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РЕКРЕАЦИОНОГ БАЗЕНА СА АКВА ПАРКОМ У НИШУ - НАСТАВАК
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I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Адреса: Ул. 7. јули бр. 6.

Интернет страница: www.dign.rs

2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и
подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки, Законом о облигационим
односима и Закона о планирању и изградњи.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.65, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-3428 од 12.05.2015. године су радови на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова.
5. Достава понуде:
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца
најкасније дана 05.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 05.06.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу
града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
7. Особа за контакт:
 представник наручиоца: дипл.инж.грађ. Велиборка Милијев, тел. 018/241-266 лок.
248, консултације у периоду од 730 до 1530 часова, e-mail:nabavke@dign.rs
 представници СЦ „Чаир“ Ниш: дипл.инж.грађ. Стефановић Жан, тел. 063/426-555 и
дипл.инж.маш. Небојша Станковић, тел. 063/109-30-37, у периоду од 1200-1400
часова могућ је и обилазак локације
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.65, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-3428 од 12.05.2015. године, су радови на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак.
2. Назив и ознака из општег речника набавке:
45212212-5 – радови на изградњи базена за пливање
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 12.05.2015. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак,
ЈН бр. 1.3.65.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН,
које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова;
б) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан;
в) Средство обезбеђења:
* за озбиљност понуде – једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење (образац XIV конкурсне документације) и копију картона депонованих потписа;
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.
г) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
д) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
ђ) Образац структуре цене - попуњен, печатом оверен и потписан;
е) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде –
попуњен, печатом оверен и потписан.
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 средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
ж) У случају да заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог
Упутства;
з) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
05.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 05.06.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул.
7. јули бр. 6, Ниш.
Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
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отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у транспорту и за
неадекватно достављење понуде.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда поднета непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди
о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не
може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе
понуђача, која мора бити потписана и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе
понуђача.
У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе потписује
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача,
наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
ЗЈН.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача из
групе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други
одговарајући начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено
достави Наручиоцу.
Понуђач је дужан да део конкурсне документације Техничкy спецификацијy - Предмер
радова попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену и производ
истих упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и
њихов збир на месту предвиђеним за то.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и
иста не сме бити перфорирана.
Пожељно је ставити меницу у пластичну “U“ фолију и повезати са осталом
траженом документацијом.
3.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4.
ПОНУЂАЧ МОЖЕ, У РОКУ ОДРЕЂЕНОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ДА
ИЗВРШИ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ СВОЈЕ ПОНУДЕ НА НАЧИН И ПОД УСЛОВИМА
ПРОПИСАНИМ ОВОМ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на кутији,
са навођењем редног броја и назива јавне набавке на коју се односи изменa, допунa или опозив
понуде са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуду достави на
адресу наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у приземљу
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зграде.

„Измена понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи рекреационог базена
са аква парком у Нишу - наставак - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.65.“ или
„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи рекреационог базена
са аква парком у Нишу - наставак - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.65.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи рекреационог базена
са аква парком у Нишу - наставак - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.65.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на изградњи
рекреационог базена са аква парком у Нишу - наставак - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.65“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5.
ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ
ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са
подизвођачем/има или као заједничку понуду.
6.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу дужан је да у делу
конкурсне документације ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА наведе назив и седиште
подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА потписују, печатом оверавају
понуђач и сви подизвођачи.
У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, понуђач и
подизвођач су дужни да у склопу понуде приложe акт којим ће бити дефинисана поступања
наручиоца у наведеном случају.
Уколико Уговор о извођењу радова буде закључен између наручиоца и понуђача који ће
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, тај подизвођач биће наведен у Уговору.
Извођач, односно изабрани понуђач, не може ангажовати као подизвођача лице које није
навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење
посла и раскинути уговор.
Понуђач, oдносно Извођач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених
обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености тражених услова.
За сваког подизвођача доставити доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН, на
начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76. ЗЈН које понуђач
мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова и то од
тачке IV 1 до IV 5, док додатне условe из чл. 76. ЗЈН под тачком IV 8 и тачком IV 9 понуђач и
подизвођач испуњавају заједно.
7.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова
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из чл. 75. ЗЈН, на начин предвиђен у делу конкурсне документације IV Услови из чл. 75. и 76.
ЗЈН које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност
тих услова и то од тачке IV 1 до IV 5, док додатне услове из чл. 76. ЗЈН од тачке IV 6 до
тачке IV 9 учесници у заједничкој понуди испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу пред
наручиоцем,
2) понуђачу који у име групе потписује уговор,
3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора.
У споразуму навести назив и адресу седишта једног од понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији, уколико су се понуђачи из
групе за то определили, изузев Обрасца изјаве групе понуђача.
Попуњен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА потписују, печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача.
Сви 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.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНОГ РОКА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - Извођача, а на
основу достављених, од стране надзорног органа оверених привремених и окончане ситуације и то
у року не дужeм од 45 дана.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок извођења радова
Рок за завршетак извођења радова не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао
и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
8.3. Гарантни рок
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана
примопредаје радова.
За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу садржине и рока, важи
гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно материјала, заједно са упутствима за
употребу, прибави и преда наручиоцу.
8.4. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир укупна цена извођења радова без пореза на додату вредност.
Јединичне цене радова дате у Техничкој спецификацији – Предмеру радова не могу се
мењати до истека рока важења понуде.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
10.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о извођењу радова;
 понуђач коме је додељен уговор најкасније до тренутка закључења уговора не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла. Писмом о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка
обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, до тренутка закључења уговора,
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске
гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, као и да ће
банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са
роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које
је одредио наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. Писмом о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће свом клијенту - понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати
у тренутку примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року, која ће гласити на износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5
дана дуже од гарантног рока одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити
безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које
одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року до тренутка
закључења уговора банкарску гаранцију, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање
спорова које је одредио наручилац. Ако изабрани понуђач - извођач не поступи у наведеном року,
наручилац има право да реализује меницу за озбиљност понуде и такође, према услову из модела
уговора, право да једнострано раскине Уговор. Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана
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дуже од дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора. Ако се за време
трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење
посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором.
*
као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку
примопредаје предмета радова банкарску гаранцију у висини до највише 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета уговора. Издата банкарска гаранција мора
бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом
које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио
наручилац. Трајање банкарске гаранције је најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока
одређеног моделом уговора. Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за
отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да
на терет тих средстава уступи отклањање грешака другом извођачу.
11.
ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРАГАНУ
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 СЛИЧНО, А
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама могу се добити у Министарству финансија - Пореској управи,
интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs и код надлежних органима локалних самоуправа,
као и на сајтовима локалних самоуправа.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде и
заштите животне средине, интернет адреса: http://www.mpzzs.gov.rs и Агенција за заштиту
животне средине, интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs.
12.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
13.
ПОНУДА

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште сходно чл. 20 ЗЈН и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.3.65".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. ЗЈН.
14.

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл. 93. ЗЈН). 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.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарјућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
15.
НЕГАТИВНЕ
РЕФЕРЕНЦЕ
И
ДОДАТНО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ИСПУЊЕЊА
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА У СЛУЧАЈУ ДА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ИСТОВРСАН
ПРЕДМЕТУ ЗА КОЈУ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДОБИО НЕГАТИВНУ РЕФЕРЕНЦУ
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи Уговор о извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. став 3. ЗЈН, који
потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду
конкуренције или доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи Уговор о извођењу радова након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе
и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није испуњавао своје
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
јавне набавке, за период од претходне три године.
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је предмет јавне набавке истоврстан
предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну референцу за предмет набавке који није
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истоврстан предмету ове јавне набавке дужан је да уз понуду Оригинал писмо о намерама
пословне банке, за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла. Писмом о
намерама потребно је да се издавалац - пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде
додељен уговор, до тренутка закључења уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће гласити на износ од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се
писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека
рока за коначно извршење посла, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на
први позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и
месном надлежношћу за решавање спорова које је одредио наручилац.
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који
није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,
дужан је да до тренутка закључења уговора достави као средство обезбеђења за добро
извршење посла Банкарску гаранцију у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац као и месном надлежношћу за решавање
спорова које је одредио наручилац. Ако изабрани понуђач - извођач не поступи у наведеном року,
наручилац има право да реализује меницу за озбиљност понуде и такође, према услову из модела
уговора, право да једнострано раскине Уговор. Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла одређеног моделом уговора. Ако се за време
трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење
посла у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под
условима предвиђеним уговором.
16.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде
домаћег и страног понуђача који пружа предметне радове, наручилац мора изабрати понуду
домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу
понуђену цену страног понуђача.
17.
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У СЛУЧАЈУ ПРИБАВЉАЊА ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор
ће бити додељен оном понуђачу који је, у достављеној понуди, понудио краћи рок извођења
радова.
У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим
роком извођења радова, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди дужи гарантни рок.
18.

ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави, у зависности од наступа, одговарајућу
Изјаву из конкурсне документације - попуњену, печатом оверену и потписану (Изјаву понуђача или
Изјаву понуђача и подизвођача или Изјаву групе понуђача), дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
19.

