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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о заједничком спровођењу поступка
јавне набавке, заведена код Министарстсва омладине и спорта под Бројем: 404-02-28/2/201908 од 20. јуна 2019. године, а код града Новог Пазара под Бројем: 404-126/19 од 17. јуна 2019.
године. Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, Број: 404- 142/19 од 10. јула
2019. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, Брoј: 404- 142/19 од 10.
јула 2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА
ЗАВРШЕТКУ ССУ „ПЕНДИК“, САЛА ЗА БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-142/19
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке и опис
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став
2. Закона
Изјава о прибављању полисе осигурања
Изјава о кључном техничком особљу
Изјава о понуђеној кључној опреми
Списак најважнијих изведених радова
Изјава о начину израде понуде
Потврда наручиоца о реализацији уговора
Потврда о обиласку локације
Технички део конкурсне документације
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Поступак се спроводи као заједничка јавна набавка два наручиоца у смислу одредбе
члана 50. Закона о јавним набавкама:
Република Србија, Министарство омладине и спорта
Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2
Интернет страница: www.mos.gov.rs
и
град Нови Пазар
Адреса: Стевана Немање број 2
Интернет страница:www.novipazar.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 404-142/19 је набавка радова на Завршетку ССУ „Пендикˮ,
сала за борилаке вештине, на катастарској парцели број 3628 KO Novi Pazar, ОРН:
45000000 Грађевински радови.
4. Процењена вредност јавне набавке
Процењена вредност jавне набавке број 404-142/19 је 9.872.582 динара.
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.
6. Контакт особа: Лице за контакт Радивоје Јелесић
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС
1. Предмет јавне набавке
1.1. Предмет јавне набавке број 404-142/19 је набавка радова на Завршетку ССУ
„Пендикˮ, сала за борилаке вештине, на катастарској парцели број број 3628 KO Novi Pazar,
ОРН: 45000000 Грађевински радови.
Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.
1.2. Радови ће се изводити према Пројекту: T.D. 15/2016, mart 2016. godine на
катастарској парцели број 3628 KO Нови Пазар
- Пројекат архитектуре
- Пројекат хидротехничких инсталација
- Пројекат електроенергетских инсталација
- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација
- Пројекат машинских инсталација
Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од
8,00 до 14,00 часова, у просторијама Градске управе града Новог Пазара, канцеларија 55 или
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увид у техничку документацију се може извршити на дан обиласка локације, и у том случају
увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.
Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да
садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља скенирана
на е - mail адресу: javnenabavke@novipazar.org.rs или поштом на адресу: град Нови Пазар,
Ствана Немање број 2, Нови Пазар. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт
телефонима и наведеном особом за контакт са понуђачем. Особа за контакт за увид у
техничку документацију је: Elvir Hamidović, моб.тел. 065/9011051 и фиксни телефон
020/313644.
Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13,
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је
примена обавезна при извођењу радова.
1.3. Партије
Јавна набавка није обликована по партијама.
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар;
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији;
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.
1.2.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.1. За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став
2. Закона, понуђач мора доказати:
1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:
- да је у последње три обрачунске године (2016, 2017. и 2018) остварио укупан
пословни приход од најмање 19.000.000,00 динара, као и да у 2019. години није био у
блокади дуже од 180 (стоосамдесетдана) дана у континуитету;
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- да је у претходних осам обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
и 2018) извео грађевинске и грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или
реконструкцији или адаптацији или санацији или доградњи објеката, у вредности од најмање
45.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од
9.000,000,00 динара без ПДВ-а
2) Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:
- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 10 (десет) запослених од
којих минимум 2 дипломираna
инжењера архитектуре или грађевинарства или
електротехнике или машинства који поседују одговарајуће важеће лиценце Инжењерске
коморе Србије.
- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су
предмет ове јавне набавке (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом
који регулише рад и радне односе), поседују личне лиценце, и то:
- дипл.инж.арх. или дипл.грађ.инж. ..........лиценца 400 или 410 или 411
- Дипл.инж.грађ. ...............лиценца 413 или 414
- дипл.инж.ел. .................. лиценца 450
- Дипл.инж.маш. ................. лиценца 430
- У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:
-

Камион носивости до 10t .................................
Лако доставно возило .......................................

1 ком.
1 ком.

- Обавеза обиласка локације
Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз
претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица
понуђача. Пожељно је да Понуђачи изврше обилазак локације и увид у пројектну
документацију ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране
града Новог Пазара. Пријаве се достављају на достављају на е - mail
адресу:
javnenabavke@novipazar.org.rs са назнаком за јавну набавку број 404-142/19, радови на
завршетку ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке вештине, Нови Пазар или поштом на адресу:
Градска права Нови Пазар, Стевана Немање број 2 и морају стићи један дан пре дана за
обилазак локације.
1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3.
Закона, понуђач мора доказати:
- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак.
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
додатни услов из тачке 1.2.2.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно, извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре:
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;
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). 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 доказа:
- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2.
Закона:
Финансијски капацитет
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- Извештај о бонитету - 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 (2016, 2017. и 2018), показатељ за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2018.
годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2018. годину.
Доказ о броју дана неликвидности у 2019. године је потврда Народне банке Србије о
броју неликвидних дана за наведени период.
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по
систему простог књиговодства, достављају:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак
грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа на
чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године,
- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну
за претходне 3 обрачунске године.
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања
(паушалци), достављају:
- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за
претходне 3 обрачунске године.
Пословни капацитет
Доказ о изведеним радовима састоји се од:
- списка изведених радова који се доставља на обрасцу Референц листе – Образац Поглавље
XIV;
-Потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о
Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује:
фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње
стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним
грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или
реконструкцији или адаптацији или санацији или доградњи објеката. Фотокопије
релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од
стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је
понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је
доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности
изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи
од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.
Кадровски капацитет
-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у
којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 10 (десет)
запослених радника, од којих 2 (два) дипломирана инжењера архитектуре или
грађевинарства или електротехнике или машинства, који поседују одговарајуће важеће
лиценце Инжењeрске коморе Србије, као и:
- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО
(МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и
копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена
лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.
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- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у
предметној јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 400 или 410 или 411,
413 или 414, 450 и 430; са важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном
статусу и то:
1) за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија обрасца
''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава),
2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора
о радном ангажовању.
Технички капацитет
-Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2018. године, уз обавезно обележавање маркером
опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства
оверена од стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних
дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о
траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.
Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем
рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола
важећих на дан отварања понуда. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и
уговором о закупу или лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила
важећих на дан отварања понуда.
Остали додатни услови
-Потврда о обиласку локације потписана од стране представника града Новог Пазара на
обрасцу-Поглавље XVII.
-Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом
поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку.
или
-Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни
стечајни поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити
проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре
www.apr.gov.rs о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да
испуни сваки члан групе посебно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да
испуњава додатни услов из тачке 1.2.2.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет
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страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о
регистрацији у регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке,
односно, до закључења уговора, односно, током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације.
Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити
читко попуњени, потписани и оверени печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и
обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова
у складу са конкрусном документацијом.
Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.
Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши
увид у пројектну документацију, што представља додатни услов за подношење понуде.
3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки
и интернет сајта града Новог Пазара: www.novipazar.rs закључно са даном истека рока за
подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести
назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: град Нови Пазар, Ствана Немање број 2, 36300 Нови Пазар са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за
борилачке вештине, у Новом Пазару ЈН 404-142/19- НЕ ОТВАРАТИ”.
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране града Новог Пазара до 15.
августа 2019. године до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу.
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су
саставни део ове конкурсне документације.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни,
а место начињене грешке парафира и овери печатом.
4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за
подношење понуда, односно, дана 15.август 2019. године са почетком у 12,15 часова, у
просторијама Градске управе града Новог Пазара, канцеларија broj 55
5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да
Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања,
печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.
6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно, која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: град Нови Пазар, Ствана
Немање број 2, 36300 Нови Пазар са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке
вештине, у Новом Пазару ЈН број 404-142/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке
вештине, у Новом Пазару ЈН број 404-142/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке
вештине, у Новом Пазару ЈН број 404-142/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за
борилачке вештине, у Новом Пазару ЈН број 404-142/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на
обрасцима из ове конкурсне документације.
Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне
документације и обухватити све обрасце на које се односе.
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.
8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно, да ли подноси
понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно, извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који садржи:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и


опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања
понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена
као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику
да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све
неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених
у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.
Наручилац може одбити понуду уз коју није достављен одговарајући технички лист са
спецификацијом и карактеристикама, а који су тражени у описима позиција из техничке
спецификације која је саставни део ове конкурсне документације.
Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са
чланом 82. Закона о јавним набавкама.
13. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена по јединици мере и укупна је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке
позиције обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у
понуди буду коначне.
Јединице мере и начин обрачуна радова дати су за сваку појединачну позицију предмера
радова који је саставни део ове конкурсне документације.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова, који је саставни део ове конкурсне
документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о
чему ће бити закључен посебан анекс уговора.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво
потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе
уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе
уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити
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саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела
уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о
јавним набавкама.
Битни елементи уговора су предмет и цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
14. РОК ИЗВРШЕЊА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у
посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима
дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације.
Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне
документације.
Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се одбити као
неприхватљива.
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.
Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и
окончаној.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Аванс је обавезан и износи 30% вредности понуде без ПДВ.
15. 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. КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите
животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјалне питања.
16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно, група
понуђача је у обавези да уз понуду достави:
1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први
позив, чији је рок важности минимум 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од
вредности понуде без ПДВ-а, у корист Министарства омладине и спорта. Наручилац може
уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор
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не поднесе остала средства обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив у висини траженог аванса без ПДВ
и са роком важности најкраће до правдања аванса, у корист Министарства.
3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о
примопредаји изведених радова, у корист Министарства.
4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, у
износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног
гарантног рока, у корист Министарства.
II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске
гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.
Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).
16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: javnenabavke@novipazar.org.rs или факсом на број 020/313644,
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 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су
субота и недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца, односно у
нерадне дане наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да
тече законски рок за одговор.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.2/2019“.
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику
да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно, његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно, да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
ценаˮ.
20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог
понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
понудио краћи рок извођења радова. У случају да се избор понуде не може извршити на
основу напред наведена два резервна критеријума као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде од минималног предвиђеног
конкурсном документацијом.
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подошење понуда 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
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може 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 пре објављивања
позива за подношење понуда.
Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:
1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза
3) исправа о наплаћеној уговорној казни
4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно, уговором.
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке
или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно, заинтересовано лице које има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број
020/313644 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико
Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за
заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од
два дана од дана пријема истог.
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП,
назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту
права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за
заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у
поступцима јавних набавки.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000
динара, односно, такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је
та вредност већа од 120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца
додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права сходно члану 113. став 1. Закона.
Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде или не
потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац
задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава
услове из Конкурсне документације, као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од ____________2018. године за јавну набавку радова
на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке вештине, у Новом Пазару, ЈН број 404142/19
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (највише
50%):
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач (највише
50%):
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за
борилачке вештине, у Новом Пазару, ЈН број 404-142/19
5)

Укупна цена без ПДВ-а :

динара

ПДВ:

динара

Укупна цена са ПДВ-ом:
Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи:
за рад

динара

-

_____________ %

за материјал

_____________ %

Аванс 30%

_________%

Рок извођења радова (не дуже од
60
календарских дана од дана увођења у посао)
Гарантни рок (не краћи од 2 године од дана
примопредаје)

_______године

Број подизвођача

_______

Проценат набавке који се поверава подизвођачу
Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана
отварања понуде)

_______ %

______календарских дана

_______ дана

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Датум
______________

ЗА ПОНУЂАЧА
________________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
(мп)

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
Закључен између:
1. Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2,
Нови Београд, матични број 17693719, ПИБ 105004944, кога заступа
_____________________, _____________ (у даљем тексту: Министарство),
2. Град Нови Пазар, Стевана Немање број 2, матични број ________________, ПИБ
________________, коју заступа __________________, председник (у даљем тексту: Град)
и
3. _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ
____________, текући рачун број: ____________________
_____________ банка, кога
заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)
ИЛИ
Група понуђача:
1.___________________________________________, матични број_____________,
ПИБ ________________, текући рачун број:__________________
банка,
2.___________________________________________, матични број_____________,
ПИБ ________________, текући рачун број:__________________
банка,
3._____________________________________________, матични број____________,
ПИБ ________________, текући рачун број:__________________
банка;
коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)
Члан 1.
Министарство и Град Нови Пазар су у својству наручилаца, у заједнички спроведеном
отвореном поступку јавне набавке радова, Број 404-142/19, по позиву за подношење понуда,
објављеном на Порталу јавних набавки дана 15. јула 2019. године, изабрали Извођача као
најповољнијег понуђача за извођење радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке
вештине, у Новом Пазару. ЈН број 404-142/19
Члан 2.
Предмет Уговора је извођење радова на Завршетку ССУ „Пендик”, сала за борилачке
вештине, у Новом Пазару ЈН број 404-142/19, на катастарској парцели број 3628 KO Novi
Pazar и ближе је одређено усвојеном Понудом Извођача број ________ од ________2019.
године, која је саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој
се изводе радови и овим уговором.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинскозанатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно
извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи
укупно
__________________________________
динара
без
ПДВ-а односно,
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_____________________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу количина и
јединичних цена из Понуде Извођача, број ______ од _______________ 2019. године.
Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је на следећи начин:
– износ од _________ (не попуњава понуђач) динара обезбедило је Министарство
Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину,
– укупан износ припадајућег пореза на додату вредност у висини од
___________________(не попуњава понуђач) обезбедио је Град Oдлуком о буџету града
Новог Пазара за 2019. годину.
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, уговорена
цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне
трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
– 30% односно, износ од ________________________ динара без ПДВ на име аванса, у
року од 30 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања
банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив.
Аванс се правда сукцесивно одбијањем од вредности изведених радова сразмерно
висини процентуално примљеног аванса;
– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на
основу количина изведених радова из потписаних и оверених обрачунских листова
грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број__________ од
__________, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана
пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора
износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу
документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo
техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити
плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, према динамичком плану који је
Извођач у обавези да достави најкасније 7 (седам) дана по потписивању Уговора, односно,
пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног
надзора.
Општина се обавезује да пре почетка извођења радова обезбеди вршење стручног
надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно
предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним
градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010).
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
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– да је Град предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће
одобрење за извођење радова,
– да је Град обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на
градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач,
– да је Град доставио решење о именовању стручног надзора.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања
горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан
завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему
Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Град уз приложену копију листа
грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и
Града.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
– у случају елементарних непогода и дејства више силе;
– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства и Града,
под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно
прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);
– 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 одмах Министарству и Граду, а
најкасније у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.
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.
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене
цене радова.
Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка
Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционотехничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, након добијеног
позитивног извештаја комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке
исправности, безбедности и сигурности, изведене радове преда Министарству и Граду.
Извођач се обавезује да:
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– пре почетка радова Министарству и Граду достави решење о именовању одговорних
извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном
путу и приказаним временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка,
као и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе;
– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској
дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;
– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
сваку врсту посла и у уговореном року;
– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;
– 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;
– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Град ослобађају 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 Министарству и Граду;
– се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду;
– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним
активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима
телефона, радним временом и контакт особама;
– омогући вршење стручног надзора на објекту;
– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије који регулишу област изградње;
– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног
стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења или убрза извођење радова када је
запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Град да је
завршио радове и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке
исправности, безбедности и сигурности изведених радова;
– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, 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 Министарства или Града;
– да на прописан начин огради и обележи градилиште;
– да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова
потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом,
што се неће посебно платити извођачу;
– да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену
техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и
слично) писаним путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Град
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најкасније 10 (десет) дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће
се да је Извођач нема примедби и да је прихватио пројектну документацију.
Члан 9.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а
најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску
гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до
правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист
Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.
Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а
најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску гаранцију за добро
извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана
дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и
платива на први позив, у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење
рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење
банкарске гаранције са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о
примопредаји радова.
У случају истека рока важења банкарских гаранција пре рока утврђеног овим
уговором, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарских гаранција
тако да су оне важеће у континуитету.
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Граду банкарску
гаранцију за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у износу од 5% од
укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока,
која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Града, што је услов за оверу
окончане ситуације.
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Град може да наплати уколико
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног
захтева Министарства или Града. У том случају Град може ангажовати другог извођача
радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са
пажњом доброг привредника.
Члан 10.
Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених
ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету
причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења
радова.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и
противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.
Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења
сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и
околине.
Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и
сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.
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Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова. За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни
рок у складу са условима произвођача.
Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора записнички преда Граду све гарантне листове за уграђене материјале, опрему,
уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и
градилишну документацију и пројекат изведеног објекта.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или
Града, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет
изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, 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 Министарства или Града, за отклањање
недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Министарство или Град имају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа
стварне штете.
Члан 13.
За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном
документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе квалитета који се
захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.
Уколико Министарство или Град, а преко стручног надзора, утврде да уграђени
материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и
уговорној документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу
квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога,
он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и
уговореном квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Министарство или Град имају право да траже 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, Министарство или Град имају право да
ангажују другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 14.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача
Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ
_____________________, матични број _______________.
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
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лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручилаца.
Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће
бити саставни део уговора.
Извођач у потпуности одговара Министарству и Граду за извршење уговорених
обавеза.
Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора Министарство и Град претрпели знатну штету.
Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Министарству
и Граду.
Напомена: Уколико је Извођач самосталан, односно, није група понуђача, последњи
став овог члана неће бити саставни део уговора.
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести
стручни надзор, Министарство и Град. Стручни надзор не може дати налог за извођење
вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Града.
По добијању писане сагласности Министарства и Града, Извођач ће извести вишак
радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број
________ од ________ 2019. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне
и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак
рока завршетка.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају
искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине радова.
Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни
надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да
достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Граду. По прихватању
прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Града, а који је претходно
одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. У
наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.
Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности
Министарства и Града неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране
стручног надзора.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Града, а уз сагласност и
налог 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 предвитети 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 Министарство и Град.
Министарство и Град могу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена
морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.
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Члан 17.
За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану
сагласност стручног надзора, Министарства, Града и пројектанта. Непредвиђени радови се
не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу
са Законом о јавним набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити
признати од стране Министарства и Града.
Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Град.
Члан 18.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава
Министарство и Град, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што
потврђује стручни надзор својим уписом.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка
радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности,
безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије
надлежне за вршење техничког прегледа.
Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чине је представници
Министарства, Града, стручног надзора и Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Граду градилишну и
атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу и
пројекат изведеног објекта. Грешке, односно, недостатке које утврди Министарство или
Града, преко стручног надзора у току извођења радова, односно, преко комисије за технички
преглед по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног
позива од стране Министарства или Града и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање
отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Град ће учинити по тржишним
ценама и са пажњом доброг привредника.
Град се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу
безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности
ради прибављања употребне дозволе.
Члан 19.
Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно
изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног
извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде
Извођача, које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га
истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.
Министарство има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:
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– уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских
дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
– уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и
квалитету наведеном у понуди Извођача број____ од __________ 2019. године, а Извођач
није поступио по примедбама стручног надзора;
– уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави
по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или Града или ако
одустане од даљег рада.
Члан 21.
У случају једностраног раскида уговора Министарство или Град имају право да за
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за
добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству
или Граду штету, која представља разлику између цене радова новог извођача и цене
предметних радова по овом уговору, уколико таква разлика постоји.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и
Општина, и то након добијања позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке
исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора.
Члан 22.
Општина се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације
реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета
Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста:
„Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери
реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“.
Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама
медија.
Члан 23.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 24.
Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2019.
године.
Члан 25.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.
Члан 27.
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Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.

