vodorazredivom bojom za farbanje školskih tabli proizvođač Tikkurila, tip Liitu ili odgovarajuće u
crnoj boji. Ovi zidovi se boje kvalitetnim bojama, i posebnim tehnikama prema uputstvima proizvođača. Boja se
nanosi u dve ruke. Sve uraditi prema uputstvima proizvođača.
Pozicija se odnosi na zid kafeterije u potrkovlju.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na zid radi probe.
Proizvođač:_________________________________________________________
Tip:________________________________________________________________
Obračun po m²

7.5.

m²

8,59

Nabavka materijala i bojenje plafona sa svim plafonskim instalacionim elementima u boju NCS S 3005-Y50R
(svetli ton), sa prethodnom izradom podloge i gletovanjem u dve ruke.
Plafoni se boje disperzivnom bojom u tonu NCS S 3005-Y50R. Boja se nanosi u dve ruke. Sve uraditi prema
uputstvima proizvođača. U prizemlju pozicija obuhvata i bojenje svih instalacionih elemenata i vodova koji su
vidljivi na plafonu sa adekvatnom bojom I sa svim predradnjama u istom tonu kao i plafon (pogledati mašinske i
elektro i telekomunikacine radove).
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na plafon i na instalacione elemente radi probe.
Proizvođač: ___________________________________________________________
Tip: _________________________________________________________________
Obračun po m²

7.6.

prizemlje

m²

91,00

potkrovlje

m²

192,70

Nabavka materijala i bojenje plafona u toaletima na površinama spuštenog plafona i kosina u potrkovlju, sa
prethodnom izradom podloge i gletovanjem u dve ruke.
Plafoni se boje poludisperzivnom bojom u beloj boji. Boja se nanosi u dve ruke. Sve uraditi prema uputstvima
proizvođača. Pozicija obuhvata i bojenje svih instalacionih elemenata i vodova koji su vidljivi na plafonu.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:_____________________________________________________________
Tip:____________________________________________________________________
Obračun po m²
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7.7.

prizemlje

m²

5,22

potkrovlje

m²

17,23

Nabavka materijala i bojenje plafona na etaži sprata zajedno sa svim plafonskim mašinskim elementima u boji
NCS S 8500-N (pun ton), sa prethodnom izradom podloge i gletovanjem u dve ruke.
Plafoni se boje disperzivnom bojom u tonu NCS S 8500-N. Boja se nanosi u dve ruke. Sve uraditi prema
uputstvima proizvođača. Pozicija obuhvata i bojenje svih instalacionih elemenata i vodova koji su vidljivi na
plafonu sa adekvatnom bojom I sa svim predradnjama u istom tonu kao i plafon (pogledati mašinske i elektro i
telekomunikacine radove).
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na plafon i na instalacione elemente radi probe.
Proizvođač:____________________________________________________________
Tip:__________________________________________________________________
Obračun po m²
sprat

7.8.

m²

146,46

Farbanje radijatora u potrkovlju.
"Radijatori se boje odgovarajućom bojom uključujući i dolazne vodove.
Radijatore u kupatilu bojiti u belu boju. Radijatore na ostalim pozicijama bojiti bojom NCS S 3005-Y50R (svetli
ton)."
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na radijator radi probe.
Proizvođač:______________________________________________________________
Tip:____________________________________________________________________
Obračun po rebrima.

7.9.

u boji NCS S 3005-Y50R

reb.

20,00

u beloj boji

reb.

14,00

Farbanje metalnih stubova u prizemlju.
"Stubovi se boje odgovarajućom bojom, uključujući neophodne pripremne radove.
Stubove bojiti u boju NCS S 8500-N sa mat efektom. U kuhinji bojiti u NCS S 2050-Y20R boju."
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na stubove radi probe.
Proizvođač:_______________________________________________________
Tip:______________________________________________________________
Obračun po m2.
m²
3,87

7.10.

Nabavka materijala i bojenje plafona, završnim premazom na bazi vodene disperzije polimernih veziva u boji
NCS S 2050-Y20R (pun ton)
Plafoni se boje završnim premazom na bazi vodene disperzije polimernih veziva (visoko periva boja)
proizvođača Jub, tip JUPOL Latex Matt ili odgovarajuće u boji NCS S 2050-Y20R. Boja se nanosi u dve ruke
industrijskim raspršivačem i tehnikom prema uputstvu proizvođača na površinu na koju je predhodno naneta
podloga. Osnovne površine moraju biti suve i čiste (bez masti, ulja i drugih zagađujućih supstanci). Sve uraditi
prema uputstvima proizvođača. Pozicija obuhvata bojenje plafona u kuhinji (prizemlje) i kosine u kuhinji
(potrkovlje), i donje površine metalnih gazišta stepeništa u ostavi.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene boje
projektantu na uvid i saglasnost, prilikom čega se uzorak nanosi na plafon i metalna gazišta radi probe.
Proizvođač:____________________________________________________
Tip:__________________________________________________________
Obračun po m²
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7.11.

Prizemlje

m²

8,78

Potkrovlje

m²

10,76

Restauracija i farbanje spoljašnje stolarije
Sa prozora pažljivo skinuti naslage boje, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da
se drvo i profilacija ne ošteti i drvo ne promeni boju. Kompletan prozor detaljno pregledati i ampasovati, oštećene
delove, po uzoru na postojeće pažljivo zameniti novim od iste vrste drveta. Okov pregledati, očistiti i popraviti,
delove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti. Mesingane ručkice ispolirati i premazati zaštitnim
providnim lakom, okov na šalokatrama bojiti bojom za metal prema izboru projektanta. Prozor prebrustiti finom
šmirglom i zaštititi, bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvima projektanta.
Proizvođač:______________________________________________________
Tip:____________________________________________________________
Obračun po komadu.
prizemlje:
izlozi sa šalokatrama i okovima

kom

4

prozori ka suvom ulazu

kom

5

prozori ka unutrašnjem prostoru poslovnog centra

kom

2

prozori ka trgu - kibic fenster

kom

1

prozori ka trgu

kom

3

balkonska vrata

kom

1

prozor kod stepeništa

kom

1

sprat

7.12.

Skidanje farbe i obloga sa drvene konstrukcije potkrovlja i ponovo farbanje
"Pozicija se odnosi na vidiljive elemente konstrukcije koja je na pojedinim mestima u potkrovlju završno obrađena
farbanjem ili je obložena gipskartonskom oblogom Skidanje boje i obloge izvršiti do vraćanja prirodne boje drveta
vodeći računa da se ne naruši konstruktivna uloga svakog elementa.
Sa konstrukcije pažljivo skinuti naslage i boje, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem,
pažljivo da se drvo ne ošteti i ne promeni boju. Elemente prebrustiti finom šmirglom i bojiti adekvatnom bojom do
ujednačenog tona NCS S 3005-Y50R sa mat efektom (svetli ton). U zoni kuhinje elemente farbati u boju NCS S
2050-Y20R (pun ton)."
Proizvođač:_________________________________________________________________
Tip:_______________________________________________________________________
Obračun paušalno.

7.13.

7.14

pauš

Farbanje postojeće ograde od livenih elemenata na
balkonu.
Pre bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim
sredstvima, brusiti i očistiti. Na ogradu naneti
impregnaciju i osnovnu boju, zatim bojiti dva puta
bojom za metal po izboru i uputstvima projektanta,
boja prema uzoru na postojeću.
Obrada zidova nakon skidanja keramičkih pločica
mrežicom i građevinskim lepkom.
Na postojeću prtehodno očiščenu i pripremljenu
podlogu postaviti lepak I mrežicu. Naneti sloj
građevinskog lepka u koji se se utiskuje mrežica od
staklenih vlakana, sa preklopom od min 10cm. Nakon
toga se nanosi II sloj lepka kao sloj za gletovanje
(debljine slojeva lepka i vreme sušenja prema
uputstvu proizvođača lepka). Posle sušenja lepka,
ravnomerno po celoj površini, naneti podlogu za
završni sloj.
Obračun po m²

koplet

1,00

m2

42,30

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
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PODOPOLAGAČKI RADOVI

8.
POS.

8.1.

količina
iz jed. cena ukupno
projekta
Nabavka, transport i postavljanje podne obloge debljine 2 mm. "Izvedena podloga mora biti čvrsta i suva.
Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za izravnavanje i fino je obrusiti.
Podnu oblogu zalepiti odgovarajućim lepkom, obrada sastava i polaganja po uputstvu proizvođača materijala.
Cena komplet: masa za izravnavanje, lepak, obloga sa svim potrebnim sitnim materijalom."
OPIS RADOVA

jed.mer.

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorake i tehničke karakteristike ponuđene
podne obloge projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorci nisu odgovarajući, izvođač je dužan da
ugradi gore navedenu podnu oblogu.
Proizvođač:____________________________________________________________
Tip:__________________________________________________________________
Obračun po m²
Proizvođač Noraplan, tip Sentica 6513 (NCS S
2050-Y20R) ili odgovarajuće

8.2.

m²
15,00
Proizvođač Tarkett, tip IQ Granit Micro (Concrete
Medium-grey 21050 352) u rolnama ili
odgovarajuće
m²
245,00
Nabavka, transport i postavljanje podne obloge, debljine 2 mm I stepenišne lajsne na stepenište sa
prizemlja na prvi sprat
Izvedena podloga mora biti čvrsta i suva. Podlogu očistiti od prašine. Oblaganje stepeništa (gazište i čelo) u
jednom komadu podnom oblogom proizvođač Tarkett, tip IQ Granit Micro (Concrete Medium-grey 21050
352) u rolnama ili odgovarajući, zalepiti odgovarajućim lepkom, obrada sastava i polaganja po uputstvu
proizvođača materijala. Na ivice stepenika postaviti stepenišnu lajsnu (ukupna dužina 30,5 m), Stepenišna
lajsna proizvođač Alplast, tip NM 30, Oznaka boje: 500 ili odgovarajući. Cena komplet: lepak, obloga,
stepenišna lajsna sa svim potrebnim sitnim materijalom.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorake i tehničke karakteristike ponuđene podne
obloge i stepenišne lajsne projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorci nisu odgovarajući, izvođač je
dužan da ugradi gore navedenu podnu oblogu i stepenišni brid.
Proizvođač:______________________________________________________
Tip:_____________________________________________________________
Obračun po m²

8.3.

m²

20,00

Nabavka i montaža razdelne lajsne
Razdelnu aluminijumsku lajsnu ravnog profila širine 10 mm postaviti u prostorijama na granici različitih
podnih obloga u istom nivou.
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, izradu i sav transport. Lajsna prema izboru projektanta.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene
aluminijumske lajne projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:__________________________________________________
Tip:________________________________________________________
Obračun po m'

8.4.

m'

17,00

Zamena postojećeg otirača obuće novim, dimenzije 90x106 cm.
Otirač od kokosovog vlakna sa podlogom od gume debljine 17 mm postaviti na mesto starog, na spoju sa
parketom postaviti odgovarajuću lajsnu. Lajsna prema izboru projektanta.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđene
aluminijumske lajsne i otirača projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:__________________________________________________

Страна 57 од 92

Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у
отвореном поступку јавне набавке
(број ОП-3/01-377)

Tip:________________________________________________________
Obračun po kom

kom

1

UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI

9

BRAVARSKI RADOVI

POS.