ПАТЕНТ И ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa
интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
20.

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да
лице, или пословно удружење у њихово име.

поднесе

понуђач,

односно свако заинтересовано
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са
повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана
пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана
пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или Поште, који садржи и друге елементе из потврде о извршеној уплати републичке таксе
наведене под тачком 1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се
води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке
и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке:
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина
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позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње
наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда, такса износи 80.000 динара без
обзира на то колика је процењена вредност јавне набавке.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава одлука о додели уговора о јавној набавци
висина таксе одређује се према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор без ПДВ, па ако
та цена не прелази износ 80.000 динара, такса износи 0,1% те цене.
Уколико се захтевом за заштиту права осправају радње наручиоца преузете после истека
рока за подношење понуда, изузев одлуке о додели уговора о јавној набавци или одлуке о
обустави поступка, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та
вредност не прелази 80.000 динара, такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
21.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о извођењу радова ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
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) ЗЈН.
22.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може да изврши измене и допуне конкурсне документације, које су важеће само
уколико су учињене у писаном облику и исте чине саставни део конкурсне документације и дужан
је да исте без одлагања објави на Порталу јавних набавки.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
и појашњења најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац је у обавези да
у року од 3 дана од пријема истог пошаље одговор у писаном облику и истовремено објави на
Порталу јавних набавки.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда, ако измени или допуни конкурсну документацију осам или
мање дана пре истека рока за подношење понуда.
23.

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
24.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија,
а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора затражити 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.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а
наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници
надлежног органа, понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН: Извод из регистра агенције за
привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов
законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН,
Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката да понуђачу
није изречена мера забране обављања делатности и Потврде надлежног пореског органа и
организације за обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач
налази у поступку приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених
услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о
извршеном упису у регистар, дужан је да понуђач достави копију решења регистратора о
извршеном упису или други одговарајући доказ.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
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.

15/79
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

IV

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН
1.

Чл. 75. ст. 1. ЗЈН

2.

3.

Чл. 75.
ст. 2. ЗЈН

4.

5.

6.

чл. 76. ЗЈН

7.

8.

9.

ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР
ДА ПОНУЂАЧ КАО И СВИ ЊЕГОВИ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИЦИ НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА
ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КВИРИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА И КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ
ДА ПОНУЂАЧУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА
СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ ДАЖБИНЕ У
СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РС ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ
ТЕРИТОРИЈИ
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИ ДОКАЗЕ О ИЗМИРЕЊУ СВИХ
ДОСПЕЛИХ ПОРЕЗА, ДОПРИНОСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ДАЖБИНА, ЧИЈИ ЈЕ ОБВЕЗНИК, У
СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА
СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ, ШТО ЗНАЧИ НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЈИ ГДЕ ИМА
РЕГИСТРОВАНО СЕДИШТЕ, ВЕЋ И УКОЛИКО ИМА ОБАВЕЗУ ИЗМИРЕЊА ОДРЕЂЕНИХ
ЈАВНИХ ДАЖБИНА И ПРЕМА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СХОДНО ЗАКОНУ О
ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
И ДА ГАРАНТУЈЕ И ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 2012. и 2013. ОБРАЧУНСКЕ ГОДИНЕ ОСТВАРИО УКУПАН ПОСЛОВНИ
ПРИХОД У ИЗНОСУ ОД НАЈМАЊЕ 300.000.000,00 ДИНАРА (НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ
КАПАЦИТЕТ)
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ У ПРЕТХОДНИХ 5 ПОСЛОВНИХ ГОДИНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗГРАДИО МИН. 3
КУПАЛИШНА БАЗЕНА, А У СКЛАДУ СА МЕРАМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ (НЕОПХОДАН
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ НАЈМАЊЕ: 3 КАМИОНА, 1 БАГЕР, 1 УТОВАРИВАЧ, 1
ВАЉАК, 1 ВИБРО ПЛОЧА (ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ИМА У РАДНОМ ОДНОСУ (НА НЕОДРЕЂЕНО ИЛИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ)
НАЈМАЊЕ 30 РАДНИКА И НАЈМАЊЕ:
а) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СА
ЛИЦЕНЦОМ 410 ИЛИ 411 ИКС;
б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ХИДРО РАДОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 410
ИЛИ 413 ИЛИ 414 ИКС;
в) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450 ИКС;
г) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 430 ИКС.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има у радном односу 1 дипломираног инжењера
грађевинске струке имаоца лиценце бр. 410 ИКС, исти испуњава услов под а) и б).
(ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ)
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1. ЗЈН: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда, са свим евентуалним изменама, односно допунама које садрже важеће податке о
истима.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2. ЗЈН: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, квирично дело примања или давања мита и
кривично дело преваре.
Правна лица као доказ достављају:
1. извод из казнене евиденције, односно уверење 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 кривично дело 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 Министарства
унутрашњих послова 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.
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта.
Предузетници и физичка лица као доказ достављају:
Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова којим се потврђује 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.
Напомена: Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 3. ЗЈН: да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда
Правна лица као доказ достављају:
1. Потврду (уверење) привредног суда и
2. Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда.
Предузетници као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
или
потврду (уверење) Агенције за привредне регистре, да код овог органа није регистровано
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда.
Физичка лица као доказ достављају:
Потврду (уверење) прекршајног суда да није изречена мера забране обављања делатности
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Напомена: Наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Понуђач у време објављивања позива за подношење понуда не сме имати на
снази ниједну меру забране обављања делатности (ни ону која је предмет јавне
набавке, нити било коју другу делатност).
4. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4. ЗЈН: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији.
Правна лица, предузетници и физичка лица као доказ достављају:
1. Потврду/уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије и
2. Уверење надлежне управе локалне самуправе да су измирене доспеле обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода
или
Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена:
* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
* Понуђач је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса
и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на
територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења
одређених јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о
финансирању локалне самоуправе.
5. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: да је понуђач при састављању понуде поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Доказ:
Изјава понуђача – попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач самостално
подноси понуду,
или
Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико
понуђач подноси понуду са подизвођачем,
или
Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају уколико
понуду подноси група понуђача;
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава понуђача и подизвођача
мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава групе понуђача 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:
6. Услов из чл. 76. ЗЈН - финансијски капацитет: да је понуђач 2012. и 2013. обрачунске године
остварио укупан пословни приход у износу од најмање 300.000.000,00 динара.
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са
сажетим приказом биланса стања и успеха за 2012. и 2013. обрачунску годину или Биланс стања и
Биланс успеха за 2012. и 2013. обрачунску годину.
Изузетно: Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак
грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен
од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за
2012. и 2013. обрачунску годину или издат од стране Агенције за привредне регистре.
Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања
(паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању надлежног органа и копију
Књиге о оствареном промету паушално опорезивих обвезника за 2012. и 2013. обрачунску годину.
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7. Услов из чл. 76. ЗЈН - - пословни капацитет: да је понуђач у претходних 5 година од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки изградио мин. 3. купалишна
базена, у складу са мерама техничке заштите.
Доказ: ПОТВРДА/Е израђене, потписане и оверене од стране ивеститора, односно наручиоца
које, поред осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив
наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт телефон),
податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са обавезним
навођењем површине објекта, на основу које ће понуђач на несумњив начин доказати да испуњава
пословни капацитет, назив и и адресу објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину
изведених радова и печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену
потврду приложити одговарајући број ПРИВРЕМЕНИХ и/или ОКОНЧАНИХ СИТУАЦИЈА,
оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са приказаним површинама
објекта у потврди/ама.
8. Услов из чл. 76. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач за извршење предметне јавне набавке
има на располагању најмање: 3 камиона, 1 багер, 1 утоваривач, 1 ваљак, 1 вибро плоча.
Доказ:.
* ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА: Саобраћајна дозвола важећа на дан отварања понуда (очитани подаци
из саобраћајне дозволе) и Полиса осигурања.
У случају да тражена моторна возила нису у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о
закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити
да их понуђач иста има на располагању.
* ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ: пописна листа са стањем на дан 31.12.2014. године (обележити маркером)
или копије рачуна о куповини или копије уговора о закупу или уговора о лизингу или уговора о
пословно техничкој сарадњи са пописном листом са стањем на дан 31.12.2014. године.
Услов из чл. 76. ЗЈН - кадровски капацитет: да понуђач има у радном односу (на неодређено или
одређено време) најмање 30 радника и најмање:
а) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 410
ИЛИ 411 ИКС;
б) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ХИДРО РАДОВЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 410 ИЛИ 413
ИЛИ 414 ИКС;
в) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА ЕЛЕКТРОСТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 450 ИКС;
г) 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ СА ЛИЦЕНЦОМ 430 ИКС.
НАПОМЕНА: Уколико понуђач има у радном односу 1 дипломираног инжењера грађевинске
струке имаоца лиценце бр. 410 ИКС, исти испуњава услов под а) и б).
Доказ: копија образаца М осигурања за најмање 30 радника као доказ да су у радном односу код
понуђача.
За најмање 1 ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ, 1
ДИПЛОМИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА ЗА ХИДРО РАДОВЕ, 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА
ЕЛЕКТРОСТРУКЕ и 1 ДИПЛОМИРАНОГ ИНЖЕЊЕРА МАШИНСКЕ СТРУКЕ, који ће бити одговорни
извођачи радова, поред копија образаца М осигурања, доставити и копије личних лиценци
Инжењерске коморе Србије, потврде ИКС да су носиоци лиценци платили чланарину за текућу годину
и да им решењем Суда части иста није одузета.
Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује директор, оснивач, односно члан
привредног друштва, исти не мора бити запослен у привредном друштву, али је у обавези да
достави одговарајући образац М осигурања.
НАПОМЕНА:
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) ЗЈН, као и доказ Изјаву групе понуђача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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) ЗЈН, као и доказ
- Изјаву понуђача и подизвођача да испуњавају услов из члана 75. став 2. ЗЈН.
Додатне услове у погледу финансијског и пословног капацитета испуњава понуђач, док
додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач испуњавају
заједно.
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V