ГРАД НОВИ ПАЗАР

МИНИСТАРСТВО

__________________

____________________
ИЗВОЂАЧ
__________________________
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
3.
4.

Грађевинско занатски радови
Машинске инсталације
Електроенергетске инсталације
Хидротехничке инсталације
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом

1.

УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА

%

2.

УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

%

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

Датум
ЗА ПОНУЂАЧА
(име и презиме овлашћеног лица)
(мп)

(потпис овлашћеног лица)
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

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

(потпис овлашћеног лица)
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова за Завршетак ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке вштине, у Новом
Пазару, јавна набавка број 404-142/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

_______________________
(датум)

МП

За Понуђача
________________________
(име и презиме овлашћеног лица)
________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу :
ИЗЈАВУ
Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке радова за Завршетак ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке вштине, у
Новом Пазару, јавна набавка број 404-142/19, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
ЗА ПОНУЂАЧА
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)

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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XI ИЗЈАВА
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у
отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке
вштине, у Новом Пазару, јавна набавка број 404-142/19, најкасније у року од 5 дана од дана
увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика
до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету
причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења
радова, односно, до потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује
овлашћени члан групе понуђача

Датум
ЗА ПОНУЂАЧА
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)
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XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ
ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)

Р
Р.бр

Име и презиме лица

Број лиценце

Понуђач/члан
групе/
подизвођач

Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити
именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.
ЗА ПОНУЂАЧА
(датум)
(име и презиме овлашћеног лица)
(мп)

(потпис овлашћеног лица)
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XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

ПОНУЂАЧ:

________________________________________________________

доставља листу опреме и техничких капацитета која је обухваћена понудом и која ће се
користити приликом извођења радова:
Ред.
бр.

Врста радова

Tип понуђене опреме

Произвођач

ЗА ПОНУЂАЧА
МП
(датум)

(име и презиме овлашћеног лица)

(потпис овлашћеног лица)
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XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
________________________________________________________________________________
(назив понуђача)

Р
Р.б.

Објекат

Инвеститор/Наручилац

Датум
уговарања/
Година
реализације

вредност
радова без
ПДВ-а

НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство
како се доказује испуњеност услова
Датум
ЗА ПОНУЂАЧА
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)
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XV
ИЗЈАВА
______________________________________________________________________________
(назив понуђача)
О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке
радова, Број 404-142/19 за
Завршетак ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке вштине, у Новом Пазару
понудом број _________________ од ____________ 2019. године обухватили кроз јединичне
цене свих позиција, као и укупно уговореном ценом, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт
и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може
извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за
комплетну позицију у уговореном износу.
Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком
смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су сви ови елементи
наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени
члан групе понуђача
Датум
ЗА ПОНУЂАЧА
(име и презиме овлашћеног лица)

(мп)

(потпис овлашћеног лица)
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XVI
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА
____________________________________
(Назив Наручиоца)
_____________________________________
(Адреса)
Овим потврђујемо да је предузеће
____________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца
____________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извршило радове
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________, (навести врсту радова),
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),
а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може
употребити.
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, телефон: _________________

_______________________
Потпис овлашћеног лица
(м.п.)

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврде могу произвести материјалну и
кривичну одговорност.
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XVII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И
УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Потврђујем да је дана ___________________ 2019. године, од стране понуђача предузећа
_________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у
пројектну документацију ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак
ССУ „Пендикˮ, сала за борилачке вштине, у Новом Пазару, јавна набавка број 404-142/19. Обилазак
локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Датум:

________ 2019. године

За Град

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.
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ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ
Упутство за попуњавање:
– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;
– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;
– понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и
да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;
– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији
укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије
унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0
(нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
– позиције за које је у колони количине уписана 0 се не изводе и нису предмет ове јавне
набавке и не треба их попуњавати.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме или материјала у било ком
делu предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.
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SALA ZA BORILAČKE SPORTOVE - PREDMER I PREDRAČUN
GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA
Opis pozicija

Jed.
mere

Kol

Jed. cena

Iznos

OPŠTI OPIS ZA IZVOĐENJE SVIH
RADOVA
Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba stručne radne snage i kvalitetnog
materijala, predviđenog važećim standardima, prosečnim normama i opisima uz predračun i projekat. Sve pozicije
predviđene ovim predračunom podrazumevaju se komplet izvedene i obuhvataju rad, materijal, stručnu i pomoćnu radnu
snagu, potreban alat za rad, kao i sav ostali pribor, spoljni i unutrašnji transport, sva potrebna obezbeđenja radne snage po
propisima HTZ-a, stručni nadzor, sve doprinose i druge dažbine. Takođe je predviđeno povremeno i završno čišćenje
čitavog objekta, kao i potrebni pripremni i završni radovi. Obračun gotovih radova vršiće se prema važećim normama u
građevinarstvu, a po jedinicama mere datoj u odgovarajućoj poziciji.

A
GRAĐEVINSKO
RADOVI

ZANATSKI

PRIPREMNI
I
RADOVI
Rašćišćavanje
1
terena pre početka građenja,
čišćenje prostorija i priprema za izvođenje
radova. Obračun pausalno.
SVEGA PRIPREMNI RADOVI:
II

III

m2

1,00

RADOVI MALTERISANJA
OPIS: Malter mora biti kvalitetan čist i bez organskih primesa. Gašeni kreč mora propisno odležati pre upotrebe, a
hidratisani pre upotrebe pravilno pogasiti. Obracun po m2.
Malterisanje
1
unutrašnjih zidova objekta i
uzidanih delova od betona gipsanim malterom
u sloju od 2cm. Pre malterisanja zidne i
betonske površine očistiti od prašine i na tako
dobijenu površinu naneti podlogu. Raditi u
svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu
i važećim propisima. Plaća se komplet gotovo
po m2 sa potrebnom skelom
Malterisanje
2
plafona objekta i uzidanih delova
od betona gipsanim malterom u sloju od 2cm.
Pre malterisanja zidne i betonske površine
očistiti od prašine i na tako dobijenu površinu
naneti podlogu. Raditi u svemu prema projektu,
opštem opisu i uputstvu i važećim propisima.
Plaća se komplet gotovo po m2 sa potrebnom
skelom
Izrada
3
cementne košuljice d=6cm. Obračun od
m2.
SVEGA RADOVI MALTERISANJA:
IZOLATORSKI RADOVI

m2

700,00

m2

70,00

m2

270,00
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Nabavka
1
materijala i izrada hidroizolacionog
premaza
podne ploče sportskog tunela,
teretane i magacina dvokomponentnim
premazima tipa Penetrat, Mapei Planiseal 88 i
Planicrete, ili odgovarajuće, za postizanje bolje
prionjivosti ili sličnim. Hidroizolaciju naneti u
dva sloja po uputstvu proizvodjača i važećim
propisima.
Nabavka
2
transport i ugradnja podnog stiropora
d=3cm ispod cementne košuljice. U cijenu
uračunati i potrebnu foliju za zaštitu stiropora.
SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:

IV

m2

300,00

m2

270,00

STOLARSKII RADOVI
OPIS: Svu stolariju izraditi prema priloženoj šemi stolarije i detaljima stolarija od aluminijumskih
potrebno izraditi prema odgovarajućim važećem standardu.
Izrada,
1
transport i postavljanje Aluminijumskih
vrata, dimenzija 90 x 210 cm. Vrata izraditi od
al profila, po šemi stolarije i detaljima. U cenu
uračunata i montaža vrata. Obračun po kom.
Izrada,
2
transport i postavljanje Aluminijumskih
ulaznih vrata, dimenzija 180 x 240 cm. Vrata
izraditi od al profila, po šemi stolarije i
detaljima. U cenu uračunata i montaža vrata.
Obračun po kom.
SVEGA STOLARSKI RADOVI :
KERAMIČARSKI
V
RADOVI

kom

7,00

kom

2,00

profila

OPIS:Svi keramičarski radovi imaju se izvesti keramičkim pločicama u boji koja je predviđena. Oblaganje zidova
i podova vršiti "fuga na fugu" ili na vezu kako je to predviđeno opisom radova. Popločavanje izvršiti, tako da pločice
budu postavljene horizontalno, odnosno, vertikalno. Keramičke pločice fugovati i očistiti.Po završenom polaganju sve
površine oprati i očistiti.Obračun po m2.
Postavljanje
1
zidnih keramičkih pločica,
dimenzija 30x30 cm, (moze i druga dimenzija
uz saglasnost strucnog nadzora) na lepak.
Pločice I klase, lepiti lepkom. Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Obložene površine
moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene
pločice fugovati. U cenu ulazi i nabavka
pločica i fuge. Obračun po m2.
Postavljanje
2
podnih protivkliznih keramičkih
pločica, dimenzija 30x60 cm, (moze i druga
dimenzija uz saglasnost strucnog nadzora).
Pločice I klase lepiti lepkom za cem.kosuljicu,
u slogu po izboru projektanta. Podlogu
prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno.
Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U
cenu ulazi izrada sokle visine do 15 cm i
nabavka pločica i fuge. Obračun po m2.
SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI
:
VI