OPIS RADOVA

jed.mer.

količina iz
projekta

jed.cena

ukupno

BRAVARSKI RADOVI
Opšti opis: Sve radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu
savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, spojna i
vezivna sredstva (zaštitna sredstva) moraju biti propisanog kvaliteta - odnosno da poseduju ateste
proizvođača.
Pre početka izrade pozicija, izvođač je dužan da uradi radioničke detalje i iste podnese projektantu na
overu. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema propisima, standardima, tehničkoj
dokumentaciji i overenim radioničkim detaljima. Za sve vreme izvođenja izvođač je dužan da preduzme
sve potrebne mere kako ne bi došlo do oštećenja ovih radova. Ako ipak dođe do oštećenja izvođač će
o svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao
bi se prostor priveo nameni. Jediničnom cenom obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje
kompletnih radova sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i ambalaže van objekta.
9.2.

Zamena postojeće demontirane ograde stepeništa novom istih dimenzija, od prizemlja ka
spratu.
Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti.
Konstrukcija ograde je samonoseća, materijalizovana u čeličnom limu visine h=110 m, koji se bočno i
od gore fiksira anker pločama za postojeći zidić uz stepenište. Rukohvat je formiran savijanjem lima
ograde.
Ograda
je
rađena
monolitno.
Finalna obrada je farbanjem u NCS S 8500-N sa mat efektom.
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, finalnu obradu,
farbanje i montažu.
Napomena: Prilikom izrade ograde stepeništa uraditi proračun.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi proračun i radioničke crteže
ponuđene ograde projektantu na uvid i saglasnost.
Obračun po m'.

9.3.

m'

7,10

Oblaganje postojeće ograde stepeništa od sprata ka potkrovlju
Oblaganje ograde izraditi i ugraditi bez oštećenja postojeće ograde. Spojeve i varove idealno izraditi,
očistiti i obrusiti.
Konstrukcija ograde je samonoseća, materijalizovana u čeličnom limu visine prema maksimalnoj visini
postojeće ograde, koji se od gore fiksira anker pločama za postojeći zidić uz stepenište. Ograda je
rađena monolitno. Finalna obrada je farbanjem u NCS S 8500-N sa mat efektom.
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, finalnu obradu,
farbanje i montažu.
Napomena: Prilikom izrade ograde stepeništa uraditi proračun. Farbanje vršiti na licu mesta.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi proračun i radioničke crteže
ponuđene ograde projektantu na uvid i saglasnost.
Obračun po m'

m'
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9.5.

Nabavka i montaža staklenih harmonika vrata bez okvira
Pozicija se odnosi na staklena vrata bez okvira sa sigurnosnim (kaljenim) providnim staklom I
potrebnim okovom, bravom i rukohvatom. Sistem otvaranja vrata: harmonika.
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, finalnu obradu i
montažu.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike
ponuđenih vrata projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:________________________________________
Tip:_______________________________________________
Obračun po komadu.
sprat
dimenzije 85/220

9.6.

kom.

2

Zamena postojećih pregrada novim staklnim sa vratima
Pozicija se odnosi na staklene pregrade sa sigurnosnim (kaljenim) providnim staklom bez podela i na
staklena vrata bez okvira sa sigurnosnim (kaljenim) providnim staklom I potrebnim okovom, bravom i
rukohvatom. Otvaranje oko vertikalne ose. Pre izrade staklenih pregrada uraditi potrebne proračune.
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, finalnu obradu i
montažu.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike
ponuđenie pregrade i vrata projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:________________________________________
Tip:_______________________________________________
Obračun za pregrade po m2.
sprat

m2

11,00

potkrovlje

m2

40,50

kom.

1

kom.

6

Obračun vrata po komadu.
sprat
dimenzije 90/220
potkorvlje
dimenzije 90/220
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

10

RAZNI RADOVI

POS.

OPIS RADOVA

10.1

Opšti opis: Ova pozicija obuhvata posebne pozicije sa po jednim elementom, koje se ne mogu svrstati ni
pod jednu prethodnu. Za svaku poziciju važi da se mora sinhronizovati sa ostalim radovima . Raditi sve
po uputstvu nadzornog organa. U cenu su uračunati svi pripremni radovi kao što su zaštita PVC folijom
svih površina i lepljenje krep trake, kao i sav potreban materijal, rad, alat.

jed.mer.

količina
projekta

Nabavka i ugradnja nedostajećeg stakla u prozoru. Dimenzija 20x30 cm
Cena po komadu

kom
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10.2.
Kompletna zamena hidrantskog ormara novim i ispitivanje instalacije nakon ugradnje.

Nabavka, isporuka i ugradnja hidrantskog ormara i zamena postojećeg novim i ispitivanje instalacije
nakon ugradnje.
Obračun paušalno
kom
1
10.3.

Nabavka i ugradnja brave, cilindra, hidrauličnog zatvarača i kvake na ulaznim vratima u prizemlju objekta
sa strane Trga slobode
Nabavka i ugradnja brave, cilindra, hidrauličnog zatvarača , rukohvata i rozente za cilindar (završna
obrada mesing) na ulaznim vratima u prizemlju objekta sa strane Trga slobode. Rukohvat prema izboru
projektanta po uzoru na postojeći kao u restoranu Mc Donald's.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih
elemenata projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:_______________________________________________________________
Tip:______________________________________________________________________
Obračun po komadu

kom

1

10.4.

Nabavka i ugradnja brave, cilindra, hidrauličnog zatvarača i kvake-kugle sa štitom na ulaznim vratima sa
interfonom u prizemlju objekta sa strane hola "Apolo" centra
Nabavka i ugradnja elektronske brave, cilindra, hidrauličnog zatvarača i kvake-kugle sa štitom (zavšrna
obrada mesing) na ulaznim vratima sa interfonom u prizemlju objekta sa strane hola "Apolo" centra.
Kvaka prema izboru projektanta.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih
elemnata projektantu na uvid i saglasnost.
Proizvođač:___________________________________________________________
Tip:_________________________________________________________________
Obračun po komadu
10.5

kom

1

Nabavka I ugradnja rolo zavesa za krovne prozore i teleskopskih ručkica za otvaranje
Rolo zavese od antistatočkog platna, boja prema izboru projektanta. Rolo zavese su smeštene u kutiju od
aluminijuma sa aluminijumskim klizačima po kojima se kreće rolo zavesa.
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih rolo
zavesa projektantu na uvid i saglasnost.

Proizvođač:______________________________________________________
Tip:____________________________________________________________

10.5.

krovni prozor 74/112

kom

3

krovni prozor 55/98

kom

3

teleskopska ručkica za otvaranje

kom

2

Završni radovi
Čišćenje i pranje gradilišta objekta po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje kompletnog
prostora sa finalnim pranjem svih unutrašnjih prostora.
Obračun po m2 merene bruto površine iz
projekta.
UKUPNO RAZNI RADOVI

m2
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REKAPITULACIJA - RADOVI

2

GRAĐEVINSKI RADOVI

3

SUVOMONTAŽNI RADOVI

4

KERAMIČARSKI RADOVI

5

PARKETARSKI RADOVI

6
7

STOLARSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

8

PODOPOLAGAČKI RADOVI

9

BRAVARSKI RADOVI

10

RAZNI RADOVI
UKUPNA VREDNOST:

MAŠINSKE INSTALACIJE
Opšta napomena: u predmer ulazi nabavka, isporuka i ugradnja celokupne opreme, materijala i rada potrebnog
za kompletnu izradu, ugradnju, ispitivanje i puštanje instalacije u rad za predmetni objekat. Predmerom je
obuhvaćen sav sitan materijal i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan pogon. Cena uključuje i
izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije i ispitivanja. Svi vidljivi instalacioni elementi i vodovi
na plafonima u prizemlju I 1. spratu se boje adekvatnom bojom u tonu kao plafon (pogledati molerske radove).
Sve vidljive instalacione elemente i vodove na plafonimu izvesti pažljivo, voditi računa o estetici. Posle
izvršenog posla izvršiti čišćenje i transport šuta i ambalaže van objekta. Svaka tačka ovog predmera obuhvata
sve propratne grube gradjevinske radove (zatvaranje probijenih otvora, opšivanje ventilacionog kanala na
krovu i sl.) kao i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano
funkcionisala.
A. VENTILATOR KONVEKTORI I PRIBOR
Zamena postojećih kasetnih ventilator konvektora novim "AIRWELL-WESPER" sa četvorostranim
izduvavanjem, komplet sa em. trokrakim slavinicama, pumpicom za
kondenzat, maskom i IC kontrolerom.
Svi uredjaji su u dvocevnoj izvedbi. Karakteristike uredjaja su za sledeći režim
grejanje: 60-55 ˚C
hladjenje: 6-12 ˚C
1.
KOG 9 LN
kom.