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за јавну набавку извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у
Нишу - наставак, одлука о покретању отвореног поступка бр. 03-3428 од 12.05.2015.
године,
ЈН бр. 1.3.65.
Понуда бр. _________ од ____.____.2015 године
1)
Подаци о понуђачу
Назив понуђача/носица групе
Седиште понуђача/носиоца групе
Потписник уговора
Телефон и телефакс
E-mail
Текући рачун понуђача/носиоца групе
и назив банке
Матични број понуђача/носица групе
Порески број понуђача/носица групе
Подаци о понуђачу/има из групе понуђача:
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
E-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
E-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
Назив члана групе
Седиште члана групе
Одговорна особа
Телефон
E-mail
Текући рачун члана групе и
назив банке
Матични број члана групе
Порески број члана групе
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)

Укупна понуђена цена извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком
у Нишу - наставак, наведенa у Техничкој спецификацији - предмеру радова:
_______________________ динара без ПДВ
_______________________ динара са ПДВ

3)

Рок за извођење радова је __________ дана (не може бити дужи од 90 дана) од дана
увођења у посао.

4)

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _________ месеци (не може бити краћи
од 24 месеца) од дана примопредаје радова.

5)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана
отварања понуде.

Дана ____.____. 2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде,
опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем.
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VI

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу чл. 5. и чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр 124/12 и 14/15),
Одлуке о оснивању ЈП Дирекција за изградњу града Ниша («Сл. лист града Ниша», бр. 51/13 пречишћен текст), тачке II 1.15. Б 2. Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње са
финансијским планом за 2015. годину («Сл. лист града Ниша», бр. 109/14 и 10/15), у име и за
рачун града Ниша, закључују:

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
МБ: 06118496
ПИБ: 100619347
ТР: 840-29801845-75
које заступа директор
дипл.инж.маш. Бранислав Јоцић
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)
с једне стране,
и
__________________________________
___________, Ул. ________________________
МБ: ______________________________
ПИБ: _____________________________
ТР: _______________________________
кога заступа
__________________________________
(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)
с друге стране.
Наручилац је доделио уговор Понуђачу - Извођачу у отвореном поступку јавне набавке,
одлука о покретању поступка бр. 03-3428 од 12.05.2015. године, ЈН бр. 1.3.65, а на основу одлуке
о додели уговора бр. 03-3428/* од *.*.2015. године, у складу са чл. 108. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора извођења радова на изградњи
рекреационог базена са аква парком у Нишу - наставак.
Извођач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу са
понудом бр. __________ од _________.2015. године, која са Техничком спецификацијом Предмером радова и Обрасцем структуре цене са упутством за попуњавање чини саставни део
овог Уговора.
Члан 2.
Извођач изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један од следећих начина
(заокружити и попунити):
а) самостално;
б) заједнички, као група следећих понуђача:
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
____________________________________________________________ из __________________
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в) са подизвођачима:
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* _______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _________________ динара
(и словима: ______________________________________________________) без обрачунатог
пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%,
који износи ______________ динара, чини укупно __________________ динара (и словима:
______________________________________________________), а добијена је на основу једничних
цена из усвојене понуде Извођача бр. _______ од ____.____. 2015. године.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу
коначну вредност изведених радова, добијену применом усвојених једничних цена на основу
стварно изведених радова из грађевинске књиге.
Члан 4.
Цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Плаћање
ће
се
вршити
уплатом
на
текући
рачун
Извођача
бр.
___________________________________ код _____________________ банке, а на основу
достављених, од стране надзорног органа оверених привремених и окончане ситуације и то у року
не дужeм од 45 дана.
Ситуације се испостављају у 5 (пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до 5ог у месецу за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарницу
наручиоца.
У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у
складу са позитивним прописима, стандардима и условима из конкурсне документације, Наручилац
задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је
дужан исплатити неспорни део ситуације.
Наручилац ће 10% вредности укупно изведених радова по свим ситуацијама задржати из
окончане ситуације као депозит до достављања средства обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року предвиђеном у члану 17. овог уговора. Депозит има исту сврху као и средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и доспева на наплату 30 дана од достављања
средства обезбеђења или након истека гарантног рока.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач је обавезан
доставити стручном надзору. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног
обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном
обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 6.

Извођач се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора отпочне одмах по
увођењу у посао.
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Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
спецификацијом - предмером радова изведе у потпуности и преда Наручиоцу на употребу у року
од _____ дана, рачунајући од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења
радова коју Извођач доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао.
Динамика извођења радова ће се усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако
да се радови изведу у уговореном року.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено испуњењем напред наведених услова:
- да је Наручилац предао Извођачу грађевинску дозволу и пријаву радова у свему у складу
са Законом о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),
- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац решењем одредио стручни надзор у току грађења објекта сходно чл. 153
Закона о планирању и изградњи.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед
објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рок се не може мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 7.
Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача и уз претходну
сагласност Наручиоца у следећем случајевима:
у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим
прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и
временских непогода констатује се у грађевинском дневнику,
у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца, уколико обим радова по
измењеној документацији превазилази преко 10% финансијског обима уговорених радова.
Захтев за продужење рока грађења Извођач писано подноси Наручиоцу у року од 3 дана од
сазнања за околност, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог Уговора о томе
постигну споразум.
У случају да Извођач падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.
Члан 8.
Пресек изведених радова вршиће се на првој и другој трећини уговорене временске
динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова утврди да
је Извођач извео мање од 80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац
има право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем без његове посебне
сагласности и извођење преосталих неизведених радова уговори са другим извођачем.
Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и вредности тих радова
уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог уговора, а до износа у висини од 10%
вредности уговорених радова наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла
предвиђеним чл. 16. овог Уговора.
Поред обавезе из претходног става Извођач је истовремено у обавези да Наручиоцу плати
и пенале у износу од највише 5% од укупне уговорене вредности, а на име доцње у испуњењу
рокова градње.
МАЊКОВИ, ВИШКОВИ И
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 9.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене
количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова
које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.
Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције
радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде
Извођача.
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Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том
врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писaне
сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова
за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде –
предмера радова и у уговореном року завршетка радова.
На овај начин утврђени вишак радова, не може прећи укупну вредност радова из чл. 3.
овог Уговора.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност није
већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са
чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим прописима,
техничким прописима, техничком документацијом и овим Уговором и да по завршетку радова
изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног
извођача радова,
да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова,
да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим
прописима који регулишу ову област,
да омогући вршење стручног надзора на објекту,
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року,
да се строго придржава мера заштите на раду,
да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним
органима у погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о
сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
да писмено обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, упутства
стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима, што
може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова,
да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара конкурсној
документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету –
сертификате, о свом трошку,
да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то укоико не испуњава предвиђену динамику,
да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као технички
исправан и функционалан,
да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањањем
недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у року од 5 дана.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговрену цену радова под условима и на начин
одређен чланом 5. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора на начин да ће донети решење о
именовању лица која врше стручни надзор и испуњавају за то прописане услове, из састава лица
запослених код Наручиоца на неодређено време, а у свему у складу са чл. 153. Закона о
планирању и изградњи. Наручилац је обавезан да у року од 2 дана од дана закључења уговора
писмено обавести Извођача о одређивању лица која врше стручни надзор над извођењем радова,
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свих потребних струка за вршење истог.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао предајући му грађевинску дозволу,
пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у посао се
констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок
за завршетак радова.
Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача да су радови завршени, без одлагања
заједно са Извођача приступи примопредаји објекта и коначном обрачуну.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке
документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и конкурсној документацији
Наручиоца.
Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања,
односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се
ставити на увид Надзорном органу.
Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре
техничког прегледа објеката и радова.
Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу,
након чега даје Извођачу писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и
наставак извођења започетих позиција радова.
Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених
радова не одговора захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да
неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.
Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.
Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.
Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач.
Члан 13.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала,
Извођач је обавезан да поступи по свим писменим примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана
о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке
отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом средтва обезбеђења за добро извршење
посла.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњена, с тим
што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи штету
која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача накнаду штете односно
поред уговрне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.
Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање
својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.
Извођач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе
завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач није одговоран.
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ОСИГУРАЊЕ

Члан 15.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова Наручиоцу
и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим
прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.
У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне
њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о
свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току
извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете,
трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 16.