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

m2

90,00

m2

90,00
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OPIS: Rad mora biti savesno i prvoklasno izveden sa upotrebom prvoklasnog materijala. Na obojenim površinama
ne smeju se poznavati tragovi četke niti sme biti mrlja, a tonovi moraju biti potpuno ujednačeni. Obojene površine ne
smeju se ljuštiti niti otirati. Krečenje na novom zidu izvesti na sledeći način: okrečiti prvi put krečnim mlekom šlajfovati i
okrečene površine gipsirati rupe i pukotine, okrečiti drugi put i prskati aparatom dva ili više puta do potpune jasnoće.
Bojenje stolarije izvršiti sa svim predradnjama. Bojenje gvozdenih vrata, prozora i ograda i drugih predmeta od gvožđa
ima se izvršiti po predhodnom čišćenju svih površina od rđe sa miniziranjem. Način obračunavanja prema građevinskoj
normi za te radove.
Izrada
1
i montaža plafona od gips kartonskih
ploča d=12mm (1 crvena protivpožarna + 1
bela) sa mineralnom vunom d=5 cm i
Aluminijumskom
konstrukcijom
podkostrukcijom d=7,50cm. Predviđeno je
gletovanje. Obračun po m2.
Bojenje
2
maltreisanih zidova i plafona, bojama
po izboru projektanta. Sve površine brusiti,
impregnirati i kitovati manja oštećenja.
Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim
kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom
prvi i drugi put.
SVEGA
MOLERSKO-FARBARSKI
RADOVI:

VII

m2

70,00

m2

700,00

PARKETARSKI RADOVI
Nabavka,
1
postavljanje, struganje i lakiranje hrastovog
parketa preko betonske podloge. Postaviti parket I klase,
debljine 22 mm, u slogu po izboru projektanta, a preko
prethodno očišćene podloge. Preko neravne podloge naneti sloj

m2

Vinflex mase, ili odgovarajuće, što tanje. Parket postaviti
lepljenjem preko betonske podloge, odgovarajućim lepkom, na
hladno. Lepak naneti po celoj površini podloge. Sve dodirne
spojnice daščica moraju biti zatvorene. Između parketa i zida

ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova postaviti
hrastove lajsne I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za
zid. Sučeljavanja gerovati. Parket strugati mašinskim
putem sa tri vrste papira, od kojih je poslednji finoće
najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da
ostrugana površina bude potpuno ravna, bez udubljenja ili
drugih tragova. Obrusiti sve lajsne. Parket lakirati tri puta.
Otvorene fuge parketa kitovati smesom fine strugotine i
laka. Po sušenju preći finom šmirglom, opajati pod i
lakirati prvi put. Posle 24časa parket kitovati, preći finom
šmirglom, opajati pod i lakirati drugi put. Potpuno osušeni
drugi sloj laka fino brusiti, opajati pod i lakirati treći put.
Prilikom lakiranja voditi računa da četka bude natopljena
lakom. Obračun po m2 poda. U cenu m2 ulazi i nabavka i
postavljanje lajsni na sastavu poda i zida.
SVEGA PARKETARSKI RADOVI:

VIII
1

RAZNI RADOVI
Nabvka i ugradnja Robusne klupe se sedištem
od letvica i nogarama sa ojačanjem.u
svlacionicama dimenzija 200x60x50. Ram od
čeličnih cevi 5x5 cm, letvice od lakirane
borovine. Obračun po komadu postavljene
klupe.

kom

8,00

180,00
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Nabvka
2
I ugrdnja kasetnog ormara u
svlacionicama dimenzija - 1800x1200x500 mm
-dvodelni. Unutar svakog ormana nalazi se:
polica za odlaganje stvari, šipka i kuke za
kačenje odeće.
Svi ormani su izrađeni od čeličnog dekapiranog
lima.
Ormani su varene i jake konstrukcije.
Završna obrada ormana je elektrostatička
plastifikacija najsavremenijom tehnologijom
čime se garantuje dugotrajnost.
Boja: Svi ormani su plastificirani u svetlo sivu
boju RAL 7035,
Vrata ormana poseduju ventilacione otvore u
gornjoj i donjoj zoni, pločicu za obeležavanje
imena korisnika kao i cilindričnu bravu sa dva
ključa.
Čišćenje
3
završenih prostorija sa iznošenjem
otpadaka na 20 m van građevine, utovrom i
odvozom na deponiju. Obračun po m2

kom

8,00

m2

270,00

SVEGA RAZNI RADOVI :

REKAPITULACIJA
A
GRAĐEVINSKO
RADOVI
I
PRIPREMNI RADOVI
II

ZANATSKI
din

RADOVI MALTERISANJA

din

III

IZOLATORSKI RADOVI

din

IV

STOLARSKII RADOVI

din

KERAMIČARSKI RADOVI

din

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

din

PARKETARSKI RADOVI

din

RAZNI RADOVI

din

V
VI
VII
VIII

SVEGA GRAĐEVINSKI ZANATSKI
RADOVI: BEZ PDV-a

din

6.6.3 PREDMER I PREDRAČUN - Mašinske
SALA BORILAČKIH SPORTOVA NOVI PAZAR
1

GREJNA TELA I
PRIBOR

opis
j.m.
Kom.
j. cena iznos
i ugradnja aluminijumskih radijatora tip VOX GLOBAL ili odgovarajući drugog
proizvodjača, komplet sa držačima i ostalim priborom. U cenu ulazi sve što je potrebno za
kompletno postavljen radijator. Toplotna moć radijatora približno 145-150W po članku pri
80/60C i sobna 20 C tj dt 50 C
1
Isporuka

1

TIP 600/100

članak 167
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2
Isporuka
i
ugradnja kom
TERMOSTATSKIH
radijatorskih
ventila za DVOCEVNI sistem. Typ
Comap ili odgovarajuće drugog
proizvodjača. NO 15

15

3
Isporuka
i ugradnja radijatorskih kom
holendera za dvocevni sistem.
Holenderi su zatvarajuci i niklovani.
Typ Comapili odgovarajuće drugog
proizvodjača,
obavezno
sa
metalnim poklopcem na zatvaraču.
NO 15
4
Isporuka
i
ugradnja kom
AUTOMATSKIH ODZRAKA, TIP
ODZRAČNI ČEP, montaža na
radijator. Montaža na radijatore na
vrhu vertikale. Typ
Comap ili
odgovarajuće drugog proizvodjača.
NO 25
5
Isporuka i ugradnja slavina za kom
praznjenje.
Slavine su kuglaste. Komplet sa
priključkom za crevo 1/2" NO 15
Svega grejna tela i pribor

15

2

15

15

CEVOVOD I ARMATURA

1
Isporuka
i ugradnja crnih besavnih cevi za toplu vodu po (SRPS EN 10216-1 u kvalitetu
P235 TR 1)
Sa potrebnim materijalom za spajanje, pricvrscivanje, nosenje, cvrste tacke, klizne tacke,
radne gasove, rozetne i caure za prolaz, cevni lukovi,odnosno fiting. Cevi se daju očišćene
od korozije i dvostruko minizirane. U stavku ulazi i saniranje svih oštećenja koja nastanu
zbog izvodjenja radova.
1
1
1
1
2

DN 15  21 * 2,60 mm
DN 20  26 * 2,60 mm
DN 25 33 * 2,60 mm
DN 32 42 * 2,60 mm
Isporuka i ugradnja cevnih lukova
Ugao luka 90
Radijus krivine 1.5d

2

DN 25 33 * 2,60 mm
DN 32 42 * 2,60 mm
Svega cevovod i armatura:

3

PODSTANICA ISTOK

2

kom
kom

m
m
m
m

140
66
80
12

20
12
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1
Isporuka
i ugradnja termometara kom
2
sa okruglom skalom za vodu do
120 C.
2
Isporuka
i ugradnja automatskih kom
2
odzračnih slavina DN 15 za pritisak
do 10 bar.
3
Isporuka
i ugradnja kuglastih ventila. Tip sa ugradjenim holenderom u kompletu
KOMPLET SA POTREBNMIM FITINGOM ZA MONTAŽI NA OBJEKTU.
3

DN 32 NP 6
UKUPNO PODSTANICA
ISTOK

4

IZOLACIJA I BOJENJE

kom

1
Bojenje
cevne mreže i opreme
radijator lakom u dva premaza,
Boja po izboru investitora.
Svega izolacija i bojenje

5

2

m 250

VENTILACIJA SALE I
SVLAČIONICE

1
Isporuka
i ugradnja kanalskog kom
1
ventilatora.
Tip ventilatora CAB 400 proizvod
S&P. Jak-ka group ili odgovarajuće
drugog proizvodjača
Za 2400m3/h i H= 150Pa .
Snage N=1100W i V= 220V.
Ventilator je akusticna kabina sa
fabricki
izvedenom
zvucnom
izolacijom.
SALA borilačkih sportova
2
Isporuka
i ugradnja limenih kanala za vazduh. Rade se od pocinkovanog lima. Kanali su
pravougaoni, dimenzija po projektu. Debljina prema tehničkim uslovima.
Komplet sa skelom, prirubnicama, zaptivnim šnjurom vijcima i vešalicama. Prirubnice
komplet ulaze u cenu i ne obračunavaju se po težini. Obracunava se samo težina lima.
Komplet sa probijanjem rupa za prolaz kanala.
2
SALA
BORILAČKIH SPORTOVA
Kg
360
3
Isporuka
i ugradnja pravougaonih rešetki za odsisavanje vazduha.
Rešetke su sa 1 redom lopatica i regulatorima protoka.
Protok po resetki V= 240m3/h.
Tip ARH -1 -DR ili odgovarajuće drugog proizvodjača A x B 325 x 225 mm.