3

kom.

7

kom.

5

min. snaga uredjaja Qgr/Qhl: 3003/1604 W
KOG 12 LN

min. snaga uredjaja Qgr/Qhl: 3003/1604 W

KOG 18 LN

min. snaga uredjaja Qgr/Qhl: 3003/1604 W
Proizvođač:
Tip:
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Zamena postojećih kosih balansnih ventila novim sa pozicionerom, sa navojnim spojem
2.
DN20
kom.

15

Proizvođač:
Tip:

3.

Zamena postojećih kuglastih slavinica novim sa navojnim spojem
DN20
kom.

15

Proizvođač:
Tip:
Zamena postojećih elastičnih, čeličnih, izolovanih veza za ventilator-konvektore
4.

DN20
kompl.

15

Proizvođač:
Tip:
SVEGA A:

B. CEVNA MREŽA I PRIBOR VENTILATOR KONEKTORA
Zamena dela crnih cevi za razvod tople i hladne vode novim

DN 20
m'

102

m'

60

m'

48

m'

6

DN 25
1.
DN 32

DN 50

2.

Proizvođač:
Tip:
Spojni, zavarni i ostali pomoćni materijal, cevni lukovi, kiseonik disugas, vešaljke I slično, 50% od
prethodne stavke.
0,5
Proizvođač:
Tip:

3.

Zamena oštećene izolacije novom prefabrikovanom izolacijom ARMAFLEKS ili slično sa parnom branom,
za klima instalacije debljine min19 mm

DN 20

DN 25

m'

102

m'

60
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DN 32
m'

48

m'

6

DN 50
Proizvođač:
Tip:
Zamena dela PVC cevi novom za odvod kondenzata sa fazonskim komadiman i nosačima
ø32
4.

m'

35

m'

35

m'

15

ø50
ø75

Proizvođač:
Tip:
Zamena sifona za odvod kondenzata sa unutrašnjih jedinica sistema protiv neprijatnih mirisa novim.
5.
kom.

3

kom.

6

Proizvođač:
Tip:
Zamena automatskih odzračnih slavinica novim.
6.

DN15
Proizvođač:
Tip:
SVEGA B:

C. VENTILACIJA
Zamena postojećeg kanalskog aksijalnog ventilatora novim za ubacivanje i izvlačenje vazduha,
proizvod "SYSTEMAIR".
1.
tip: K 100 XL sileo
napon 230 V
el snaga 52.1 W
struja 0.227 A
protok 285 m3/h
kontrola rada preko paljenja svetla sa vremenskim zatezanjem

kompl.

1

Proizvođač:
Tip:
2.

Zamena kružnog anemostata novim, proizvod "SYSTEMAIR".
Balance-E-100

kom.
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Proizvođač:
Tip:
Zamena gibljivog creva novim za priključenje kružnog anemostata dužine 50 cm.
Ø100

3.

kom.

1

kg.

15,24

kg.

1,55

kg.

0,32

Proizvođač:
Tip:
Zamena spiralnih kanala od pocinkovanog lima novim.
4.

Ø100 – 12 m
Proizvođač:
Tip:
Zamena kolena 90° novim.
Ø100 kom - 5

5.

Proizvođač
Tip:
Zamena kolena 30° novim.

6.

Ø100- kom 1
Proizvođač:

Tip:
Zamena dotralalih nosača, vešaljki, zaptivnih samolepivih traka i sitnog pribora za vazdušne kanale 20%
od težine kanala novim.
7.
0,2

17,11

Proizvođač:
Tip:
Zamena zaštitnih mrežica sa okcima 10x10 mm novim, proizvod "Lindab".
EPNF 100
8.

kom.

1

Proizvođač:
Tip:

9.

Nabavka i montaža aluminijumskih rasteretnih rešetki za vazduh sa protiv- okvirom za ugradnju u vrata
(pogledati stolarske radove).
tip OAS-R 325x225
kom.
1
Proizvođač:
Tip:
Proba instalacije sa podešavanjem parametara protoka vazduha

10.
kompl.
SVEGA C:
D. OSTALI RADOVI
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Pražnjenje instalacije FC sistema grejanja i
hladjenja

kompl

1

4.
Priključenje instalacije FC sistema grejanja i hladjenja na postojeću u objektu gde je i po
osnovnom projektu bio priključak za predmetne lokale
5.
kompl

2

Demontaža i odnošenje preostalih
mašinskih instalacija u prostoru
predmetnog lokala
6.

kompl

1

m2

30

Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko
7.

8.

miniziranje celokupne cevne mreže
Zamena postojeće split klima jedinice novom snage18000 Btu/h u inverter izvedbi sa daljinskom
komandom, zidnom unutrašnjom jedinicom komplet povezano sa odgovarajućim bakarnim cevima (tvrde ili
meke, 15 m trase) sa fazonskim komadima, nosačima, izolacijom sa parnom branom odgovarajuće
debljine i odvodom kondenzata sa PE cevima i fazonskim elementima, nosačima i sl.
kompl.

1

Proizvođač:

Tip:
8a.

Zamena postojeće split klima jedinice novom snage 18000 Btu/h sa daljinskom komandom, zidnom
unutrašnjom jedinicom komplet povezano sa odgovarajućim bakarnim cevima (tvrde ili meke, 15 m trase)
sa fazonskim komadima, nosačima, izolacijom sa parnom branom odgovarajuće debljine i odvodom
kondenzata sa PE cevima i fazonskim elementima, nosačimai sl.

kompl.

1

Proizvođač:
Tip:
9.

Probijanje otvora kroz zidove I medjuspratnu konstrukciju sa montažom štucni od rebrastih PVC cevi na
razvodne cevi, na mestima prodora i izrada prolaza ispod vrata

10.

kompl.
15
Hladna proba radijatorske instalacije vodenim pritiskom od 7 bar. u trajanju od dva sata sa izradom
zapisnika

11.

kompl.
1
Hladna proba instalacije FC Sistema vodenim pritiskom od 7 bar. u trajanju od dva sata sa izradom
zapisnika.

12.

kompl.
1
Topla proba radijatorske instalacije sa regulacijom cevne mreže i grejnih tela OBAVEZNO sa
izradom zapisnika

kompl.
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13.

Topla proba instalacije FC Sistema sa regulacijom cevne mreže i terminalnih uredjaja OBAVEZNO sa
izradom zapisnika

kompl.

1

14.
Pripremno završni radovi sa primopredajom instalacije.
Pripremni radovi obuhvataju:
radove u cilju obezbeđenja,
pripremu magacina za materijal i alat,
uzimanje potrebnih mera, donošenje
alata i materijala do mesta montaže i sl.,
upoznavanje sa postojećim stanjem na objektu,
upoznavanje sa tehničkom dokumentacijom,
potrebna razmeravanja i usaglašavanja. U slučaju
neslaganja u tehničkoj dokumentaciji, predmeru ili teškoća u realizaciji,
Izvođač je obavezan da ukaže na te probleme nadzornom organu. U protivnom izmene idu na njegov
račun.
Unošenje izmena nastalih u toku izvođenja radova u tehničku dokumentacij projekta.
Primopredaja objekta i konačan obračun nakon prijema upotrebne dozvole da se objekat može koristiti.

kompl.

1

paušalno

1

kom

5,00

Izmeštanje postojećih mašinskih instalacija u
potkrovlju u gipskartonski zid.
15.
Montaza postojećih radijatora nakon krečenja
zidova i postavljanja keramike.
16.
SVEGA D:

REKAPITULACIJA - MAŠINSKE INSTALACIJE
1.
A. VENTILATOR KONVEKTORI I PRIBOR
2.

B. CEVNA MREŽA I PRIBOR VENTILATOR
KONEKTORA

3.

C. VENTILACIJA

4.

D. OSTALI RADOVI

5.

UKUPNO:

Страна 66 од 92

Конкурсна документација за набавку радова на текућим поправкама и одржавању пословног простора објекта у Аполо центру у
отвореном поступку јавне набавке
(број ОП-3/01-377)

TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
U pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka, transport i isporuka materijala i opreme, montaža kablovskih nosača
(sa svim potrebnim radovima), šemiranje i montaža opreme u razvodne ormane, te dovođenje sistema u stanje potpune
funkcionalnosti, završna čišćenja prostorija i odnošenje otpadnog materijala na odgovarajuću deponiju. Svaka tačka ovog
predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmo funkcionisala. Svi rado vi
moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i upotrebom prvoklasnog materijala (Svi kablovski nosači i regalski pribor mora
biti tipa proizvodnje „Obo Beterman“ ili odgovarajući, a sva mrežna oprema i kablovi tipa „Schrack“ ili odgovarajući), a prema
važećim propisima i standardima. U slučaju oštećenja postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a koju je oštetio Izvođač
radova, obaveza je Izvođača radova da u što kraćem roku i o svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio . Po završetku
radova Izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme, izvrši proveru funkcionalnosti rada i dostavi izveštaj.
Po završetku radova izvođač dostavlja tehničku dokumentaciju izvedenog objekta. Kod davanja ponude obavezno navesti tip
opreme koja se nudi i karakteristike, ako se oprema razlikuje od navedene u ovom predmeru. puštanje instalacije u
funkcionalan pogon. Svi vidljivi instalacioni elementi i vodovi na plafonima u prizemlju I 1. spratu se boje adekvatnom bojom u
tonu kao plafon (pogledati molerske radove). Sve vidljive instalacione elemente i vodove na plafonimu izvesti pažljivo, voditi
računa o estetici.
redni
br.

opis

jedinica

kol

jed.
.cena

ukupno

A

RAZVOD INSTALACIJA

a.1.