Извођач је у обавези да до закључења Уговора достави Наручиоцу банкарску гаранцију за
добро извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ.
Уколико Извођач не изведе радове у роковима, на начин и под условима предвиђеним овим
уговором, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Члан 17.
Извођач је у обавези да на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, а у
тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију у износу до 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или непрописно
изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или
уговореном квалитету материјала.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта,
Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставовима 2. и 3. овог
члана, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача на терет
средстава извођача, односно да средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року
поднесе на наплату.
У случају да Извођач не достави банкарску гаранцију, депозит из чл. 5. овог Уговора се
задржава до истека гарантног рока.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 18.

Извођач о завршетку радова писмено обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник. Примопредаја радова се врши комисијски
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине по
један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача, и иста о примопредаји сачињава
записник.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова,
Извођач ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у
року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача односно наплатом средстава обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по
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тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 19.

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње
одмах по примопредаји радова, а завршава се најдаље за 10 дана.
Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже
коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе обавести другу страну.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 20.

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору је ___________ месеци (не
може бити краћи од 24 месеца).
Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.
Гарантни рок почиње да тече од дана примопредаје објекта.
Члан 21.
Извођач је дужан да у гарантном року, о свом трошку, отклони све недостатке на радовима
и уграђеној опреми, који су настали због лошег квалитета радова и материјала.
Уколико Извођач не отклони недостатке у примереном року за ову врсту радова, Наручилац
има право да те недостатке отклони на рачун Извођача, реализацијом средства обезбеђења
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року из члана 17. овог Уговора.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач касни са
почетком извођења радова дуже од 15 дана почев од дана увођења у посао.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског
дневника утврди да Извођач не поштује динамички план, предвиђен чл. 10. овог Уговора, или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за
уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро
извршење посла из чл. 16. овог Уговора.
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају неподношења од стране
Извођача средства обезбеђења за оклањање грешака у гарантном року из чл. 17. овог Уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора,
заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој
вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за
његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између
уговорних страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
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Члан 24.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о јавним
набавкама, Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката. За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у
Нишу.
Члан 25.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју уговорних страна, а престаје да важи
за уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у случајевима предвиђеним
законом.
Члан 26.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника
уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4
(четири) примерка, а Извођач 2 (два) примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА
МП

ЗА НАРУЧИОЦА

____________________
(потпис овлашћеног лица)

МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор
о извођењу радова, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача,
у моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности
уговорених радова без ПДВ и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде достави
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података наведених у тачки 7. Упутсва
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
Наручилац ће попунити делове модела уговора означене * и у случају заједничке понуде подаци о
свим понуђачима из групе понуђача наћи ће се у оквиру дела уговора „уговорне стране“.
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VII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПРЕДМЕР РАДОВА

извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у Нишу наставак
I

GRAĐEVINSKI RADOVI

Red.
br.
1
I
1.

2.

II
1.

2.

Opis radova
2
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
Obeležavanje objekta sa svim potrebnim
projektovanim
elementima
iz
Glavnog
projekta X,Y,Z koordinatama. Podatke o
geodetskim tačkama državne mreže na toj
lokaciji uzeti iz opštinskog katastra. Izvršiti
postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima
ili metalnim bolcnama, a najmanje jednu
tačku obezbediti kao stalni geodetski reper
tokom cele gradnje kompleksa. Stalna tačka
mora biti vezana za državni koordinatni
sistem. Tokom građenja izvođač mora
redovno održavati sve stalne tačke i pobijene
oznake, a da se pri tom obezbedi normalno
građenje i nesmetana kontrola od strane
stručnog
nadzora.
Ovom
pozicijom
obuhvacena je i izrada elaborata geodetskih
radova za izvedeni objekat.
Obračun je paušalan.
Čišćenje gradilišta i prikupljanje šuta na
gradilišnu deponiju, u toku i po završenim
radovima, po završenim radovima izvršiti
demontažu privremene ograde, odvoz viška
zemlje i drugog otpadnog materijala sa
utovarom u kamion i odvozom na deponiju.
Obračun je samo jednom.
Obračun po m² očišćenog gradilišta
DEMONTAŽE I RUŠENJA
Demontaža i uklanjanje žičane ograde u visini
od h=1,10 m. Demontiranu žičanu ogradu
smotati u kotur i odložiti na mesto koje odredi
investitor.
Obračun po m²
Demontaža i uklanjanje čeličnih stubova od
HOP profila 40/40/3mm, visine h=1,10m
postavljenih u a.b temelj samac. Demontirane
stubove odložiti na mesto koje odredi
investitor.
Obračun po kom.

Jed.
mere
3

Količina

Cena po
jedinici mere
bez PDV
(dinara)

Ukupna cena
bez PDV
(4x5)
(dinara)

4

5

6

pauš.

m²

5.020,00

m²

93,50

kom

50

UKUPNO I:

UKUPNO II:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IV
1.

ZEMLJANI RADOVI
Skidanje humusa buldozerom u sloju prosečne
debljine 20cm sa utovarom u kamion i odvoz
na prosecnu udaljenost od 250m do
privremene deponije. Mesto deponovanja
određuje Nadzorni organ. Obračun po m²
Sabijanje podtla ispod terena za uredjenje i
dela ispod inspekcijskog kanala, mašinskim
putem do potrebne – projektovane zbijenosti.
Obračun po m²
Nabavka, dovoz i ugrađivanje rečnog šljunka
ispod temeljne ploče platforme i dna
inspekcijskog kanala u sloju dsr=20 cm, uz
mašinsko nabijanje do potrebne zbijenosti.
Obračun po m³.
Nasipanje terena zemljom oko bazena. Zemlju
nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti vodom i
nabiti do potrebne zbijenosti. Za nasipanje
koristiti zemlju iz pozajmišta prosečne
udaljenosti od 10 km. (Površina parcele koja
je predmet projekta oduzeta od površine
bazena
sa
inspekcijskim
kanalom
i
pomnožena sa visinom nasipanja h≈1,10m)
Obračun po m³.
Fino planiranje završnog sloja nasipa
mašinškim putem sa nabijanjem do potrebne
zbijenosti, na mestima predviđenim za
postavljanje behatona. (Površina parcele koja
je predmet projekta oduzeta od površine
bazena) Obračun po m².
Nabavka, dovoz i ugrađivanje kamenog
agregata 0-31.5 u sloju d=10cm sa
nabijanjem do potrebne zbijenosti 600kp/cm²
na mestima predviđenim za postavljanje
behaton popločanja. Obračun po m³.
Masinški iskop sa 10% ručnog iskopa zemlje
u materijalu III kategorije za temelje samce
tobogana i platforme za tobogane i potpornog
zida u prirodno vlažnom zemljištu. Zemlja se
skladišti na privremenu deponiju u okviru
gradilišta, odnosno vrši se nasipanje dela
lokacije oko izgrađenog objekta. Mesto
deponovanja određuje Nadzorni organ na
osnovu Izvođačke dokumentacije i Projekta
organizacije građenja. Obračun po m³.
Nabavka, dovoz i ugrađivanje peska u sloju
d=6cm. Pesak pažljivo nasuti i nabiti u
slojevima i fino isplanirati. Obračun po m³.
UKUPNO III:
ZIDARSKI RADOVI
Zidanje zidova od pune opeke debljine 12cm
radi zaštite hidroizolacije na zidovima
inspekcijskog kanala. Zidati cementnim
malterom razmere 1:2. Prilikom zidanja voditi
računa da malter ne upadne u međuprostor
između ozidanih zidova. Obračun po m ².

m²

3.500,00

m²

3.500,00

m³

85,80

m³

3.738,90

m²

3.399,00

m³

339,90

m³

92,80

m³

203,94

m²

289,70
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V
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Izrada cementne košuljice kao zaštitnog sloja
d=5 cm sa gornje i donje strane
hidroizolacije. Podlogu za košuljicu, pre
nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za
košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom
''jedinice'', razmere 1:3 i negovati je dok ne
očvrsne. Obračun po m².
BETONSKI RADOVI
Izrada podloge od mršavog betona (priprema
površine za postavljanje hidroizolacije), podne
ploče MB 30 debljine 10cm. Betoniranje se
vrši preko tampon sloja šljunka. Beton
negovati po propisima (podloga se radi ispod
inspekcijskog kanala). Obračun po m².
Betoniranje AB temeljne ploče bazena i
inspekcijskog
kanala
debljine
25
cm
vodonepropusnim betonom V4 MB 30. Beton
spraviti, ugraditi i negovati saglasno
odobrenom Projektu betona i tehničkim
uslovima za građevinske radove. Obračun po
m³
Betoniranje i dobetoniravanje AB zidova
bazena i inspekcijskog kanala debljine 25cm i
20cm sa istovremenom izradom elementa gde
će se montirati gotov prelivni kanal.
Betoniranje izvršiti u svemu prema projektu i
detaljima vodonepropusnim betonom V4
MB30 u dvostranoj glatkoj oplati. Beton
spraviti, ugraditi i negovati saglasno
odobrenom Projektu betona i tehničkim
uslovima za građevinske radove. Obračun po
m³
Izrada armirano betonske gornje ploče
inspekcijskog kanala d=15 cm betonom V4
marke MB 30. Izraditi oplatu sa podupiračima
i ploče armirati po projektu, detaljima i
statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati
po prpisima. U cenu ulaze i oplata i podupirači
(računato preko površine u osnovi sa
debljinom ploče). Obračun po m³.
Betoniranje AB ploče i zidova platforme
rekreacionog bazena debljine 25 cm.
Betoniranje izvršiti u svemu prema projektu i
detaljima vodonepropusnim betonom V4
MB30 u glatkoj oplati. Beton spraviti, ugraditi i
negovati saglasno odobrenom Projektu
betona i tehničkim uslovima za građevinske
radove. Obračun po m³.
Izrada armirano betonskih stubova Ø 30 cm
ispod platforme rekreacionog bazena marke
V4 MB 30. Izraditi oplatu i stubove armirati po
projektu, detaljima i statičkom proračunu.
Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulazi i oplata. Obračun po m³.