SALA
SPORTOVA
3

BORILAČKIH kom,

10
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4
Isporuka
i ugradnja
Ugradnja u kanal.

leteće

žaluzine.

4A

x B 500x240mm. SALA BOR kom,
1
SPORT,
5
Isporuka
i ugradnja zaštitnih rešetki za otpadni vazduh. Rešetka na spoljnoj strani ima
fiksnu protiv kišnu žaluzinu a na unutarnjoj zicanu mrezicu.
5 x B 500 x240mm. SALA BOR kom,
A
SPORT
6
Linijski
aksijalni ventilator, sa kom
opremom za montažu.
tip: TD – 500/160,
Karakteristike ventilatora su
V = 500m3/h
-količina
vazduha
P = 100 Pa
- napor
N = 1850 o/min
broj
obrtaja
Proizvod: HVAC KLIMA ili odgovarajuće
drugog proizvodjača
7
Isporuka
i
ugradnja
kruznih

kom

1
4

14

vazdusnih ventila, komplet sa
adapterom za ventil  160 metalni,
balansni
Proizvod: HVAC KLIMA
drugog proizvodjača.

ili odgovarajuće

8
Isporuka
i ugradnja Al prestrujne rešetke za izjednačavanje pritiska sa okvirom za vrata,
proizvod "Rading" Podunavci, ili odgovarajuće drugog proizvodjača.
Sa ramom na obe strane vrata.
8

325 x 225
kom
10
9
Isporuka
i ugradnja pravougaonih zaluzina sa zicanom mrezicom i letećom žaluzinom za
ugradnju u kruzne kanale. Proizvod: HVAC KLIMA ili odgovarajuće drugog proizvodjača.

9

PER 160-2
kom,
4
i ugradnja POCINKOVANIH limenih kruznih kanala, komplet sa vesalicama i
fazonskim komadima.
1
Isporuka

Kanal 160
Luk 90 160
račva 160-160-160

m
kom
kom

45
10
2

poklopac 160
sedlasti komad PS DN
160/160

kom
kom

7
14
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Isporuka
i
ugradanja kom
prekidača, regulatora brzine za
ventilatore iz stavke 1 tzp
RMB/RMT
UKUPNO VENTILACIJA

1

ZBIRNA
REKAPITULACIJA
MAŠINSKE
1

GREJNA TELA I PRIBOR

2

CEVOVOD I ARMATURA

3

PODSTANICA ISTOK

4

IZOLACIJA I BOJENJE

5

VENTILACIJA SALE I
SVLAČIONICE
UKUPNO MAŠINSKI
RADOVI BEZ PDV

4

PREDMER I PREDRAčUN ELEKTRO RADOVI - SALA ZA BORILAČKE SPORTOVE
1
1.
Nabaviti,montirati
i
povezati razvodni glavni
orman RO-SA1 od dva puta
dekapiranog čeličnog lima debljine minimum 1.5 mm
dva puta farbanog
radi zaštite od korozije
sa bravom i ključem
u svemu prema jednopolnoj
šemi za montažu u
zidu sa sledećom opremom
i to:

-automatski osigurač 10 i
16 A
proizvodnje”Šrak”
kom 19
-grebenasti prekidač GS-40
kom 1
-zaštitni
uređaj
diferencijalne
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struje
40/0.5
A
kom 1
-uvodnice
-bakarne šine
-redne stezaljke
-sav ostali potreban materijal i rad.

Kol
1.00

Mera
Kom

jed.cena

Ukupno

Kol
80.00

Mera
m

jed.cena

Ukupno

Kol
35.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

2. Nabaviti i položiti
u
zidu
ispod
maltera
napojni
kabel PP00-y-5x10 mm2 od MRO
do RO-MS.U cenu ulazi:kabel,sav
sitni
nespecificiran materijal i
rad.

3.Izvesti
instalaciju
rasvete kablom
PP-y-3 i 4 x 1.5 mm2
položenim delimično u zidu,delimično u
plafonu ispod
maltera.Prosečna
dužina
sijaličnog mesta
iznosi 7m
U
cenu
ulaze:
kabel,razvodne
kutije,dozne,
ostali potreban materijal
i rad.

4.Izvesti
instalaciju
panik
rasvete
u
hali
kablom
PP-y-3 x 1.5 mm2 položenim
delimično u zidu,de-
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limično u plafonu ispod
maltera.Prosečna dužina
sijaličnog mesta iznosi 15
m.
U
cenu
ulaze:
kabel,razvodne
kutije,dozne,
ostali potreban materijal
i rad.

Kol
8.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
5.00

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
2.00

jedin.cena Ukupno

5.Izvesti
instalaciju
TIKI ventilatora u sali
kablom
PP-y-3 x 1.5 mm2 položenim
delimično u zidu,delimično u plafonu ispod
maltera.Prosečna dužina
sijaličnog mesta iznosi 10
m.
U
cenu
ulaze:
kabel,razvodne
kutije,dozne,
ostali potreban materijal
i rad.

6.
Nabaviti,montirati
u
ranije postavljenoj
u dozni profila 60 mm ili na
zidu i povezati:
-beli bakelitni prekidač
obični 10 A,231 V,

-beli bakelitni prekidač
serijski 10 A,231 V,
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Količ Mera
Kom
8.00

jedin.cena Ukupno

Kol
2.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
8.00

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
2.00

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
1.00

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
1.00

jedin.cena Ukupno

-beli bakelitni prekidač
KIP 16 A,231 V,sa signalnom lampom

-obična
bela
bakelitna
monofazna šuko priključnica 16 A,231 V

-OG
bela
bakelitna
monofazna šuko priključnica 16 A,231 V,IP 44

-obična
bela
bakelitna
trofazna šuko priključnica 16 A,3x400/231 V
u sopstvenoj dozni

7. Nabaviti,montirati na
zidu i povezati trofazni
prekidač DM-16 A(2-4)A
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8.Izvesti
instalaciju
monofazne šuko priključnice
PP-y
-3x2.5mm2
položenim u zidu i plafonu
pod
malterom.Prosečna
dužina priključka iznosi
10
m.U
cenu
ulaze:kabel,ostali
potreban
materijal i rad

Kol
10.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

Kol
2.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
1.00

jedin.cena Ukupno

Izvesti
instalaciju
akumulacionog bojlera
PP-y -3x2.5mm2 položenim
u zidu i plafonu
pod
malterom.Prosečna
dužina priključka iznosi
40
m.U
cenu
ulaze:kabel,ostali
potreban
materijal i rad

10.Izvesti instalaciju
trofazne šuko priključnice
PP-y
-5x2.5mm2
položenim u zidu i plafonu
pod
malterom.Prosečna
dužina priključka iznosi
10
m.U
cenu
ulaze:kabel,ostali
potreban
materijal i rad

11.Izvesti instalaciju
trofaznog ventilatora
PP-y -5x2.5mm2 položenim
u zidu i plafonu
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pod
malterom.Prosečna
dužina priključka iznosi
10
m.U
cenu
ulaze:kabel,ostali
potreban
materijal i rad

12
Nabaviti
montirati direktno na
zidu
ili
plafonu
povezati svetiljku kao:

Količ Mera
Kom
1.00

jedin.cena Ukupno

Količ Mera
Kom
8.00

jedin.cena Ukupno

,
i

-tip nadgradna ESSYSTEM
5363000 “BASE LED IP 44
“Elmat-Petridis”,

-tip nadgradna PETRIDIS 29507_FOGLIO LED 36 W
NEUTRAL
DALI
“ElmatPetridis”4000°K,5800
lm
CR≥80
Količ Mera
Kom
2
4.00

jedin.cena Ukupno

-tip nadgradna IBV HUNGARIA KFT
771PrevealLED 30 W
IP 65 1200 mm “ElmatPetridis”
Količ Mera
Kom
3.00
-tip nadgradna LED PANIK OLYMPIA ELEKTRONICS GR
290/250

jedin.cena Ukupno
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lm „Elmat-Petridis“vremena
autonomije 1 sat

Kol
8.00

Mera
Kom

jedin.cena Ukupno

Mera
Paušal

jedin.cena Ukupno

13
Izvesti
merenje
otpora
uzemljenja,otpora
izolacije
i dati potrebne
ateste prema Pravilniku
o tehničkim normativima
za instalacije niskog
napona(sl.list SFRJ br.53/88 i
sl.list SRJ br.28/95.