Nabaviti, isporučiti i postaviti perforirani nosač kablova tipa PNK, od toplo pocinkovanog lima , komplet sa priborom
za nastavljanje, račvanje i vešanje, sledećih dimenzija:
PNK-200/50mm

m

60,00

PNK-100/50mm

m

120,00

kg

100

Proizvođ
ač:_________________________________
Tip:_______________________________________
a.3.

Isporuka i ugradnja metalnih podkonstrukcija za postavljanje
kablovskih regala izradjenih od čeličnih profila i završno
obradjenih po detaljima na mestu ugradnje
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

B

INSTALACIJA SKS

b.1.

RACK
Glavna koncentracija, slobodnostojeći 19", 42U, 800 x 1000, sa ventilator panelom u krovu, panelom sa sedam
uticnica
230V
i
prekidacem,
uvodnikom
kablova,
setom
za
i
uzemljenje.
RACK treba da ima sledeću opremu:
5 kom. Patch panel 24xRJ-45 Cat.6, 10Gbit, STP (SFA) 1HU
1 kom. Voice panel 24xRJ-45 Cat3. 1HU
10 kom. 19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU
50 kom. Patch kabl RJ45, Cat.6 1Gb, sivi, 1m
50 kom. Patch kabl RJ45,Cat.6 1Gb, sivi,2m
40 kom. Patch kabl RJ45,Cat.6 1Gb, sivi,3m
10 kom. Patch kabl RJ45, Cat.6 1Gb, sivi, 5m
10 kom. Patch kabl RJ45,Cat.6 1Gb, sivi,10m
3 kom. Polica za rek 1HU
1 kom. Blank panel (Dead unit) 1U
2 kom. Vertikalni uvodnici kablova h =42 U
Ostala montažna oprema, police, ranžirni prstenovi za horizontalno i vertikalno vođenje kablova, patch kablovi RJ45,
Cat.6 , koaks. patch kablovi sa konektorima i sl.
Sve komplet sa isporukom, montažom i povezivanjem,
terminiranje linija, atesti
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
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b.3.

Isporuka i postavljanje računarskih kablova tipa S/FTTP
4x2xAWG23/1 Cat.6, „halogen free“ za potrebe SKS sistema.
Kablovi se postavljaju na jedan od sledećih načina: po
kablovskim regalima ili kroz instalacione cevi. Kablove obeležiti
na oba kraja pločicama sa natpisom: TIP KABLA–POČETAK–
KRAJ

m

3800

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
b.4.

Isporuka

i

postavljanje

kablova

za prezentacione sisteme.

HDMI kabl ver. 1.4 dužine 20m, pozlaćeni kontakti
19PINM/19PINM, podržava HEC (HDMI Ethernet Channel) &
3D over HDMI
VGA CKL cable 10m (3+6, high quality pure copper,
diameter:8.0mm)

kom.

3,00

kom.

3,00

kom.

182,00

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
b.5.

Računarska utičnica RJ-45, IP20 Cat6, isporuka i montaža u
okviru modula
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

b.7.

Završna električna merenja (otpor izolacije, ispitivanje parica na
prekid i dodir), izdavanje odgovarajućih atesta, puštanje u rad,
obuka korisnika. Kompletiranje tehničke dokumentacije sa
izradom projekta izvedenog stanja

pauš.

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
C

INSTALACIJA AMBIJETALNOG OZVUČENJA

c.10.

Isporuka materijala i polaganje delimično u plafonskim nosačima kablova-regalima, u zaštitnim PVC cevima
i odgovarajućim vatrootpornim obujmicama instalacionih kablova instalacije sistema za ambijentalno i
evakuaciono ozvučenje. Kablovi su tipa:

c.10.

LIHCH 4x1mm2

m

100,00

kom.

1

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
D

INSTALACIJA ALARMNOG SISTEMA

d.1.

Isporuka,
montaža
i
povezivanje:
Centralna jedinica alamrnog sistema, 6 particija, 192 zone,
multibus tehnologija (adresabilni sistem), 5 programabilnih
relejnih izlaza, u kompletu sa trafoom, akumulatorskom
baterijom 12V, 7Ah i zaštitnom kutijom 30x30x10cm
Tip: EVO192, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

d.2.

Isporuka,
montaža
i
povezivanje:
Komunikator za dojavu putem fiksne telefonske linije, za
daljinsku proveru stanja sistema i za daljinsko upravljanje
sistemom
Tip: VDMP3, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
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Tip:_______________________________________
d.3.

Isporuka, montaža i povezivanje:
GSM modul za komunikaciju putem GSM mreže (SIM karticu
obezneđuje korisnik)
Tip: PCS250, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući

kom.

1,00

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
d.4.

Isporuka, montaža i povezivanje:
LAN modul, za povezivanje sistema u lokalnu računarsku
mrežu i pristup putem Interneta (Internet konekciju obezbeđuje
korisnik), omogućava korisniku pristup sistemu putem Interneta,
odnosno putem besplatne aplikacijaena "pametnom" telefonu
(Android, IOS)
Tip> IP150, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući

kom

1

kom

1

kom

8

kom

1

kom

1

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
d.5.

Isporuka, montaža i povezivanje:Šifrator, elegantnog dizajna,
kolor tocuh screen ekran, dodatni ulazi za povezivanje
detektora i senzora spoljne temperature, mogućnost biranja
boje okviraTip: TM50, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

d.6.

Isporuka, montaža i povezivanje:
Unutrašnji MIRONEL IC detektor pokreta sa tzv. anti masking
funkcijom, pokrivenost do 16m, dvostruki tamper za poklopac, u
komletu sa nosačem.
Tip: NV75M, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

d.7.

Isporuka, montaža i povezivanje:
Piezo sirena za unutrašnju montažu, 112dB, 12V
Tip: SV2002N, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

d.8.

Isporuka, montaža i povezivanje:
Spoljna sirena sa blicerom, 110dB, duplozaštićena, sa
tamperom (antisabotažnim sistemom) i akumulatorskom
baterijom, 7Ah, 12V
Tip: SOLO1, Proizvođač: Paradox ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

d.9.

Nabavka, isporuka,
polaganje
svih
potrebnih
kablovskih vodova i drugog elektromaterijala

komplet

1

d.10.

Programiranje centralne jedinice sistema, konfigurisanje svih
parametara, funkcionalono ispitivanje, puštanje sistema u rad,
obuka korisnika i izrada korisničkih uputstava

komplet

1
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E

INSTALACIJA AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE POŽARA

e.1.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje
Mikroprocesorska centrala za automatsku dojavu požara, u
osnovnoj konfiguraciji sadrži:
-plastični ABS kabinet sa integrisanim internim kontrolnoupravljačkim panelom sa LCD ekranom sa 6 redova/40
karaktera u svakom redu, sadrži 2 programabilna slobodna
tastera, 2 programabilna slobodna 3-bojna LED indikatora,
konektor za indikator panel, ispis na srpskom jeziku, prikaz 5
statusnih lista (alarmi, greške, isključenja, aktiviranja, ostalo),
prikaz isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji.;
- matičnu ploču sa glavnim procesorom. Matična ploča sadrži:
napojnu jedinicu sa punjačem baterija, slot za memorijsku SD
karticu, USB 1.1 interfejs za priključenje PC.
- napojnu jedinicu, sa punjačem baterija, karakteristika: ulazni
napon 110-230Vac +15%/-20%, 47-63Hz, izlazni napon
26,3Vdc-28,3Vdc.
Karakteristike centrale:
- 1 adresabilna petlja, za priključenje do 250 adresnih
elemenata u petlji;
- dužina petlje do 3500m;
- 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku dojavu
alarma;
- 2 monitorisana ulaza;
- integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s.
- prostor za 2 aku baterije 12V/7,2Ah za rad bez mrežnog
napajanja 72h+0,5h.
Centrala treba da poseduje mogućnost automatskog slanja
podataka o stanju sistema i pojedinačnih elemenata sistema
putem elektronske pošte na unapred određene email adrese.
Centrala treba da poseduje memoriju za 65000 događaja, kao i
časovnik realnog vremena, programabilnu dvozonsku
zavisnost, programabilno dvostepeno vreme kašnjenja i
intervencije i automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora.
Kućište treba da je crvene boje, IP zaštita IP30, radna
temperatura -5/+50°C.
Centrala treba da je u skladu sa EN 54-2, EN 54-4 i EN54-13
Integral IP BX, Schrack-Seconet AG/Austrija
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

kom

1

e.2.

"Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Indikatorsko-upravljački panel sadrži 32 diode i 16 tastera koji
su u potpunosti programabilni, odnosno može im se dodeliti bilo
koja funkcija/indikacija sistema u zavisnosti od potreba
korisnika. Povezuje se preko BUS linije na centralnu jedinicu
sistema ili paralelni upravljački tablo.
Tip: B5-EPI-PIC, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili
odgovarajući"

kom

1

kom

2

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.3.

"Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Akumulatorska baterija, 12V/7Ah za rezervno napajanje
sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom
režimu u slučaju ispada mrežnog napajanja"
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
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e.4

"Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Uređaj za automtasku dojavu u slučaju alarma ili kvara na
sistemu, prenosom snimljene govorne pruke na unapred
određene telefonske brojeve putem GSM telefonske mreže
(min na 3 različita telefonska broja)."

kom

1

kom

31

kom

1

kom

1

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.5.

e.6.

e.7.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički
detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor,
termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani
optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i
bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i
automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja
detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator
vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku
adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko
podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od
ambijentalne temeprature); detekcija dima uvek praćena
proverom temperature okoline; programsko podešavanje praga
alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih
podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog
spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili
prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na
ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95%
kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Posešen da radi kao
kombinovani optičko-termički javljač požara.
Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7, EN54-17 i
EN54-29 standardima
Tip: MTD 533X, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili
odgovarajući
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Adresabilni interaktivni multikriterijumski, optičko-termički
detektor požara, može biti programiran kao dimni detektor,
termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinovani
optičko-termički detektor, za ranu detekciju početnih požara sa i
bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i
automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja
detektora, nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED indikator
vidljiv 360°. Optički deo detektora poseduje automatsku
adaptaciju na stanje okoline u kojoj se nalazi (automatsko
podešavanje/usklađivanje osetljivosti detektora u zavisnosti od
ambijentalne temeprature); programsko podešavanje praga
alarma; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih
podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog
spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili
prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na
ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95%
kratkotrajno, kućište od ABS plastike. Podešen da radi kao
termički javljač požara.
Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-17
standardima
Tip: MTD 533X, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili
odgovarajući
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:Adresabilni
interaktivni kombinovani detektor, sadrži integrisani izolator
petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid - CO) i
temperature, osetljivost na CO u rangu 1-500ppm; programsko
dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog
serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena
vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite
IP 40, u kompletu sa podnožjem, kućište od ABS
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plastike.Detektor treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-7,
EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima.Tip: CMD
533X, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.8.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Standardna detektorska baza, za priključenje automatskih
detektora na petlju, poseduje mogućnost obezbeđenja protiv
skidanja detektora.; stepen zaštite IP44 (sa detektorom), od
ABS plastike.
Tip: USB 502-6, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili
odgovarajući

kom

34

kom

9

kom

5

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.9.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Paralelni indikator, za paralelnu LED indikaciju aktivacije
detektora u petlji.Sa kutijom za montažu. Napajanje iz petlje,
potrošnja 0,9mA, stepen zaštite IP42, radna temperatura 20°/+60°C
Tip: BX-UPI/PIG, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili
odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

e.10.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Adresabilni ručni javljač požara, LED indikacija stanja; sadrži
integrisani izolator petlje koji u slučaju kratkog spoja ili otvorene
linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za
ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; sa providnim
zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja.
Javljač treba da je u skladu sa EN54-11 i EN54-17
standardima;
Tip: MCP 545X-1R, Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija
ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

e.11.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za
unutrašnju montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m,
crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite
IP21, u skladu sa EN54-23 standardom
Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, Proizvođač: SchrackSeconet AG/Austrija ili odgovarajući

kom

5

e.12.

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje:
Alarmna sirena sa bljeskalicom, konvencionalnog tipa, za
spoljnu montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-97dB/m, crvene
boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite IP65, u
skladu sa EN54-23 standardom
Tip: SONOSSBW ESFA1000RRD, Proizvođač: SchrackSeconet AG/Austrija ili odgovarajući

kom

1

m

400

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.13.

"Nabavka, isporuka i polaganje kroz bezhalogena rebrasta
creva u spuštenom plafonu:
- kabel JH(St)H 2x2x0.8mm komplet sa rebrastim crevima i
drugim potrebnim elektromaterijalom"
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Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
e.14.

"Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće
vatrootpornse obujmice:
-kabel J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa
funkcijom u požaru komplet sa vatrootpornim obujmicama I
ankerima i drugim elektromaterijalom"
Proizvođač:_________________________________

m

45

komplet

1

komplet

1

kom.

1

kom.

1,00

Tip:_______________________________________
c.18.

e.19.

Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i prateći
radovi:
- Ispitivanje instalacije sistema za dojavu požara sa
sastavljanjem stručnog nalaza (min. merenje otpora izolacije i
uzemljenja)
- Programiranje parametara rada centrale za dojavu požara
- Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i
održavanje sistema za dojavu požara (korisnička uputstva) na
srpskom jeziku u pisanoj formi
- Obuka korisnika za rukovanje sistemom za dojavu požara.
Obuka odgovornog lica Naručioca za potpuno samostalno
korišćenje centrale za dojavu požara. Isporuka tehničke
dokumentacije i odgovarajuće atestne dokumentacije. Isporuka
Knjige održavanja.
- Stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema za dojavu
požara (dva meseca od primopredaje sistema).
- Izdavanje Isprave o kontrlisanju instalacije sistema za dojavu
požara od strane ovlašćene ustanove.
- Ostali nepomenuti radovi potrebni za punu funkcionalnost
sistema
- Povezivanje na postojeći sistem Apolo centra
Usluga održavanja u garantnom roku u vidu redovnih
dvomesečnih i periodičnih šestomesečnih pregleda sistema za
dojavu požara, sa izdavanjem i dostavljanjem Isprave o
kontrolisanju instalacije izdatom od strane ovlašćene ustanove
(garantni rok> 2 godine)
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

F

INSTALACIJA VIDEO INTERFONA

f.1.

Isporuka,
montaža
i
povezivanje:
Pozivni panel za jednog korisnika sa integrisanom 1.3
megapixel (1280x720 @ 25 fps / sec) kamerom, WDR,
širokougaoni objektiv 120 °, integrisane IR diode za noćno
snimanje, ugrađen mikrofon i zvučnik, 4 alarmna ulaza / 1
relejni NO/NC izalza, ulaz "Exit" taster, integrisan čitač kartica,
10 / 100Mbps Ethernet port, RS-485, IP65, aluminijumsko
kućište, napajanje 12 Vdc / 10W ili 24 Vdc pasivni PoE
Tip: DS-KV8102-IM, Proizvođač: HikVision ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

f.2.

Isporuka, montaža i povezivanje:7" Touch-Screen kolor monitor
rezolucije 1024x600, Linux OS, 10 / 100Mbps Ethernet port
Funkcije: Interkom / komunikacija sa drugim monitorima /
daljinsko otvaranje vrata / snimanje govornih poruka /
generisanje automatskih "Ne uznemiravaj!" poruka / slot za SD
kartice / 8 alarmnih ulaza / 2 relejna izlaza / nosač za nazidnu
montažu / napajanje 12Vdc / 10W ili 24 VDC pasivni PoE,
Dimenzija: 217x142x26 mmTip: DS-KH8300, Proizvođač:
HikVision ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
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Tip:_______________________________________
f.3.

Isporuka, montaža i povezivanje:
Napojni modul, 12V, 1A
Tip: CV-PA003
Proizvođač:_________________________________

kom.

1,00

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

kom

1

m

56

Tip:_______________________________________
f.4.
f.5.

Nabavka, isporuka,
polaganje
svih
potrebnih
kablovskih vodova i drugog elektromaterijala
Programiranje centralne jedinice sistema, konfigurisanje svih
parametara, funkcionalono ispitivanje, puštanje sistema u rad,
obuka korisnika i izrada korisničkih uputstava.

G

INSTALACIJA ALARMA ZA TOALET
SISTEM BIS 2001 (Bolnički informacioni sistem)
Isporuka sa svim potrebnim nespecificiranim materijalom I
zidnim doznama.

g.1.

Isporuka i montaža Centralnog panela za montažu u
modularnoj dozni 4M. Centralni panel obezbeđuje sledeće
funkcije:
- prikaz SOS poziva iz WC-a/toaleta u celom objektu (na
displeju se prikazuje broj prostorije iz koje je nastao poziv)
- Svetolsna i zvučna indikacija poziva
- kvitiranje poziva (isključivanje zvučne prezentacije poziva sa
vremenskim ograničenjem). Tip: CP 2004, Proizvođač: PME ili
odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

g.2.

Isporuka i montaža Napojne jedinice koja obezbeđuje
kontinualno napajanje SOS sistema, montaža na DIN šinu. Tip:
NJ 2004, Proizvođač: PME ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

g.3.

Isporuka i montaža Pozivno razrešne kombinacije koja
obezbeđuje:
- Taster za poziv dežurnog osoblja od strane pratioca
- Taster za razrešenje poziva
- Povezivanje svih elemenata u okviru prostorije. Tip: PRK
2013, Proizvođač: PME ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

g.4.

Isporuka i montaža Poteznog SOS tastera. Tip: SOS 2000,
Proizvođač: PME ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________

g.5.

Tip:_______________________________________
Isporuka i montaža Sobne signalne lampe sa zvučnim
izvorom.Tip: SSL/ZI, Proizvođač: PME ili odgovarajući
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________

g.6.

Izrada instalacija (kabel JH(St)H 2x2x0,8 sa odgovarajućom
kanalicom) za povezivanje sobnih signalnih lampi i SOS
tastera
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
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Izrada instalacija (kabel JH(St)H 3x2x0,8 sa odgovarajućom
kanalicom) za komunikaciju sa sobnim terminalima i centralom

g.7.

m

38

m

15

pauš

1

Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
g.8.

Izrada instalacija kabel 3h1,5mm2
Proizvođač:_________________________________
Tip:_______________________________________
Završna montaža, puštanje u rad, programiranje, izdavanje
atesta sa garancijom proizvođača, sa uputstvom za upotrebu
na srpskom jeziku.
Napomena: Podrazumeva se da su elementi fizički montirani i
izvršeno je povezivanje.

g.9.

REKAPITULACIJA - TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
A
RAZVOD INSTALACIJA
B

INSTALACIJA SKS

D

INSTALACIJA ALARMNOG SISTEMA

E

INSTALACIJA AUTOMATSKE DETEKCIJE I DOJAVE
POŽARA

F

INSTALACIJA VIDEO INTERFONA

G

INSTALACIJA ALARMA ZA TOALET
UKUPNO:

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
U predmer ulazi nabavka, isporuka i ugradnja celokupne opreme, materijala i rada potrebnog za kompletnu izradu,
ugradnju, ispitivanje i puštanje instalacije u rad za predmetni objekat. Predmerom je obuhvaćen sav sitan materijal
i rad neophodan za puštanje instalacije u funkcionalan pogon. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne
radioničke dokumentacije, ispitivanja. Svi vidljivi instalacioni elementi i vodovi na plafonima u prizemlju I 1. spratu
se boje adekvatnom bojom u tonu kao plafon (pogledati molerske radove). Sve vidljive instalacione elemente i
vodove na plafonimu izvesti pažljivo, voditi računa o estetici. Posle izvršenog posla izvršiti čišćenje i transport šuta
i ambalaže van objekta. Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno
navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionisala.
redni
br.

Jed.
mere

opis

količina

jed.
.cena

ukupno

A

NAPOJNI VODOVI / KABLOVSKI REGALI

a.1.