m²

229,00

m²

160,00

m³

32,50

m³

37,17

m³

52,50

m³

21,12

m³

0,52

UKUPNO IV:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

VI
1.

Izrada i betoniranje AB stepenica platforme
betonom V4 MB 30. Beton spraviti, ugraditi i
negovati saglasno odobrenom Projektu
betona i tehničkim uslovima za građevinske
radove. Obračun po m³.
Izrada i betoniranje ulaznih stepeništa u
bazen, vodenih kreveta, podesta i betonskih
klupa uz masažere betonom MB 30.
Betoniranje izvršiti u svemu prema projektu.
Beton spraviti, ugraditi i negovati saglasno
odobrenom Projektu betona i tehničkim
uslovima za građevinske radove. Obračun po
m³.
Izrada i betoniranje AB temelja samaca za
konstrukciju tobogana , platforme tobogana I
potpornog zida MB30. Beton spraviti, ugraditi i
negovati saglasno odobrenom Projektu
betona i tehničkim uslovima za građevinske
radove. Obračun po m³.
Nabavka i postavljanje behaton ploča d=4
cm. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice
fugovati po uputsvu projektanta (površina
preuzeta iz situacionog plana). Obračun po
m²
Izrada armirano betonskih zidova MB 30
inspekcijskog kanala I podpornog zida d=20
cm koji povezuje rekreacioni bazen sa
olimpijskim i bazenom za skokove u širini od
1,7 i 2 m. Izraditi oplatu zidova i armirati po
projektu, detaljima i statičkom proračunu.
Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulaze i oplata, podupirači, armatura i
pomoćna skela. Obračun po m³
Izrada armirano betonskih podnih ploča
marke MB 30 inspekcijskog kanala d=25 cm
koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim
i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m.
Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati
po projektu, detaljima i statičkom proračunu.
Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulaze i oplata, podupirači, armatura i
pomoćna skela. Obračun po m³
Izrada armirano betonske gornje ploče
inspekcijskog kanala d=15 cm marke MB 30,
koji povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim
i bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2 m.
Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati
po projektu, detaljima i statičkom proračunu.
Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu
ulaze i oplata i podupirači (računato preko
površine u osnovi sa debljinom ploče).
Obračun po m³

m³

1,15

m³

51,36

m³

24,65

m²

3.135,00

m³

58,24

m³

33,04

m³

19,82

kg

2.577,00

ARMIRAČKI RADOVI
Nabavka, čišćenje, sečenje i ugrađivanje
armature RA 400/500 u svemu prema
statičkom proračunu.

UKUPNO V:
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2.
3.

VII

1.

2.

3.

Nabavka,
armature
statičkom
Nabavka,
mrežaste
statičkom

čišćenje, sečenje i ugrađivanje
GA 400/500 u svemu prema
proračunu.
čišćenje, sečenje i ugrađivanje
armature 500/560 u svemu prema
proračunu.

IZOLATERSKI RADOVI
Nabavka
i
postavljanje
horizontalne
hidroizolacije sa pratećim slojevima kao
zaštite od kapilarne vlage sa donje strane a.b.
ploče bazena i inspekcijskog kanala.
Hidroizolacija je od elastične PVC membrane
Sika Plan 9.6 ili odgovarajući debljine
d=1,5mm slobodno položene, na krajevima
preklopljene i zavarene vrelim vazduhom.
Otporna je na sva stanja koja se pojavljuju
pod zemljom, tj. otporna je na alge,
mikroorganizme, hidrostatički pritisak, itd. Sa
donje strane membrane postaviti zaštitni sloj geotextil 500g/m² (filca), a sa gornje 300
g/m². Na sloj geotextil-a 300 g/m² postaviti
PE foliju. Obračun po m².
Nabavka i postavljanje sloja horizontalne
hidroizolacije kao zaštite ploče iznad
inspekcijskog kanala od uticaja procedne
vode. Hidroizolacija je dvokomponentnapolimercementna
Sika
Lastic
150
ili
odgovarajući. Nanosi se u dva sloja. Prvi sloj
se nanosi nazubljenim gleterom u debljini
d=2mm, a drugi ravnim gleterom nakon
osušenog
prvog
sloja.
Maksimalna
prerporučena debljina po sloju je d=2 mm.
Pre nanošenja prvog sloja podloga mora biti
mat
vlažna.
Pridržavati
se
uputstva
proizvođača. (Uzeta je površina inspekcijskog
kanala uvećana za 10%) Obračun po m².
Nabavka
i
postavljanje
vertikalne
hidroizolacije sa pratećim slojevima kao
zaštita od kapilarne vlage a.b. zida
inspekcijskog kanala i bazena. Hidroizolacija
je je od elastične PVC membrane SikaPlan 9.6
ili odgovarajući d=1,5 mm, slobodno
položene, na krajevima preklopljene i
zavarene vrelim vazduhom, po gornjem
obodu fiksirana (varena) na Sika plastificiranu
profilisanu lajsnu i zaptivena trajno elastičnim
poliuretanskim materijalom SilaFlex 11 FC. Pre
i posle PVC membrane postaviti zaštitni sloj–
geotextila-a Na mestu nastavka postojeće
izolacije posebno obratiti pažnju i izvrsiti
pregled uz prisustvo nadzora i postupiti po
uputstvu proizvođača i nadzora. Obračun po
m².

kg

1.021,00

kg

5.800,00

m²

51,00

m²

331,10

m²

172,00

UKUPNO VI:
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4.

5.

6.

7.

Nabavka i ugradnja horizontalne hidroizolacije
na unutrašnjim zidovima i podnoj ploči bazena
koji su u direktnom kontaktu sa vodom iz
bazena. Hidroizolacija je dvokomponentnapolimercementna
Sika
Lastic
150
ili
odgovarajući. Nanosi se u dva sloja. Prvi sloj
se nanosi nazubljenim gleterom u debljini
d=2mm, a drugi ravnim gleterom nakon
osušenog
prvog
sloja.
Maksimalna
prerporučena debljina po sloju je d=2 mm.
Pre nanošenja prvog sloja podloga mora biti
mat
vlažna.
Pridržavati
se
uputstva
proizvođača.
Obračun po m².
Nabavka
i
ugradnja
hidroizolacionog
penetrirajućeg premaza po unutrašnjim
zidovima i podnoj ploči inspekcijskog kanala.
Hidroizolacija je jednokomponentna Dramin
Izolit Penetrat ili odgovarajući. Premaz se
ugrađuje preko betona starog jedan dan.
Paropropustan je, ne izaziva kondenzaciju i
dozvoljava da se preko njega malteriše
cementnim, produžnim ili krečnim malterom.
Pridržavati se uputstva proizvođača.
Obračun po m².
Nabavka i ugrađivanje vodonepropusnih traka
na mestima spoja a.b. zida i a.b. ploče
bazena, kao i na prekidima betoniranja po
sistemu Sikadur-Combiflex ili odgovarajući.
Omogućena su nepravilna i velika pomeranja
u više smerova, pri čemu je obezbeđen visoki
kvalitet u pogledu kvaliteta zapivanja.
Sikadur-Combiflex System ili odgovarajući
sastoji se od elastične hidroizolacione Hypalon
trake i odgovarajućeg epoksidnog Sikadur
lepka. Vodonepropusne - Hypalon trake su
širine 15 cm i debljine d=2 mm. Pridržavati se
uputstva proizvođača.
Obračun po m¹
Nabavka i ugradnja dvokomponentnog
maltera na bazi epoksidne smole Sikadur 31 ili
odgovarajući. Malter postaviti na prodorima
cevi kroz podnu ploču bazena (mlaznice,
slivnici).
Obračun po m³

m²

m²

1.305,79

861,95

m¹

407,07

m³

5,01

35/79
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6; телефон (018) 241-266; факс 520-540;
www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

8.

9.

VIII
1.