Kol
1.00

UKUPNO BEZ PDV-a:
Predmer i predračun radova VIK na završetku sale za borilacke sportove Dvorana Pendik
Novi Pazar
120.00
1. Nabavka, transport i montaža vodovodnih željeznih pocinkovanih cevi sa davanjem
fazonskih komada od tvrdog pocinčanog liva-fitinga, sa davanjem spojnog materijala
(mufova, kučine, ulja i dr.) sa zaštitom cijevi i fazonskih komada i to:
-u zemlji sa dva premaza vrućeg bitumena i jednim omotom jute ili dvostrukim
namotajem bitumeniziranom trakom.
-u zidovima sa dvostrukim namotajem filcanom trakom
-sa izradom zvučne izolacije na mjestima prodora cijevi kroz konstrukciju, na mjestima
gdje se cijevi dodiruju sa nosačima ili drugim mjestima gde može nastati buka od kretanja
vode u cijevima.
-sa probijanjem otvora kroz temelje,zidove i druge dijelove konstrukcije,za prolaz
cijevi,
-sa štemovanjem kanala-žljebova za postavljanje cijevi u zidove,
-sa krpljenjem pomenutih otvora,kanala i žljebova cementnim malterom 1:3,
-sa izradom nosećih konzola,obujmica i vešaljki od nekorozivnih ili zaštićenih
materijala od korozije, za pričvršćivanje i vešanje cijevi na zidove,plafone i druge delove
konstrukcuje.
Plaća se po m1uradjene vodovodne mreže.
Jedin.cena
ukupno
Ø15mm
m1
10
Ø20mm
m1
30
Ø25mm
m1
38
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Ø32mm
m1
45
Ø50mm
m1
10
Ø65mm
m1
55
2.Nabavka,transport i montaža termičke izolacije tipa"PLAMAFLEX" oko cijevi tamo
gdje se postavljaju vidno.Plaća se po m1 urađene termoizolacije.

Ø15mm
m1
60
Ø20mm
m1
40
Ø32mm
m1
41
Ø50mm
m1
30
Ø65mm
m1
55
3. Nabavka,transport i montaža ravnih propusnih ventila sa svim potrebnim
materijalom.Plaća se po komadu ugrađenog ventila.
Ø15mm sa poniklovanom
kapom
Ø20mm
Ø40mm
Ø50mm
Ø80mm
4.
Nabavka,transport
i
montaža
zidnih
kosih
protivpožarnih
hidranata
u
metalnom ormanu sa ugrađivanjem
u zid komplet, u šta spada:
-kosi hidrant od tvrdog
pocinčanog liva,
-kvačilo spojnice na hidrantu i
crijevo,
-trevira
crijevo
dužine
15m,prečnika 50mm,
-mlaznica sa regulatorom
mlaza,
-fiting,koljena,dupli
nipli,holender i dr.
-standardna metalna kutija za
smještaj opreme,
obojena crvenom masnom
bojom, sa oznakom "H" bele boje,
-spojni materijal i dr.
Sve sa radom i materijalom
kao što je opisano,plaća se po
komadu ugrađenog hidranta.
SVEGA MONTAŽNI RADOVI
II OSTALI RADOVI

kom

42

kom
kom
kom
kom
kom

6
0
2
0
2
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1.
Ispitivanje
cevovodavodovodne mreže na probni pritisak
od 12bar-a,u vremenu od 30
minuta.
Za vreme probe na
pritisak,spoljni cevovod mora biti
delimično zatrpan a čvorovi i
zatvarači
učvršćeni
ankernim
betonskim blokovima,a unutrašnja
vodovodna
mreža
instalacije
otkrivena
i
neizolovana.
U toku ovog vremena ne sme doći
do bilo kakvog pada pritiska na
ispitivanom
delu
vodovodne
mreže.Tek
posle
uspešnog
završenog ispitivanja može se vršiti
toplotno i drogo izolovanje vodova,
zatvaranje žljebova i kanala i
zatrpavanje rovova. Plaća se po
m1 uspešno ispitane vodovodne
mreže.
2. Pranje i dezinfekcija
vodovodne mreže posle ispitivanja
na pritisak, a pre puštanja u pogon
iste.Plaća se po m1 uspešno
dezinfekovane vodovodne mreže.
3. Fino štemovanje zidova u
prizemlju radi proalaženja vodova
postojeće instalacije i njihovu
pripremu za priključak sprata.
Za sve se plaća po m'
4,Probijanje
otvora
u
medjuspratnoj fert ili nekoj drugoj
konstrukciji ker borom za prolaz
vodovodni
cevi.
Plaća se po komadu otvora.
5,Sakupljanje šuta i odvoz na
deponiju.
6,Predprikljucenje instalacije
na vodovodnu mrežu u prizemlju ili
podrumu sa svim priključnim
materijalom.
SVEGA OSTALI RADOVI
UKUPNO VODOVOD
I MONTAŽNI RADOVI
II OSTALI RADOVI
SVEGA VODOVOD
B.
FEKALNA
KANALIZACIJA

I

KIŠNA

m1

94

m1

94

m1

94

kom.

4

puš.

1

pauš

1
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I ZEMLJANI RADOVI
1. Iskop kanalskog rova u m3
28
materijalu III i IV kategorije,dubine
do 2m, za polaganje cijevi, i rupa
za šahte,sa eventualnim crpljenjem
vode, sa izbacivanjem iskopane
zemlje van rova min.1-2m od
spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća
se po m3 izvršenog iskopa
računajući i eventualno crpljenje
podzemne i meteorske vode.
2
2. Iskop zemlje
rucni u m3
16
materijalu III i IV kategorije, dubine
do 2m , sa eventualnim crpljenjem
vode, sa izbacivanjem iskopane
zemlje van rova min.1-2m od
spoljne ivice rova.Sve gotovo plaća
se po m3 izvršenog iskopa
računajući i eventualno crpljenje
podzemne i meteorske vode.
3
3. Nabavka, transport i m3
9
ugradnja rizle ispod, iznad i okolo
cijevi, u sloju 10+D+10cm i pun
proil rova. Plaća se po m3
ugrađene rizle.
4
4. Zatrpavanje rova u slojevima debljine 20-25cm. Prvi sloj zemlje debljine 1,00m
iznad gornje ivice cijevi nabijati ručnim nabijačem i to pažljivo da nebi došlo do oštećenja
cijevi. Ostali dio rova nabijati mašinskim putem sve dok se ne postigne zbijenost od 150
kg/cm2 . Sve gotovo plaća se po m3 zatrpanog rova.
1

iber-laufom 100%

m3

18

5. Utovar viška zemlje iz m3
iskopa sa transportom na daljinu do
3km, sa istovarom, razastiranjem i
planiranjem
zemlje
prema
konfiguraciji okolnog terena, na
deponiju gdje to odredi nadzorni
organ ili nadležni organ SO.
Usvojen je koeficijent rastresitosti
1,25. Sve gotovo plaća se po m3
odvežene zemlje.
SVEGA ZEMLJANI RADOVI

35

5

I MONTAŽNI RADOVI
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1. Nabavka,transport i montaža PVC kanalizacionih cijevi za uličnu i kućnu
kanalizaciju, sa mufom i spajanjem pomoću gumenog prstena,sa davanjem fazonskih
komada i zaptivnih gumenih prstenova.
Montažu cijevi koje se postavljaju u zemlju treba obaviti na prethodno pripremljenoj
posteljici od sitnog riječnog pijeska d=10cm.Cijevi u zemlji će se zaštiti slojem riječnog
pijeska 10+D+10cm i pun profil rova.Posle završene montaže i ispitivanja urađene linije na
vododrživost,rov zatrpati ručnim nabijačem u slojevima od 20cm.
Unutar objekta,a iznad terena,cijevi se postavljaju vidno, ankerišu i vešaju za
zidove,plafone i ostale dijelove objekta, sa prethodnim probijanjem otvora za prolaz cijevi
kroz međuspratne konstrukcije,temelje,zidove i ostale dijelove objekta.
Sve gotovo sa radom i materijalom kako je to napred opisano plaća se po m1
urađenje kanalizacione mreže.
Ø50mm
m1
15
1

Ø70mm
m1
Ø100mm
m1
Ø150mm
m1
2
2. Nabavka,transport i montaža PVC
rešetkom.Plaća se po ugrađenom komadu.

3

28
32
40
vertikalnih podnih slivnika,sa poniklovanom

Ø70mm
kom
2
Ø100mm
kom
0
3. Nabavka,transport i montaža vertikala.Plaća se po ugrađenom komadu.
Ø100mm
SVEGA MONTAŽNI RADOVI

II OSTALI RADOVI
1. Ispitivanje kanalizacione
mreže na vododrživost. Za vreme
probe na vododrživost mreža mora
biti djelimično otkrivena. U toku
ovog vremena ne sme doći do bilo
kakvog procurivanja vode na
ispitivanom dijelu kanalizacione
mreže.Tek
posle
uspešnog
završenog ispitivanja može se vršiti
zatvaranje žljebova i kanala i
zatrpavanje rovova. Plaća se po
m1 uspešno ispitane kanalizacione
mreže.
Probijanje
otvora
u
medjuspratneoj
I
podnoj
konstrukciji hiltanjem
za prolaz
kanalizacionih
vodova.
Za sve obračunava se po m1.
Priključak
instalacija
na
postojeću kanalizacionu mrežu.
Sakupljanje šuta i odvoz na
deponiju.
Nepredviđeni radovu

kom

1

m1

97

m1

97

pauš.

1

pauš.

1

pauš.