Nabaviti, isporučiti i postaviti perforirani nosač kablova tipa PNK, od toplo pocinkovanog lima , komplet
sa priborom za nastavljanje, račvanje i vešanje, i komplet materijalom za ekvipotencijalizaciju, sledećih
dimenzija:
PNK-100/50mm

m

60,00

PNK-50/50mm

m

120,00

Proizvođač:___________________________________
a.4.

Tip:_________________________________________
Isporuka i ugradnja protivpožarnih smesa za
zatvaranje prodora pri prolasku kablova iz jedne
u drugu protivpožarnu zonu. Kablovi se u ovom
delu premazuju u dužini od 1m sa obe strane
zida.
pausalno
Proizvođač:___________________________________
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Tip:_________________________________________
B

b.1.

RAZVODNI ORMANI
Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima, po obradi obojen pečenim
lakom po želji Investitora. Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i
signalizaciju moraju biti pristupačni spolja bez otvatanja vrata. Svi elementi na ormanu i u ormanu moraju
biti označeni natpisnim pločicama. Na vratima ormana postaviti upozoravajuću tablicu. Orman mora biti
snabdeven sa bakarnim sabirnicama potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti
pomoću bakarnih provodnika sa izolacijom. Sve fleksibilne veze moraju biti izvedene finožičanim
fleksibilnim provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove predvideti potreban broj uvodnica kao i
uvodnice za rezervne izvode. Orman mora biti izrađen kompletno u radionici saglasno odgovarajućim
tehničkim propisima. U razvodne ormane se ugrađuje rasklop-no zaštitna oprema prekidne moći koja
mora da odgovara naznačenim strujama kratkih spojeva.
GRO-PR
Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog ormana na mesto demontiranog. Orman treba da bude tipski
testiran u skladu sa standardom IEC 60439-1, okvirnih dimenzija 800x800x220mm, za montažu na zid.
RO treba da ima metalna vrata sa standardnom bravicom. Kompletan vezni pribor prema specifikaciji
proizvođača, pristup opremi koja je montirana u RO treba da bude sa prednje strane.
1 kom. Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom In=25A, Icu=25kA, sa
podesivom zaštitom od preopterećenja (0,7-1)xIn,
fiksnom zaštitom od kratkog spoja 10xIn i
podponskim okidačem isključenja
3 kom. Signalna sijalica zelene boje Ø22mm,
230V,50Hz, za montažu na vrata
1 kom. Zaštitni uredjaj diferrencijalne struje 25A,
3p Id=0,5A
1 kom. Automatski osigurač 2A, 3p
3 kom. Automatski osigurač 2A, 1p
12 kom. Automatski osigurač 10A, 1p
1 kom. Automatski osigurač 16A, 3p
18 kom. Automatski osigurač 16A, 1p
2 kom. Instalacioni modularni kontaktor sa
naponom upravljanja 230V, 50Hz i kontaktima
predviđenim za strujno opterećenje 20A .
2 kom. Grebenasta jednopolna preklopka 1-0-2,
16A, za montažu na vrata,
- Tajmer 230V, 0-24h ili forel
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan
nespecificiran materijal

Komplet sa izvođenjem svih veza

komplet

1

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
b.2.

GRO-I
Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog ormana na mesto demontiranog. Orman treba da bude tipski
testiran u skladu sa standardom IEC 60439-1, okvirnih dimenzija 400x400x200mm, za montažu na zid.
RO treba da ima metalna vrata sa standardnom bravicom. Kompletan vezni pribor prema specifikaciji
proizvođača, pristup opremi koja je montirana u RO treba da bude sa prednje strane.
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1 kom. Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom In=25A, Icu=25kA, sa
podesivom zaštitom od preopterećenja (0,7-1)xIn,
fiksnom zaštitom od kratkog spoja 10xIn.
3 kom. Signalna sijalica zelene boje Ø22mm,
230V,50Hz, za montažu na vrata
1 kom. Zaštitni uredjaj diferrencijalne struje 25A,
3p Id=0,5A
1 kom. Automatski osigurač 2A, 3p
1 kom. Automatski osigurač 2A, 1p
10 kom.

Automatski osigurač 10A, 1p

1 kom. Automatski osigurač 20A, 3p
24 kom. Automatski osigurač 16A, 1p
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan
nespecificiran materijal
Komplet sa izvođenjem svih veza
komplet

1

Proizvođač:______________________________
_____
Tip:____________________________________
_____
b.3.

RO-Pk
Isporuka i montaža 0,4kV razvodnog ormana na mesto demontiranog. Orman treba da bude tipski
testiran u skladu sa standardom IEC 60439-1, okvirnih dimenzija 400x400x200mm, za montažu na zid.
RO treba da ima metalna vrata sa standardnom bravicom. Kompletan vezni pribor prema specifikaciji
proizvođača, pristup opremi koja je montirana u RO treba da bude sa prednje strane.
1 kom. Tropolni kompaktni zaštitni prekidač sa
termomagnetnom zaštitom In=25A, Icu=25kA, sa
podesivom zaštitom od preopterećenja (0,7-1)xIn,
fiksnom zaštitom od kratkog spoja 10xIn.
3 kom. Signalna sijalica zelene boje Ø22mm,
230V,50Hz, za montažu na vrata
1 kom. Odvodnik prenapona 25kA/275V, I+II
(B+C)
1 kom. Automatski osigurač 2A, 3p
2 kom. Automatski osigurač 2A, 1p
12 kom.

Automatski osigurač 10A, 1p

1 kom.

Automatski osigurač 16A, 3p

26 kom. Automatski osigurač 16A, 1p
2 kom. Instalacioni modularni kontaktor sa
naponom upravljanja 230V, 50Hz i kontaktima
predviđenim za strujno opterećenje 20A .
2 kom. Grebenasta jednopolna preklopka 1-0-2,
16A, za montažu na vrata,
Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan
nespecificiran materijal
Komplet sa izvođenjem svih veza

komplet

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
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C

OSVETLENJE
Formiranje izvoda za napajanje pojedinih elektro
potrošača. Izvodi se ostavljaju u dužini od po 1,5m.
Položaji izvoda su prikazani u delu grafičke
dokumentacije.
Ventilator-Konvektor /N2XH-Y 3 x 1,5 mm2/

c.1.

10

kom
15
Zamena postojećih svetiljki novim kompletnim svetiljkama sa pratećim priboram, mehaničkom zaštitom.
Uračunati isporuku, montažu i povezivanje.
Ispitivanje i stavljanje pod napon zamenu svih sijalica, fluo cevi i startera koji ne budu ispravni u trenutku
tehničkog prijema instalacije. Nabavku izvršiti u skladu sa datom saglasnošću stručnog nadzora i
projektanta. Detaljna specifikacija rasvetnih tela usaglašena sa projektom enetrijera se može smatrati
sastavnim delom ovog predmera.

c.1.1.

Svetiljka S1

c.1.2.

Svetiljka S2

c.1.3.

Svetiljka S3

c.1.4.

kom

kom

8

kom

4

komplet

1

komplet

1

kom

2

kom

5

kom

7

kom

3

komplet

1

Svetiljka reflektor na šinama po specifikaciji S4

c.1.5.

Svetiljka S5

c.1.6.

Svetiljka S6

c.1.7.

Svetiljka S7

c.1.7a.

Svetiljka S7a

c.1.11.

Led trake u kompletu sa profilima, difuzorima i
drajverima po specifikaciji, ugradnja na zid
Proizvođač:___________________________________

c.2.

c.2.1.
c.2.2.
c.2.3.
c.2.4.
c.2.5.

Tip:_________________________________________
Zamena postojećih prekidača novim, postaviti instalacioni materijali u PVC kutije u zidu i povezati.
Instalacioni materijal je u zaštiti IP20. Sve prekidače postaviti na visini 1.5 m od poda ili prema podacima
datim u grafičkoj dokumentaciji. Prekidači su u modularnoj izvedbi proizvođač Aling Conel tip Experience
(Basic - crna dekorativna maska i crni nosač), Blok Crni soft ili odgovarajući. Pre nabavke i ugradnje
dostaviti uzorak projektantu i stručnom nadzoru na uvid i sagalsnost. Prekidači sledećih tipova:
M2 sa jednopolnim prekidačem
3
kom
M2 sa dva jednopolna prekidača
4
kom
M2 sa dva naizmenična prekidača
4
kom
M4 sa četiri jednopolna prekidača
18
kom
Sklopka za kupatilo 1x10A, 1x16A, 230V
2
(ventilator, bojler)
kom
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c.2.6.

senzor pokreta, IP 43

3

kom

Proizvođač:_________________________________

c.3.

Tip:_______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih
prekidača projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi
gore navedene prekidače. Pre nabavke proveriti količinu prekidača.
"Zamena instalacionih kablova novim bezhalogenim instalacionim kablovima sa poboljšanim svojstvima
pri požaru. Kablovi se koriste za čvrsto polaganje u suvim ili vlažnim prostorijama. Posebna svojstva
kabla: ne širi požar, minimalna emisija gustih dimova.
Kabal se koristi za napajanje instalacije osvetljenja. Polažu se u kroz PNK regale, u zidu ispod maltera,
kroz rebraste PVC cevi...
Tip: N2XH-J
Komplet sa razvodnim kutijama (bez svetiljki i prekidača) "
N2XH 2 x 1,5 mm2
m
250
N2XH-Y 3 x 1,5 mm2

m

800

N2XH-Y 4 x 1,5 mm2

m

60

Proizvođač:___________________________________
D

Tip:_________________________________________
ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA PRIKLJUČNICE I IZVODE

d.1.

Zamena postojećih priključnica novim, postaviti instalacioni materijal u PVC kutije u zidu i povezivanje.
Sve priključnice su sa porcelanskim jezgrom i zaštitom od dodira a postavljaju se na 0.5 m od gotovog
poda ili prema podacima datim u grafičkoj dokumentaciji. Za tehnološke priključnice montažnu visinu
usaglasiti prema uslovima iz tehnološkog projekta i zahteva prozvođača opreme koja se ugrađuje.
Priključnice su u modularnoj izvedbi proizvođač Aling Conel tip Experience (Basic - crna dekorativna
maska i crni nosač), Blok Crni soft ili odgovarajući. Pre nabavke i ugradnje dostaviti uzorak projektantu i
stručnom nadzoru na uvid i sagalsnost.

d.1.1.