Nabavka
i
postavljanje
horizontalne
hidroizolacije sa pratećim slojevima kao
zaštite od kapilarne vlage sa donje strane
inspekcijskog kanala i iznad inspekcijskog
kanala od uticaja procedne vode. Inspekcijski
kanal povezuje rekreacioni bazen sa
olimpijskim i bazenom za skokove u širini od
1,7 i 2,0 m. Hidroizolacija je od elastične PVC
membrane Sika Plan 9.6 ili odgovarajući
debljine d=1,5mm slobodno položene, na
krajevima preklopljene i zavarene vrelim
vazduhom. Otporna je na sva stanja koja se
pojavljuju pod zemljom, tj. otporna je na alge,
mikroorganizme, hidrostatički pritisak, itd. Sa
donje strane membrane postaviti zaštitni sloj geotextil 500g/m² (filca), a sa gornje 300
g/m². Na sloj geotextil-a 300 g/m² postaviti
PE foliju.
Obračun po m².
Nabavka
i
postavljanje
vertikalne
hidroizolacije sa pratećim slojevima kao
zaštite od kapilarne vlage a.b. zida
inspekcijskog kanala. Inspekcijski kanal
povezuje rekreacioni bazen sa olimpijskim i
bazenom za skokove u širini od 1,7 i 2,0 m.
Hidroizolacija je od elastične PVC membrane
Sika Plan 9.6 ili odgovarajući debljine
d=1,5mm slobodno položene, na krajevima
preklopljene i zavarene vrelim vazduhom, po
gornjem obodu fiksirana (varena) na Sika
plastificiranu profilisanu lajsnu i zaptivena
trajno elastičnim poliuretanskim materijalom
SikaFlex 11 FC. Pre i posle PVC membrane
postaviti zaštitni sloj geotextil-a.
Obračun po m².
GRAĐEVINSKA STOLARIJA
Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih
vrata dimenzija 100x150 cm (POS III). Vrata
izraditi od kutijastih čeličnih profila po
detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata
obložiti jednostrano čeličnim limom. Na krilo
postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar
sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja
metal očistiti od korozije i prašine, naneti
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim
predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za
metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi
put.
Obračun po komadu.

m²

132,16

m²

163,80

kom

1
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IX
1.

2.

3.

Izrada i postavljanje jednokrilnih metalnih
vrata dimenzija 100x170 cm (POS II). Vrata
izraditi od kutijastih čeličnih profila po
detaljima i uputstvu projektanta. Krilo vrata
obložiti jednostrano čeličnim limom. Na krilo
postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar
sa tri ključa po izboru projektanta. Pre bojenja
metal očistiti od korozije i prašine, naneti
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim
predkitovati i brusiti. Naneti prvi sloj boje za
metal, kitovati i brusiti i završno obojiti drugi
put.
Obračun po komadu.
Izrada
i
postavljanje
jednokrilnih
aluminijumskih vrata dimenzija 100x205 cm
(POS I). Vrata izraditi od eloksiranog
aluminijuma sa ispunom i dihtovati EPDM
gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti
okov od eloksiranog aluminijuma, bravu
ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu,
po izboru projektanta.
Obračun po komadu.
BRAVARSKI RADOVI
Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije
platforme tobogana. Konstrukciju platforme
izraditi od čeličnih HOP nosača, limova,
ugaonika, flahova,ograda i slično, a po
projektu, detaljima i uputstvu projektanta.
Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti. Pre ugradnje konstrukciju očistiti od
korozije i prašine, naneti impregnaciju i
osnovnu boju, po izvršenoj montaži popraviti
je. U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške,
skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.
Obračun po kilogramu.
Izrada i montaža gazišta stepeništa platforme
tobogana od čeličnog pocinkovanog rebrastog
lima d=5 mm. Spojeve i varove idealno
izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje
konstrukciju očistiti od korozije i prašine,
naneti impregnaciju i osnovnu boju, po
izvršenoj montaži popraviti je.
Obračun po m²
Nabavka i postavljanje čeličnog pocinkovanog
rebrastog lima d=5mm na platformi tobogana
(podesti). Spojeve i varove idealno izraditi,
očistiti i obrusiti. Pre ugradnje konstrukciju
očistiti od korozije i prašine, naneti
impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj
montaži popraviti je. U cenu ulaze i zavrtnji,
podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije
i varova.
Obračun po kilogramu.

kom

2

kom

1
UKUPNO VIII:

kg

9.690,00

m²

16,74

kg

837,00
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X
1.

2.

3.

4.

5.

KERAMIČARSKI RADOVI
Oblaganje zidova bazena pločicama od
presovanog, glaziranog klinkera. Pločice
postaviti na jednokomponentni lepak Sika
Ceram 255 ili odgovarajući. Oblaganje izvesti
pločicama I klase. Po potrebi ivice pločica
ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti
ravne i vertikalne. Po završenom postavljanju
pločice fugovati masnom Sika 54 Ceramic ili
odgovarajući i očistiti. U cenu ulazi i nabavka
pločica.
Obračun po m² unutrašnje površine zida
bazena.
Postavljanje podnih bazenskih pločica od
presovanog, glaziranog klinkera. Pločice
postaviti na jednokomponentni lepak Sika
Ceram 255 ili odgovarajući. Oblaganje izvesti
pločicama I klase. Po potrebi ivice pločica
ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti
ravne. Po završenom postavljanju pločice
fugovati masnom Sika 54 Ceramic ili
odgovarajući i očistiti (računata veća površina
bazena, deo manje sa brzacima i II nivo
bazena). U cenu ulazi i nabavka pločica.
Obračun po m² poda bazena.
Postavljanje
keramičkih
prefabrikovanih
prelivnih kanala pored bazena. Profilisane
kanale za odvod vode postaviti u cementnom
malteru kojim se reguliše pad kanala. Podlogu
prethodno isprskati cementnim mlekom. Po
završenom postavljanju kanala spojnice
fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka
keramike.
Obračun po m1.
Postavljanje PVC rešetki na vodjicama u
prelivnim kanalima pored bazena. Nabaviti i
postaviti PVC rešetke za prelivne kanale u
podu bazena, po detalju i uputstvu
projektanta.
Obračun po m¹.
Oblaganje poda oko obima i na unutrašnjim
delovima bazena protivkliznim keramičkim
pločicama.
Pločice
I
klase,
domaće
proizvodnje, postaviti u cementnom malteru,
po izboru projektanta. Podlogu prethodno
isprskati cementnim mlekom. Po potrebi ivice
pločica ručno dobrusiti. Obložene površine
moraju biti ravne. Po završenom postavljanu
pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i
nabavka pločica.
Obračun po m².

m²

m²

295,20

932,90

m¹

175,95

m¹

175,95

m²

503,00
UKUPNO X:
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XI
1.

RAZNI RADOVI
Postavljanje ograde od cevastih inox profila i
plexiglasa (platforma bazena, kota 2,50m).
Ograda se sastoji od vertikalnih i horizontalnih
inox profila kružnog poprečnog preseka koji
formiraju ram unutar kojeg je postavljen
panel od plexiglasa. Na vertikalnu cev Ø 50
mm postavljaju se ''uši'' u vidu pločica
dimenzija 50x100x3 mm na koje se montiraju
paneli kao i rozete Ø 120 mm izbušene na tri
mesta preko koje se cevi ankeriraju u a.b. zid.
Profili Ø 50 mm postavljaju se na osovinskom
odstojanju L=1,20 m. Horizontalni profil (u
vidu rukohvata) prati liniju ivice bazena II
nivoa i ujedno povezuje sve stubove Ø 50 mm
dajući čitavoj ogradi stabilnost. Plexiglas je
debljine 6 mm. Paneli su izdignuti u odnosu
na gornju kotu zida bazena kako bi se
omogućilo prelivanje vode sa gornjeg na donji
nivo bazena u vidu vodopada.
Obračun po m2.

m²

48,00

UKUPNO XI:
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI (I- XI):

II SANITARNA MREŽA
I
1.

1a.

2.

PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
Obeležavanje trase - PE cevi
Pre početka radova na iskopu potrebno je
obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima.
Obračun po m¹ obel. trase.
Obeležavanje trase – pocink. cevi
Pre početka radova na iskopu potrebno je
obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima.
Obračun po m¹ obeležene trase.
Iskop probnih rovova (šliceva)
U cilju određivanja tačnog položaja instalacija,
kako u horizontalnom tako i u visinskom
smislu, potrebno je izvršiti iskop probnih jama
prosečne dubine 1,5 m, dužine 1,5 m i širine 1
m, upravno na trasu budućeg vodovoda.
Materijal iz iskopa utovariti na kamion i
transportovati na deponiju koju odredi
nadzorni organ, na daljinu do 6 km. Za jednu
probnu jamu potrebno je iskopati i
transportovati 2,25m³ zemlje. Probne jame
iskopati na svakih 25m. Obračun po kom.
iskopane probne jame.

m¹

m¹

kom

75,24

35,30

4
UKUPNO I:

II
1.

DEMONTAŽNI RADOVI
Demontaža postojeće vod. mreže
Izvršiti
pažljivu
demontažu
postojećih
vodovodnih
cevi,
utovariti
i
odvesti
neupotrebljiv materijal na deponiju po izboru
Investitora. Obračun po m¹ demontirane cevi.

m¹

75,24
UKUPNO II:
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III
1.