1
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Betoniranje povrsina MB 30 m3
gde
su
prosli
kanalizacioni
prolazi.Debljina
betona
d=20cm.Obracun po m3
SVEGA OSTALI RADOVI

20

UKUPNO FEKALNA I KIŠNA
KANALIZACIJA
I ZEMLJANI RADOVI
I ZEMLJANI RADOVI
II MONTAŽNI RADOVI
III OSTALI RADOVI
SVEGA FEKALNA I KIŠNA
KANALIZACIJA
C. SANITARNI PRIBOR I
OPREMA
1
1.
Nabavka,transport
i kom
montaža keramičkog umivaonikakomplet u šta spada:
-jednoručna stojeća baterija
sa
pokretnim
izlivnikom
i
perlatorom na izlivu,
-stalak od fajansa,u boji po
želji investitora,
-poniklovani sifon sa rešetkom
prečnika 32mm,i poniklovanom
priključnom cijevi,
-poniklovani držači za ručnik i
sapun,
-zidno
brušeno
ogledalo
veličine 50/30cm,pričvršćeno na zid
mesinganim vijcima sa niklovanim
kapicama,
-keramički etažer,
-spojni
materijal
prema
potrebi,
Plaća se po komadu komplet
montiranog umivaonika sa svim
potrebnim radom i materijalom.

3
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2.
Nabavka,transport
i kom
1
montaža WC šolja u podu - klozeta
komplet, ušta spada:
-levkasta školjka od sanitarne
keramike,
-plastična daska za sedenje,
-poniklovani držači za odelo i
kutija za toalet papir,
-uzidani besšumni kotlić,
-higijenska cijev sa EK
ventilom,
-spojni
materijal
prema
potrebi,
Plaća se po komadu komplet
montiranog
klozeta
sa
svim
potrebnim materijalom i radom.
3
3.
Nabavka,transport
i kom
8
montaža tus kabina hamama komplet, u šta spada:
-Paravan
od
pleksiglasa
,konstrukcija aluminijumski profil
,sa komplet mehanizmom za
otvaranje i zatvatranje,pocinkovani
slivnik fi 75,-tus
baterija sa
pokretnim izlivnikom i perlatorom
na izlivu.
Plaća se po komadu komplet
montiranog hamama sa svim
potrebnim materijalom i radom.
4
4. Nabavka, transport i montaža bojlera za zagrevanje vode.
Cena bojlera obuhvata svu potrebnu opremu i delove za normalan rad.
2

V = 200 l

kom

SVEGA SANITARNI PRIBOR I
OPREMA

REKAPITULACIJA
I VODOVOD

VIK

II
FEKALNA
I
KIŠNA
KANALIZACIJA
III SANITARNI PRIBOR I OPREMA
UKUPNO BEZ PDV-a

2
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REKAPITULACIJA RADOVA NA IZVODJENJU GRADJEVINSKO ZANATSKIH I
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
ЛОКАЦИЈА:
Вишенаменска спортска дворана је смештена на северозападном делу рекреационог центра
у Новом Пазару, на кат. парцели бр. 3628..Приступ хали је са југозападне стране ,са новоформираног
прилаза.
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ:
Постојећа сала за борилачке вештине се налази на северозападном делу спортске
дворане,,ПЕНДИК,, испод трибина и у тој Сали за борилачке вештине су само урађени груби
грађевински радови и потребно је урадити кошуљицу као и остале грађевинско занатске радове да би
се оспособила сала за борилачке вештине за нормално функционисање напред наведене сале за
борилачке вештине. Сала није опремљена свим неопходним инсталацијама за нормално
функционисање.
АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИЈА:
Сала ће се састојати од две свлачионице, тоалета као и сале за борилачке вештине где се
налази ринг и остала опрема.Укупна квадратура сале је 170,00 м2.
КОНСТРУКЦИЈА:
Сала за борилачке вештине се налази у склопу Хале Пендик а конструкција дворане је од носивих
дрвених ламелираних лепљених носача.Носаци су на осовинском растојању од 5,625 м. У статичком
смислу конструкција је решена као систем лукова на два зглоба.Распон лукова је 37,50 м.Калканска
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конструкција је такође од лучног носача ,стубова и хоризонталних носача фасаде.Кровна
конструкција се ослања на армиранобетонске носаче трибина или на темеље на нивоу коте терена ( за
део где су монтажне металне трибине ).Калканска конструкција од дрвета се ослања на вертикални
зид анекса,односно на вертикални зид супротног калкана. Кровни покривач је лим од двоструког
лима и то : - самоносећи високопрофилисани лим на распону од 5,625 м као континуални носач минералне вуне као испуне – термоизолације -З дистанцера -покривни лим управан на самоносећи.
Анекс са северне стране као и анекс са југоисточне стране су АБ конструкције изведене према
статичком прорачуну.
МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Сала за борилачке спортове је у саставу постојеће спортске хале “Пендик”
Смештена је у сутерену иза И испод источног дела хале И трибина.
Главним пројектом је била предвидјена слична намена као И сада. Када је хала завршавана
2011 године није било средстава да се И овај као ни неки други делови објекта у потпуности
заврше.
Овим пројектом предвидјена је уградња вентилација сале И уградње централног грејања.
У овом пројекту су дати подаци који су садржани И у главном пројекту али је извршено мање
прилагодјавање инсталације садашњој намени.
Вентилација:
У овом пројкету предвидјена је вентилација одсисним каналом смештеном испод носећих
греда до источног дела сале, односно сутерена спортске хале.
Као дистрибутибни органи дате су решетке за извлачење.
Дат је центригугални каналски вентилатор на крају канала. Дате су жалузине , против кишне на
излау у спољашњи простор.
Канали су од поцинкованкг лима са стандардним прирубницама.
За санитарне просторе дати су округли спиро канали са ваздушним вентилима И каналским
пластичним вентилаторима.
Свака просторија има свој вентилациони систем.
Централно грејање:
Код изводјења инсталације 2011 године, изведен је прикључак са вентилима И циркулационом
пумпом на колектору у подстаници за овај део објекта.
Овим пројектом предвидјена је уградња радијатора према прорачуну топлотних губитака. И
разводне цевне мреже.
РАДИЈАТОРИ
Пројектом су предвидјени алуминијумски радијатори типа 600/100мм а у делу ресторана
предвидјени су због смештајних услова радијатори типа 500/100.
Радијатори се смештају у просторијама где простор дозвољава испод прозора односно излога,
на висини 10 до 15 цм изнад пода, а у ходнику може и нешто више.
БОЈЕЊЕ
Цеви се фарбају заштитном бојом пре уградње и после уградње. Неоштећена места се после
уградње фарбају заштитном бојом један пут а места заваривања и оштећења боје два пута.
Видљиви делови цеви се боје радијатор лаком у нијанси према жељи инвеститора.
Цеви у подстаници се фарбају темељном бојом И изолују минералном вуном у облози од Ал
лима
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ
Овај објекат има даљинско грејање.Електрична енергија неће бити коришћена за грејање просторија.
у грађевинском пројекту као и у пројектима инсталација.
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I ПРИКЉУЧАК
Прикључак објекта на дистрибутивни електроенергетски систем ће бити изведен
са мерноразводног ормана МРО.Овај орман је уграђен на улазу у објекат и један извод са
кога се напаја разводни орман РО-МС у Сали борилачких вештина.
II РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Разводни орман РО-МС ће бити израђен од два пута декапираног челичног
лима дебљине 1.5 мм заштићен од корозије који се има урадити у свему према једнополној шеми.
III НАПОЈНИ ВОДОВИ
Напајање разводног ормана РО-МС ће бити изведенпреко напојног кабла
ПП00-y-5x10 мм2 положеним у зиду испод малтера.
IV РАСВЕТА
У Сали борилачких вештина биће монтиране надградне светиљке:
- тип надградна ЕССYСТЕМ 5363000 “БАСЕ ЛЕД ИП 44 “Елмат-Петридис”,
-тип надградна ПЕТРИДИС 29507_ФОГЛИО ЛЕД 36 W НЕУТРАЛ ДАЛИ “ЕлматПетридис”4000°К ,5800 лм ЦР≥80
-тип надградна ИБВ ХУНГАРИА КФТ 771ПревеалЛЕД 30 W ИП 65 1200 мм “Елмат-Петридис”,
-тип надградна ЛЕД ПАНИК ОЛYМПИА ЕЛЕКТРОНИЦС ГР 290/250 лм „ЕлматПетридис“времена аутономије 1 сат
V ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ И ПРИКЉУЧАКА
Инсталација расвете ће бити изведена каблом ПП-y-3 и 4 x 1.5 мм2 положеним
у плафону ,делимично у зиду испод малтера.Паљење расвете у свим просторијама вршиће се
помоћу прекидача лоцираних у просторијама на висини 1.1 м .
Инсталацију прикључака ће бити зведена каблом тип ПП- пресека и броја жила према
типу и снази потроша-ча.У собама ,оставама,потстаници и осталим просторијама биће
изведен довољан број монофазних и трофазних прикључница на основу нормативе и
искуства везаног за ову врсту објеката. Примењен је тип развода је Ц.
VI УЗЕМЉЕЊЕ И ЗАШТИТА ОД ПРЕВИСОКОГ НАПОНА ДОДИРА
За уземљење користи се раније изведени уземљивач објекта.
Као систем заштите од превисоког напона додира предвиђен је ТТ систем уз
коришћење ЗУДС-а као допунске заштите у свим орманима.На овај начин се ефикасно штите потрочачи.
VII ГРОМОБРАН
Громобранска инсталација је изведена према стандардима СРПС ИЕЦ 1024-1,СРПС
ИЕЦ 1024-1-1 и
СРПС Н.Б4 810.Овај објекат је заштићен громобраном са штапном хватаљком са
уређајем за рано
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стартовање са временом предњачења 60 μс на челичном поцинкованом штапу
дужине 6 м који надвисује кров објекта 5 м лоцираним на крову објекта на средишњој страни.
ВОДОВОДНА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА
Објекат сале је прикључен на постојецу ПОЦ водоводну мрежу унутар објекта плафоном са
постојецег остављеног прикљуцка за тај део објекта . У поменутој водоводној мрези креце се
притисак око 3 -5бара и у склопу објекта постоји хидро постројење за комплетан објекат .
Водоводна мрежа у објекту је урадјена од ПОЦ материјалаØ25,Ø20 и Ø15 ,а хидрантска мреза
ПОЦ разводом унутар објекта малог профила Ø65,Ø50 ,за овај део који треба да се прикљуци
остављен је прикљуцна веза профила Ø65 за хидрантску мрезу а за санитарни прикљуцак профила
Ø32.
Фекална канализација
Објекат сале је прикључен на постојецу канализациону мрежу у објекту прикљуцком Ø150мм
на постојецу канализациону мрезу Ø250мм на постојецу ревизиони сахт Рсу.
Сва фекална канализациона мрежа урадјена је од ПВЦили ПЕ канализационих цеви и
фазонских комада унутар објекта разводом и ПВЦ канализацијом .
Кишна канализација
.Атмосферска вода је преко олука, сливника и затвореног цевног система атмосферске
канализације прикљуцен на постојеци ревизиони сахт Роу. .
Прикључак је изведен са ПЕ Ø 250мм, профил цеви задовољава проточност атмосферски вода
од објекта и дворишта.
Сва кишна канализациона мрежа урадјена је од ПВЦ/ПЕ канализационих цеви и фазонских
комада.
Санитарни прибор и опрема
Санитарни прибор и опрема морају бити прве класе, од произвођача, типа и у боји које одреде
надзорни орган и инвеститор.
Сав уградбени материјал потребан за израду водоводних и канализационих инсталација као
санитарни прибор и опрема морају бити прве класе и проверени на градилишту да ли одговарају
траженионом квалитету и типу, од стране надзорног органа.
Сви продори кроз етажне плоче и друге бетонске конструкције морају се обезбедити пре
уградње бетона, уз обавезно присуство надзорног органа и извођача радова инсталација водовода и
канализације.
Напомена Пре почетка радова потребно је обавезно проверити све висинске коте на терену, које
су везане за инсталације водовода и канализације.Обавезно по завршетку урадити анализу са заводом
за хигијену ради пријема објекта у функцију.
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
За извођење инсталација водовода и канализације
ПРЕТХОДНЕ МЕРЕ
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Пре почетка радова на извођењу инсталација мора се комуналном водоводу и канализација
предати пројекат инсталације у два примерка на одобрење. Један одобрени примерак служи извођачу
као дозвола за извођење и мора бити на градилишту.
Извођач је дужан да се у свему придржава одобреног пројекта. Он је дужан да пре почетка рада
упореди пројекат инсталације са стварним стањем на градилишту и са надзорним органом да
расправи сва питања. Пре сваке евентуалне измене извођач је дужан да благовремено извести
надзорни орган, а овај комунални водовод и канализација о намераваним изменама.
Постављање водова
Извођач је дужан да провери све висинске коте у пројекту и сравни их са стварним висинама на
градилишту. При изради канализацијске мреже прво треба да буде изведен прикључак на улични
канал, затим темељна мрежа, а на крају вертикални водови са гранама.
Сви хоризонтални водови водовода постављају се са падом према најнижем испусном
месту. Ако је ових више о томе се мора водити рачуна.
Промена правца водоводних цеви изводити луковима а не коленима.
Савијање поцинкованих цеви не сме се вршити ни у топлом ни у хладном стању.
Кроз зидове се цеви не смеју водити косо него управно на површину зида.
Цеви у земљи
Све цеви у земљи полажу се у слоју песка који обухвата цев са свих страна у дебљини од најмање
5цм. У насутом земљишту се на дну рова има поставити довољно дебео слој песка и добро набити.
Хумус, отпаци грађевинског материјала, згура и камење не смеју се употребити за затрпавање ровова.
Постављање цеви у ровове може отпочети тек пошто је надзорни орган установио да је ров
правилно и по пројекту ископан. Ров се не сме затрпати пре него што је надзорни орган прегледао
вод, односно пре него сто је инсталација испитана.
Цеви у конструкцијама
Чврсто узиђивање цеви у зидове и друге конструкције није дозвољено. Отвор за пролаз цеви кроз
конструкције морају бити довољно велики а простор између цеви и конструкција испуњен
пластичним материјалом, да би се спречило оштећење цеви. Водоводне цеви ће се при проласку кроз
конструктивне зидове заштитити заштитном цеви, чији је пречник за 40 мм већи од спољњег
прецника водоводне цеви, а међу простор ће се испунити кудељом у битумену или стално еластичним
китом. Канализацијске се цеви при проласку кроз зидове не смеју чврсто уградити, а међупростор ће
се испунити влажном глином, односно кудељом и асфалтом или другим стално еластичним китом,
ако постоји опасност пролаза воде у зграду.
Евентуално непредвиђено дубљење у зидовима и другим конструкцијама може се вршити само по
претходној дозволи надзорног органа.
Заштита цеви
Водоводне цеви не смеју пролазити кроз зидове димњака и вентилацијских канала, кроз каналска
окна, испод пода захода или мокрионика и свуда где могу бити изложене загађењу, замрзавању,
загревању и корозији.
На местима укрштања цеви се често морају заштитити. При укрштању са одводницима водоводна
цев мора бити виша а међу простор набијен глином најмање дебљине 20цм. Ако је размак мањи
водоводна цев ће се провући кроз заштитну цев као при проласку цеви кроз зид.
На местима где су изложене замрзавању цеви се имају топлотно изоловати. Изолација се има
извести брижљиво и водови се не смеју затварати пре него их надзорни орган прегледа. Исто важи и
за звучне изолације.
При раду оштећена изолација има се пажљиво поправити
При обустави рада имају се цеви на погодан начин привремено зачепити да се не би загадиле,
испуниле материјалом или оштетиле.