"M7s: Instalacioni modul za sedam modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (nosač, okvir, ram). U blok
se postavlja sledeća oprema:
2 x monofazna utičnica 16A, 230V
1x
„EURO“ utičnica 10A, 230V
1 x RJ-45 Cat.6 (isporuka u sklopu telekom. I
signalnih instalacija)
1x
„slepi“ 1M
1 x maska 7M
1 x ram 7M
1 x dozna 7M"
"M7k: Instalacioni modul za sedam modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (nosač, okvir, ram). U blok
se postavlja sledeća oprema:
2 x monofazna utičnica 16A, 230V
1x
„EURO“ utičnica 10A, 230V
2 x RJ-45 Cat.6 (isporuka u sklopu telekom. I
signalnih instalacija)
1 x maska 7M
1 x ram 7M
1 x dozna 7M"
"MTV: Instalacioni modul za sedam modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (dozna, nosač, okvir, ram).
U blok se postavlja sledeća oprema:
1 x HDMI, 1 x VGA, komplet u predmeru telek. I
signalnih instalacija
2x
monofazna utičnica 16A, 230V,
1 x utičnica RJ-45 Cat.6 komplet u predmeru
telek. I signalnih instalacija"

d.1.2.

d.1.3.
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d.1.4.

"M4: Instalacioni modul za četiri modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (dozna, nosač, okvir, ram).
U blok se postavlja sledeća oprema:
2 x monofazna utičnica 16A, 230V, PE "

d.1.5.

"M2P: Instalacioni modul za dva modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (dozna, nosač, okvir, ram).
U blok se postavlja sledeća oprema:
1 x monofazna utičnica 16A, 230V, PE sa
poklopcem
"
"M2: Instalacioni modul za dva modularna
elemenata, sastavljenu iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (dozna, nosač, okvir, ram).
U blok se postavlja sledeća oprema:
1 x monofazna utičnica 16A, 230V, PE
"

d.1.6.

kom

4

kom

8

kom

33

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničke karakteristike ponuđenih
priključnica projektantu na uvid I saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da
ugradi gore navedene priključnice. Pre nabavke proveriti količinu priključnica.
Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
d.1.8.

Zamena postojećih samostalnih trofaznih
priključnica novim, u zidu, sa zaštitnim kontaktom
i porcelanskim jezgrom IP44, 3x16A, 400/230V.

kom

2

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
d.1.9.

"Nabavka, isporuka i ugradnja strujnih i
računarskih priključnih kutija koje se montiraju na
ploču stola. Jedna priključna kutija se sastoji od
modula kao za set 7s. Broj priključnih kutija: 6
komada. U cenu je uključen i sav potreban
materijal za pričvršćivanje, kablovi, instalacione
kanalice i priključnice. Priključne kutije se
napajaju iz priključnica:
M7: Instalacioni modul za sedam modularnih
elemenata, sastavljenih iz jednog bloka, sa svom
potrebnom opremem (nosač, okvir, ram). U blok
se postavlja sledeća oprema:
3 x monofazna utičnica 16A, 230V
1 x „slepi“ 1M
1 x maska 7M
1 x ram 7M
1 x dozna 7M
Proizvođač priključne kutije Digitel, tip UPD (crna
boja) ili odgovarajući. Priključnice su u
modularnoj izvedbi proizvođač Aling Conel tip
Experience (Basic - crna dekorativna maska i crni
nosač), Blok Crni soft ili odgovarajući. Pogledati
crteže nameštaja. Sva oprema je ""halogen
free"". Obračun po kompletu. "

kompl

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
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d.1.10.

d.1.11.

Nabavka, isporuka i ugradnja strujnih i
računarskih priključnih kutija koje se montiraju na
ploču stola. Jedna priključna kutija se sastoji od
modula kao za set 7s. Broj priključnih kutija: 3
komada. U cenu je uključen i sav potreban
materijal za pričvršćivanje, kablovi. Priključne
kutije se napajaju sa plafona, a kablovi se polažu
u cev postavljenu uz visoku policu. Proizvođač
priključne kutije Digitel, tip UPD (crna boja) ili
odgovarajući. Pogledati crteže nameštaja. Sva
oprema je "halogen free". Obračun po kompletu.
Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih strujnih i
računarskih priključnih kutija koje se montiraju u
ploču stola. Jedna priključna kutija se sastoji od
modula kao za set 7k, a druga kao set za TV. U
cenu je uključen i sav potreban materijal za
pričvršćivanje, kablovi, podna kanalica, plastični
transporteri kablova (Kičma). Proizvođač
priključne kutije Digitel, tip Kompakt S (crna boja)
ili odgovarajući. Pogledati crteže nameštaja.
Obračun po kompletu. Sva oprema je "halogen
free". Obračun po kompletu.

kompl

1

kompl

3

Proizvođač:___________________________________
d.1.12.

Tip:_________________________________________
Zamena postojećih trofaznih izvoda novim za
napajanje pojedinih elektro potrošača. Izvodi se
ostavljaju u dužini od po 1,5m. Položaji izvoda su
prikazani u delu grafičke dokumentacije.
sušača ruku /N2XH-Y 3 x 2,5 mm2/

kom

3

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
d.2.

Zamena kablova koji se koriste za napajanje
instalacije priključnica i izvoda novim a polažu se
u regalu, u zidu, i u instalacionim kanalicama na
zidu.
N2XH-Y 3 x 2,5 mm2

m

Proizvođač:___________________________________
Tip:_________________________________________
E
e.1.

e.2.

F

INSTALACIJA ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
Povezivanje svih metalnih delova instalacija
objekta, koje ne pripadaju električnoj instalaciji,
na glavnu sabirnicu izjednačavanja potencijala.
Vod je N2XH 1x16 mm2, položen u zidu ispod
maltera. Procenjena dužina vodova je 50 m,
komplet sa ugradnjom kutije SIP-a tj. ormana sa
sabirnicom za izjednačenje potencijala. Sabirnicu
uraditi od pocinkovane gvozdene trake Fe/Zn
30x4 mm dužine 400 mm, Preko sabirnice
postaviti čelični lim za mehaničku zaštitu
sabirnice. Sve veze sa SIP obeležiti trajnom
oznakom.
pauš.
Povezivanje svih metalnih delova, u podstanici,
koji ne pripadaju električnoj instalacijima, na
zaštitnu sabirnicu tj. temeljni uzemljivač.
pauš.
OSTALO
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f.2.

Propisana ispitivanja i merenja sa izdavanjem
atesta o izmerenim vrednostima od strane
ovlašćenog preduzeća sa pratećom tehničkom
dokumentacijom:
neprekidnost PE provodnika
otpor izolacije kablova
otpor galvanskih veza sa SIP
" otpor galvanskih veza dopunskog
izjednačavanja potencijala"
" evikasnost zaštite automatskim

pauš.
REKAPITULACIJA - ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

A

NAPOJNI VODOVI / KABLOVSKI REGALI

B

RAZVODNI ORMANI

C

OSVETLENJE

D

ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA PRIKLJUČNICE I IZVODE

E

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

F

OSTALO
Ukupno:

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
B

UNUTRAŠNJE INSTALACIJE

Red
broj

Opis pozicije

Količina
radova

JMR

Jedinačna
cena

Iznos u RSD.

Hidrotehnički radovi se izvode u svemu prema propisima i standardima struke i proizvođača, što se
posebno odnosi na utrošak osnovnog i pomoćnog materijala i način izvođenja. Jediničnom cenom
obuhvaćena je nabavka, transport i izvođenje kompletnih radova sa zaštitom, čišćenjem i transportom šuta i
ambalaže van objekta.
Svaka tačka ovog predmera obuhvata i sve potrebne radove (i ono što nije eksplicitno navedeno) kao bi se
prostor priveo nameni i kako bi instalacije nesmetano funkcionisale.
1.

INSTALACIJE VODOVODA

3.

Dezinfekcija i bakteriološko ispitivanje cevovoda.
Obračun paušalno.

5.

paušalno

1

Zamena postojećih bojlera novim električnim bojlerima pod pritiskom, proizvođač Ariston, tip Andris RS
30/3 EU I proizvođač Gorenje, tip GBFU50SIM (50l) ili odgovarajući.
Obračun za komplet montiran bojler.
V = 30 lit.

kom

1,00

V = 50 lit. horizontalni

kom

1,00

Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi tehničku dokumentaciju sa slikom ponuđenih
bojlera projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi
gore navedene bojlere.
6.

Nabavka, transport i montaža revizionih vrata 15x15 cm od prohroma.
Obračun po komadu.

kom
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Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi reviziona vrata projektantu na uvid i saglasnost.
UKUPNO 1:
2.

INSTALACIJE KANALIZACIJE
Nabavka i montaža podnih slivnika sa ''suvim'' sifonom, plastičnim kućištem i hromiranom rešetkom,
horizontalni sa prirubnicom za sanitarne čvorove.
Obračun za komplet montiran slivnik.
Ø 50 mm

kom

3,00

kom

2,00

Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Spoj stare i nove kanalizacione mreže.
Obračun po komadu.
3.

SANITARNI UREĐAJI

1.

"Nabavka, prenos i montaža kompletnog umivaonika u sanitarnim čvorovima, oblika i boje po izboru
projektanta, koji se sastoji od: umivaonika I klase,
vel.55x42 cm,
Proizvođač Jika, tip Deep
H8126120001041 ili odgovarajući."
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje dostavi uzorak i tehničku dokumentaciju ponuđenog
lavaboa projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da ugradi
gore navedeni lavabo.
Obračun po komadu za rad i materijal.