1a.

2.

ZEMLJANI RADOVI
Iskop rova - PE cevi
Trasa rova mora da odgovara urbanističkotehničkim uslovima i projektu. Ako se vrši
izmena trase mora se tražiti saglasnost
nadležnih urbanističkih službi. Iskopani
materijal se deponuje 1 m od ivice rova. Ako
se pri iskopu naiđe na druge instalacije i
objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo
obezbeđenje. Pozicija obuhvata raščićavanje i
pripremu terena za vršenje iskopa i montaže
cevovoda,
zaštitu
drugih
instalacija,
deponovanje
zemlje
na
potrebnom
odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu
snagu, obezbeđenje rova znacima upozorenja,
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih
lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve
druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop
će se vršiti 80% mašinski i 20 % ručno.
Projektovana širina rova je 50 cm. Prosečna
dubina rova je 1,05 m.
Obračun po m³ iskopa.
mašinski iskop, 0 - 2 m
ručni iskop, 0 - 2 m
Iskop rova - PE cevi
Trasa rova mora da odgovara urbanističko tehničkim uslovima i projektu. Ako se vrši
izmena trase mora se tražiti saglasnost
nadležnih urbanističkih službi. Iskopani
materijal se deponuje 1m od ivice rova. Ako
se pri iskopu naiđe na druge instalacije i
objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo
obezbeđenje. Pozicija obuhvata raščićavanje i
pripremu terena za vršenje iskopa i montaže
cevovoda,
zaštitu
drugih
instalacija,
deponovanje
zemlje
na
potrebnom
odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu
snagu, obezbeđenje rova znacima upozorenja,
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih
lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve
druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop
će se vršiti 100% mašinski. Projektovana
širina rova je 40cm. Prosečna dubina rova je
1,00m. Obračun po m³ iskopa. Mašinski iskop,
0-2m.
Planiranje dna rova - PE cevi
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim
kotama i padovima ± 3 cm. Pre finog
planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili
zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad.
Obaračun je po m² isplanirane površine.

m³
m³

31,60
7,90

m³

14,12

m²

37,62
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2a.

3.

3a.

4.

5.

Planiranje dna rova – pocink. cevi
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim
kotama i padovima ± 3 cm. Pre finog
planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili
zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad.
Obaračun je po m² isplanirane površine.
Ugradnja peska - PE cevi
Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnastog
peska ispod, iznad i oko cevi. Posle
postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10
cm i završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti
zatrpavanje cevi peskom 10cm iznad temena
cevi. Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim
podbijanjem ispod cevi, a nabijanje završnog
sloja vršiti ručnim nabijačem. Najveća veličina
zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm.
Obračun po m³ ugrađenog peska.
Ugradnja peska - pocinkovane cevi
Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnastog
peska ispod, iznad i oko cevi. Posle
postavljanja cevi na posteljicu od peska d=10
cm i završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti
zatrpavanje cevi peskom 10cm iznad temena
cevi. Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim
podbijanjem ispod cevi, a nabijanje završnog
sloja vršiti ručnim nabijačem. Najveća veličina
zrna peska ne sme preći granulaciju od 3mm.
Obračun po m³ ugrađenog peska.
Zamena materijala
Nabavka, transport i ugradnja peska u
preostali deo rova do kote terena celom
trasom vodovoda, kao i zatrpavanje probnih
šliceva. Zatrpavanje vršiti u slojevima od po
30cm, sa prethodnim kvašenjem vodom, uz
potpuno nabijanje i istovremeno vađenje
podgrade rova. Nabijanje vršiti do zbijenosti
od 100% laboratorijseke zbijenosti po
Proktoru.
Obračun po m³ ugrađenog peska.
cevovod - polietilenske cevi
cevovod - pocinkovane cevi
probni šlicevi
Odvoz viška materijala
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak
materijala transportovati na mesto koje odredi
nadzorni organ na udaljenost do 6km. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar i
grubo planiranje materijala na deponiji, kao i
potreban alat i radna snaga.
Obračun po m³

m²

m³

m³

m³
m³
m³

m³

14,12

9,26

3,02

30,10
11,08
9,00

50,18
UKUPNO III:
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IV
1.

BETONSKI RADOVI
Betoniranje oslonca vod. armature
Betoniranje oslonca vodovodne armature u
šahtu i anker-blokova za protivpožarne
hidrante nabijenim betonom MB 20 prema
detalju iz projekta.
Obračun po m³ ugrađenog betona.

m³

0,18
UKUPNO IV:

V
1.

2.

3.

4.

MONTERSKI RADOVI
Montaža polietilenskih cevi
Nabavka, transport i ugradnja PE cevi, NP 10
bara. Obračun po m¹ ugrađene cevi.
PE cevi, Ø 50mm, NP 10 bara
Montaža pocinkovanih cevi
Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih
pocinkovanih cevi, prečnika Ø 15mm, zajedno
sa fitingom, materijalom za spajanje, firnisom
i kudeljom. Vodovodne cevi premazati 2 puta
bitumenom i omotati terisanom jutom.
Obračun po m¹ ugrađene cevi.
Montaža fazonskih komada od livenog
gvožđa
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih
komada od livenog gvožđa prema detaljima iz
projekta.
Obračun je po komadu montiranog fazonskog
komada.
FF komad Ø 80/1000 mm
FF komad Ø 100/800 mm
FFR komad Ø 100/80 mm
FF komad Ø 80/300 mm
ovalni zasun Ø 80 mm
FF komad Ø 80/400 mm
prirubnica Ø 50 mm sa navojem Ø 40mm
LG cev Ø 40/300 mm
LG - Q komad Ø 40 mm
ovalni zasun Ø 40 mm (6/4'')
reducir Ø 50/40 mm (2'' / 6/4'')
MS poluspojnica za cev Ø 50 mm
ravni propusni ventil sa ispustom Ø 40 mm
(6/4'')
T komad Ø 80/50 mm
T komad Ø 50/50 mm
prirubnica Ø 50 mm sa navojem Ø 15 mm
Montaža
fazonskih
komada
od
polietilena
Nabavka, transport i ugradnja fazonskih
komada od PE prema detaljima iz projekta,
NP 10 bara.
Obračun je po komadu montiranog fazonskog
dela.
Tuljak Ø110mm sa prirubnicom DN100mm
Tuljak Ø 90 mm sa prirubnicom DN 80 mm
Tuljak DN 63 mm sa prirubnicom Ø 50 mm
T komad Ø 50/40 mm

m¹

m¹

75,24

35,30

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1

kom
kom
kom
kom

1
1
2
2

kom
kom
kom
kom

1
1
4
1
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5.

Q komad Ø 50 mm
FFR komad Ø 50/40 mm
Luk DN 630/90
Luk DN 560/90
El. spojnica DN 630
El. spojnica DN 560
Montaža jednoručne slavine za vodu
Nabavka, transport i ugradnja jednoručne
slavine za hladnu vodu. Slavinu pažljivo
ugraditi da se ne ošteti.
Obračun po komadu baterije.

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1
1

kom

2
UKUPNO V:

VI
1.

2.

3.

4.

5.

OSTALI RADOVI
Razupiranje rovova
Prilikom iskopa rov odmah razupirati
dvostrano na mestima gde se tim ukaže
potreba, zdravom građom radi obezbeđenja
bezbednog rada u rovu. Radove na
razupiranju izvoditi u svemu prema važećim
propisima za ovu vrstu posla.
Nepredviđeni radovi
Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili
izmeštanje prepreka kao što su podzemne i
nadzemne instalacije. Sredstva po ovoj poziciji
trošiće se po odobrenju investitora i
nadzornog organa u zavisnosti od mogućih
ukrštanja sa nepredviđenim instalacijama.
Ova pozicija ne obuhvata troškove izmeštanja
stubova NN električne mreže.
Obračun je paušalno.
Hidrauličko ispitivanje mreže
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na
probni pritisak prema tehničkim uslovima iz
projekta uz obavezno prisustvo nadzornog
organa.
Obračun je po m¹ ispitane mreže.
Dezifekcija i pranje cevovoda
Dezifekcija i pranje cevovoda prema uputstvu
nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne
inspekcije i nadzornog organa, a prema
uputstvu iz projekta.
Obračun je po m¹ isprane mreže.
Snimanje izvedenog stanja
Pre zatrpavanja cevovoda, a posle završenog
hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje
cevovoda a podatke uneti u katastar
podzemnih instalacija i izvršiti prijavu
katastarskoj upravi.
Obračun je po m¹ snimljenog cevovoda.

m²

173,96

pauš.

m¹

75,24

m¹

75,24

m¹

75,24

UKUPNO VI:
UKUPNO SANITARNA MREŽA(I- VI):
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III
I
1

KANALIZACIONA MREŽA
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
Obeležavanje trase
Pre početka radova na iskopu potrebno je
obeležiti trasu cevovoda sa svim potrebnim
projektovanim elementima iz Gl. projekta X, Y
i Z koordinatama. Podatke o geodetskimm
tačkama na toj lokaciji uzeti iz opštinskog
katastra. Postavljanje čvrstih tačaka drvenim
kočićima ili metalnim bolcnama na osnovi
revizionih otvora, a najviše na dužini do 30
m¹ ukoliko su revizioni otvori na većem
odstojanju od 30 m¹, te postavljanjem
osiguravajućih čvrstih tačaka na 3 m levo ili
desno od osovine R.O. ili čvrste tačke,
pobijanjem drvenih kočića na svaka 2 m radi
pravilinijskog iskopa, izrada profila od drvene
građe i praćenje dubina iskopa preko njih,
snimanje cevi preko profila, kao o kontrola
postavljanja cevi nivelirom na tri mesta
(početak, sredina i kraj cevi). Obračun po m¹
projektovane ili izvedene trase cevovoda.

m¹

191,50
UKUPNO I:

II

1.