страна 69 oд 70
Спојеви
Спојеви цеви међу собом и између цеви и цевница, односно арматура, имају се извести пажљиво.
При спајању унутрасњи пречник цеви не сме бити сужен нити деформисан савијањем цеви.
Заптивање спојева водоводних и канализационих цеви и цевница врши се према технологији
произвођача. Спојеви поцинкованих цеви заптивају се кудељом и китом који не сме садржавати
минијум или друге отровне састојке. Заптивање цеви од пластике врши се лепљењем или гуменим
прстеновима.
Спојеви цеви у зидовима, строповима и другим конструкцијама морају се избећи.
Причвршћење цеви
Водови се имају причврстити на зидове и стропове обујмицама односно вешаљкама, на
размацима зависним од пречника и врсте цеви. Пластичне цеви у топлим просторијама треба да буду
по целој дужини на чврстој подлози.
АРМАТУРЕ
Водоводне арматуре морају се претходно прегледати у радионици и тек потом уградити.
Уграђивање арматура има се извести прецизно, водећи рачуна о добром и лаком руковању и о
естетском изгледу.
Испуснице, мешаљке и друге арматуре којима се рукује имају се причврстити на начин
како је то произвођач предвидео.
УРЕЂАЈНИ ПРЕДМЕТИ
Уграђивање уређајних елемената мора се извести уредно чисто и прецизно, водећи рачуна о
доброј употребљивости и естетском изгледу целине.
Санитарни предмети се учвршћују на зидове помоћу пластичних или металних углавака.
Конзоласто постављени предмети треба да могу издржати силу од 1 КН на најнеповољнијем месту.
Висине постављана санитарних предмета – ако у опису радова није другачије наведено – мерене
од готовог пода су ове:
Умиваоник,предњи руб
80цм
Полица над умиваоником
125цм
Огледало, до средине
155цм
Држач ручника
75цм
Зидна испусница
110цм
Кухињски праоник
85или 90
цм
Кухињски изливник, предњи руб
70цм
Котлић испирног захода ,дно
100 или200цм
Држач или кутија за тоалетни папир
80цм
Мокрионичка зидна шкољка, предњи руб
60 - 65 цм
ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Готова али још неизолована и незатрпана мрежа инсталације мора се пре предаје испитати на
непропусност и на добро функционисање. Водоводна цевна мрежа – ако прописима није другачије
одређено ставља се под пробни притисак двапут већи од радног, али најмање 12 бара за време од 30
минута. Канализацијска мрежа се испитује пуњењем водом у целини или у деловима, с претходним
привременим зачепљењем одвода и отвора.
Испитивање се врши у присуству извођача, надзорног органа и представника комуналног
водовода односно канализације, при чему се саставља записник. Испитивање се врши о трошку
извођача. Тек после успешно завршеног испитивања може се вршити омотавање, топлотно и друго
изоловање водова, затварање жлебова и канала и затрпавање ровова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

страна 70 oд 70
Извођач је обавезан да о свом трошку прибавитј уради неопходне анализе тј. сагласност о
исправности санитарне воде од Хигијенског Завода по испитивању мреже и пре пуштања објекта у
функцију.
Извођач остаје у обавези да о своме трошку отклони све недостатке који се покажу у уговореном
року.
Надзорни орган може признати само уграђене количине материјала. Сав материјал који надзорни
орган као непрописан или неисправан не прими мора се одмах уклонити с градилишта.
Извођач је дужан да изради комплетну инсталацију у складној сарадњи с осталим извођачима
на згради.