2.

kom

2,00

Nabavka, transport i montaža poniklovanog samočistećeg sifona s ispustom Ø32 za umivaonik, Proizvođač
Rosan, tip JM200 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog sifona projektantu na uvid i saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan
da ugradi gore navedeni sifon.
Obračun po komadu za rad i materijal.

3.

kom

3,00

kom

3,00

Nabavka, transport i montaža automatskog gornjeg
dela sifona 5/4'' za umivaonik, Proizvođač Rosan,
tip JM245 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog gornjeg dela sifona projektantu na uvid
i saglasnost. Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedeni gornji
deo sifona.
Obračun po komadu za rad i materijal.
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4.

Nabavka, transport i montaža kompletne konzolne
WC šolje, koja se sastoji od: konzolne keramičke
WC šolje I klase, oblika i boje po izboru
projektanta, odignute od poda min. 6 cm, wc
daske, sa instalacionim elementom sa ugradnim
vodokotlićem i tipkom za aktiviranje. Proizvođač
wc šolje Jika, tip Lyra 823382, proizvođač wc
daske Jika tip Lyra 893384, proizvođač ugradnog
kotlića Grohe, tip Rapid SL 3 u 1 set sa belom
tipkom Skate Air 38722001 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi tehničku dokumentaciju sa slikom
ponuđenih elemenata projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorci nisu odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedene
elemente.
Obračun po komadu za rad i materijal.

5.

Nabavka i montaža pisoara od fajansa, koji se
sastoji od:
Pisoarske školjke viseće Proizvođač Jika tip Livo
840201 ili odgovarajući

kom

kom
1,00

Seta sa sifonom proizvođač Liv, tip 195477 ili
odgovarajući

kom

Armature za ispiranje sa ugaonim ventilom
Proizvođač Rosan, tip A76104 ili odgovarajući

kom

1,00

Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi uzorke i tehničku dokumentaciju
ponuđenih elemenata projektantu na uvid i
saglasnost. Ukoliko uzorci nisu odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedene
elemente.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
6.

2,00

Nabavka, transport i montaža kompletne konzolne
WC šolje za osobe sa posebnim potrebama, koja
se sastoji od: konzolne keramičke WC školjke I
klase, oblika i boje po izboru projektanta , odignute
od poda min. 6 cm, odgovarajuće wc daske bez
poklopca, sa instalacionim elementom sa ugradnim
vodokotlićem
i maske za taster od klirita.
Proizvođač wc šolje Jika, tip Deep 820642,
proizvođač wc daske Jika tip Deep 893282,
proizvođač ugradnog kotlića i tastera za vodokotlić
Kolo_Geberit group, tip vodokotlića GT *99400,
proizvođač pneumatskog dugmeta I seta za
povezivanje Oli-Sistemas Sanitários tip 718063 i
556807 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
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Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak
i
tehničku
dokumentaciju
ponuđenog lavaboa
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedeni lavabo.
Obračun po komadu za rad i materijal.
8.

kom

1,00

kom

1,00

kom

2,00

kom

1,00

Nabavka,
prenos
i
montaža
kompletnog
umivaonika u sanitarnim čvorovima za osobe sa
posebnim potrebama, oblika i boje po izboru
projektanta, koji se sastoji od: umivaonika I klase,
64x55
cm
Proizvođač
Jika,
tip
Mio
H8137140001041 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi tehničku dokumentaciju sa slikom
ponuđenog lavaboa
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedeni lavabo.
Obračun po komadu za rad i materijal.
UKUPNO 3:

4.

SANITARNA ARMATURA

1.

Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne
baterije za umivaonik s pomićnim ispustom,
keramičkim mešačem dva savitljiva creva R⅜" za
priključak vode, komplet sa ugaonim ventilima
DN15 spojeno na dovod vode, Proizvođač Rosan,
tip Stolz 130101 ili odgovarajući;
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi uzorak i tehničku dokumentaciju ponuđene
baterije projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko
uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da
ugradi gore navedenu bateriju.
Obračun po komadu za rad i materijal.

2.

Nabavka, transport i montaža stojeće jednoručne
baterije za umivaonik s pomičnim ispustom, za
osobe sa posebnim potrebama, keramičkim
mešačem dva savitljiva creva R⅜" za priključak
vode, komplet sa ugaonim ventilima DN15 spojeno
na dovod vode, Proizvođač Rosan, tip King
J30L001 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi uzorak i tehničku dokumentaciju ponuđene
baterije projektantu na uvid i saglasnost. Ukoliko
uzorak nije odgovarajući, izvođač je dužan da
ugradi gore navedenu bateriju.
Obračun po komadu za rad i materijal.

3.

Nabavka i montaža propusnih
unutrašnjim navojem i to:

ventila

sa

- propusni ventili sa točkom:
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Ø 20 mm

kom

2,00

Ø 15 mm

kom

3,00

- EK ventil

kom

14,00

kom

1,00

kom

1,00

Proizvođač Rosan ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
UKUPNO 4:
5.

SANITARNA GALANTERIJA

1.

Nabavka i ugradnja podiznog rukohvata za osobe
sa posebnim potrebama od cevi prohroma prečnika
Ø30mm. Rukohvat je ukupne dužine 83.4cm i
visine 16.5cm. U kompletu mora biti i dodatak
nosač toaletnog papira od prohroma. Fiksiran
preko prohromskog flaha dimenzije 100x200mm sa
6 komada zavrtnja po uputstvu proizvođača.
Postavlja se kod WC šolje. Montira se na konzolni
nosač.
Proizvođač
Jika,
tip
Universum
3897160030001, proizvođač konzolnog nosača
Kolo_Geberit group, tip GT *99405
ili
odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog rukohvata
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore naveden rukohvat.
Obračun po komadu za rad i materijal.

2.

Nabavka i ugradnja fiksnog zidnog horizontalnog
rukohvata od cevi prohroma prečnika Ø30 mm sa
izradom ojačanja u gips-kartonskom zidu. Dužina
rukohvata je 60 cm i visina 6 cm, širina 10 cm,
montaža po uputstvu proizvođača. Proizvođač Jika,
tip Universum 3897210030001 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog rukohvata
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore naveden rukohvat.
Obračun po komadu za rad i materijal.

8.

Nabavka i postavljanje ogledala za osobe sa
posebnim potrebama demenzija 60x45 cm.
Proizvođač Jika, tip Universum 3897190030001 ili
odgovarajuće.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
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Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog ogledala
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedeno
ogledala.
Obračun po komadu za rad i materijal.
9.

kom

1,00

kom

2,00

Nabavka i postavljanje ogledala dimenzija Ø 80
cm. Okvir je od Izlivene bukove šperploče, Orahov
furnir, završna obrada bezbojni lak. Proizvođač
Ikea, tip STOCKHOLM 602.499.60 ili odgovarajući.
Proizvođač:_______________________________
Tip:______________________________________
Izvođač je u obavezi da pre naručivanja i ugradnje
dostavi
uzorak i tehničku dokumentaciju
ponuđenog ogledala
projektantu
na uvid i
saglasnost.
Ukoliko uzorak nije odgovarajući,
izvođač je dužan da ugradi gore navedeno
ogledala.
Obračun po komadu za rad i materijal.
UKUPNO 5:

R E K A P I T U L A C I J A - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE
1

INSTALACIJE VODOVODA

3

SANITARNI UREĐAJI

4

SANITARNA ARMATURA

5

SANITARNA GALANTERIJA
UKUPNO:

REKAPITULACIJA - UKUPNO

RED.
BR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OPIS RADOVA
GRAĐEVINSKI RADOVI
SUVOMONTAŽNI RADOVI
KERAMIČARSKI RADOVI
PARKETARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI
RAZNI RADOVI

MAŠINSKE INSTALACIJE
TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE

SVE UKUPNO
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ПОМОЋНИ ОБРАСЦИ

Пошиљалац:
Адреса:
Број телефона:
Особа за контакт:

Адреса Наручиоца:
Фондација “Нови Сад 2021 – Европска престоница
културе", Нови Сад,
Католичка порта бр. 5
21 000 Нови Сад

,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку радова на
текућим поправкама и одржавању пословног простора
објекта у Аполо центру,
број ЈНМВ-3/01-377“
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Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
Овлашћено/одговорно лице:
Место:
Датум:

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКУ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПРИСУСТВОВАТИ ОТВАРАЊУ
ПОНУДА

Овлашћујем_________________________________________________________,
број личне
карте:_________________
да УЧЕСТВУЈЕ У ОТВАРАЊУ ПОНУДА у поступку јавне набавке
мале вредности број ОП-3/01-377– набавка радова на текућим поправкама и одржавању
пословног простора објекта у Аполо центру, наручиоца Фондација “Нови Сад 2021–Европска
престоница културе", Нови Сад, Католичка порта бр. 5, дана _________________у просторијама
наручиоца.

М.П.
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 15/58, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65,
54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета (“Службени гласник СРЈ” бр. 29/2002),
ПРИМЕР МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ___________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК ПРАВНО
ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:

Фондација “Нови Сад 2021–Европска престоница културе",
Нови Сад
Нови Сад
Католичка порта бр. 5
28829922
109849130

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за
исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је
менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова на текућим поправкама и одржавању
пословног простора објекта у Аполо центру, број: ЈНМВ-3/01-377 наручиоца Фондација “Нови
Сад 2021–Европска престоница културе", Нови Сад.
Меница
и
менично
овлашћење
се
издају
са
роком
важности
_________________________________________________________________________________
_.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се
односи менично овлашћење на износ од ________________________________________
(словима: ________________________________________________________________________)
што представља 10% без ПДВ од износа вредности понуде коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и
прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду.
Датум издавања
овлашћења:
М.П.

________________________
Потпис овлашћеног лица
меничног дужника
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ИЗЈАВА О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса:
Овлашћено/одговорно лице:
Место:
Датум:

Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да сaм
уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, што се може видети на
интернет страници .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.

Напомена : Ову изјаву нису у обавези да доставе понуђачи који нису уписани у регистар понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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