2.

3.

ZEMLJANI RADOVI
Mašinski i ručni iskop
Mašinski i ručni iskop rova u zemljišti III
kategorije za polaganje cevi, u svemu prema
projektovanoj situaciji i podužnom profilu.
Projektovana širina rova je 1,1m. Iskopani
materijal se odlaže na 1,0m od ivice rova ili se
utovara u kamion. Prilikom iskopa odmah
izvršiti i celokupno podgrađivanje rova tako da
se obetbedi potpuna sigurnost rada u rovu i
bezbednost trupa saobraćajnice. U jediničnu
cenu pozicije su uračunati iskop i utovar. Od
ukupne količine za iskop 90% će se vršti
mašinski, a 10% ručno. U zoni ukrštanja sa
ucrtanim postojećim instalacijama predviđen
je ručni iskop. Obračun po m³ iskopane
zemlje. Iskop - H<2m
mašinski iskop 90%
ručni iskop 10%
Ručni iskop zemlje za revizione silaze
Ručno proširenje rova za izradu revizionih
silaza. Pozicija obuhvata ručni iskop rova za
po 40 cm šire sa svake strane u odnosu na
revizioni silaz plus širina metalne oplate
2x10cm (ukupna širina iskopa 1,30 + 2x0,40
+ 2x0,10 =2,30x(2,30-1,10). Obračun je po
m³ iskopanog materijala.
iskop - H<2m
Ručni iskop zemlje za slivničke veze
Ručni iskop zemlje za slivničke veze. Pozicija
obuhvata ručni iskop rova širine 60 cm,
prosečna dubina iskopa 1,30 m. Obračun je
po m³ iskopanog materijala

m³
m³

310,23
34,70

m³

7,04

m³

71,14
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4.

5.

6.

7.

8.

Ručni iskop zemlje za slivnike
Ručni iskop zemlje za AB slivnike. Pozicija
obuhvata ručni iskop radne jame dimenzije
100 cm x 100 cm, prosečna dubina iskopa je
1,50 m.
Obračun je po m³ iskopanog materijala

m³

12

Planiranje dna rova
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska
za tampon izvršiti fino planiranje dna rova
prema datim kotama i padovima ± 2 cm. Pre
finog planiranja izvesti potrebne korekcije
(iskop i zatrpavanje) da bi se dobio potreban
pad, podlogu nabiti vibro pločom do potrebne
zbijenosti 60 MN/m².
Obračun je po m² isplanirane površine rova.
- slivničke veze

m²

91,21

m3

9,12

m3

40,12

m3

67,50

Ručna izrada tampona od peska
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska
ispod cevi (tampon). Nasipanje vršiti
nabijanjem vibro pločom do do potrebne
zbijenosti
od
90%
po
standardnom
Proktorovom opitu. Najveća veličina zrna
peska ne sme preći granulaciju od 1 mm, pad
uraditi ravnjačom prema zadatom padu.
Obračun je po m³ ugrađenog čistog peska.
- slivničke veze
Mašinsko i ručno nasipanje peskom u
zoni cevovoda
Nabavka, transport i ugradnja čistog
sitnozrnsatog peska u rov. Posle završene
montaže cevi, pesak pažljivo nasipati uz
bokove, nabijati vibro skakavcem ili ručnim
nabijačem sa istovremenim podizanjem oplate
tako da se ostvari kontakt peska i bočnog
terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima
od 10-20 cm sa nabijanjem od 90% zbijenosti
po Proktoru do vrha cevi. Posle toga pesak
pažljivo (ručno) nasipati i nabiti do visine od
30 cm iznad temena cevi. Radove izvesti u
svemu prema uslovima za ugradnju PVC cevi.
Obračun je po m³ ugrađenog peska.
- slivničke veze
Mašinsko i ručno zatrpavanje rova
peskom
Mašinsko i ručno zatrpavanje preostale visine
rova (iznad peska) peskom zbog lošeg sastava
zemljišta. Zatrpavanje je u slojevima od po 30
cm, sa nabijanjem vibro skakavcem do
prirodne zbijenosti. Kao materijal za
zatrpavanje ne dolazi u obzir šut, kamenje,
materijal organskog porekla i sl.
Obračun po m³ zatrpanog rova peskom.
- slivničke veze
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9.

10.

11.

12.

13.

Ručno zatrpavanje peskom oko
revizionih silaza
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska na
mestu oko RO i za izradu tamponskog sloja
debljine 10 cm ispod RO, sa nabijanjem vibro
skakavcem
oko
RO
sa
prethodnim
refuliranjem pomoću vode, zbijenost mora biti
najmanje 90% po standardnom Proktorovom
opitu.
Obračun po m³ ugrađenog peska.
Ručno zatrpavanje peskom oko slivnika
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska na
mestu oko slivnika i za izradu tamponskog
sloja debljine 10 cm ispod slivnika, sa
nabijanjem vibro skakavcem oko slivnika sa
prethodnim refuliranjem pomoću vode,
zbijenost mora biti najmanje 90% po
standardnom Proktorovom opitu.
Obračun po m³ ugrađenog peska.
Kontrola zbijenosti peska u rovu
sistemom standarnom Proktorovom
opitom
Kontrolu izvršiti na svakih 50 m¹, sistem
standardni Proktorov opit zbijenosti peska
ispod, oko i iznad cevi, uraditi elaborat o
ispitivanju.
Obračun po broju opita.
Odvoz viška materijala iz rova
Transport viška materijala iz iskopa rova na
deponiju na udaljenost do 8 km. U obračun
ulazi transport, istovar i grubo planiranje
materijala na deponiji.
Obračun je po m³ odvezene zemlje.
- slivničke veze
Transport viška materijala iz iskopa za
reviziona okna i slivnike
Transport viška materijala iz iskopa za
revizione šahte na deponiju udaljenu do 8 km.
U jediničnu cenu pozicije ulazi transport,
istovar i grubo planiranje istovarenog
materijala na deponiji.
Obračun je po m³ odvezene zemlje.
- reviziona okna
- slivnici

m³

0,10

m³

9,35

kom

4

m³

71,14

m³
m³

7,04
12,00
UKUPNO II:

III
1.

TESARSKI RADOVI
Podgrađivanje rova drvenom građom
Podgrađivanje rova drvenom građom, za
dubine rova do 2 m. Podgradu uraditi
dvostrano radi bezbednog rada u rovu.
Cenom je obuhvaćena izrada oplate,
postavljanje
i
demontaža
za
vreme
zatrpavanja rova. Podgrađivanje je celom
površinom rova sa dve strane.
Obračun je po m²

m²

383,00
UKUPNO III:
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IV
1.

2.

3.

4.

5.

BETONSKI RADOVI
Izrada betonskih silaza
Pozicija obuhvata nabavku, transport, istovar
na privremenu gradilišnu deponiju, lokalni
utovar, transport duž trase i montažu kružnih
montažnih revizionih silaza od prefabrikovanih
armirano-betonskih prstenova i konusnih
elemenata, u svemu prema priloženim
crtežima i propisima za ovu vrstu radova. Spoj
između
elemenata
izvršiti
specijalnim
vodonepropusnim gitom i obraditi ga sa
unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu cenu
ulazi sav potreban rad i materijal. Revizioni
silazi su unutrašnjeg prečnika 100 mm.
Obračun je po m¹ ugrađenog revizionog
silaza.
Ručno betoniranje podloge
Betoniranje podloge ispod revizionih silaza i
podne ploče armiranim betonom MB20 u
debljini od 20cm sa dvostrukim armiranjem
Q188 na pripremljenu podlogu od nabijenog
šljunka d=10 cm. Obračun je po komadu
ugrađene betonske podloge, sa radom,
oplatom
i
materijalom.
Dim.
ploče
1,70x1,70x0,20
Ručna izrada podnih ploča
Izrada armirano-betonskih podnih ploča za
revizione silaze MB 30, vodonepropusni V4,
debljine d=15 cm, sa dvostrukim armiranjem
Q 325. U obračun ulazi potreban rad, oplata i
materijal.
Obračun je po komadu podne ploče,
dimenzija ploče 1,60x1,60x0,15
Izrada kineta
Izrada kineta na revizionim silazima. U
obračun ulazi sav potreban rad i materijal.
Kineta je polukružnog preseka profila cevi.
Izvršiti obradu kinete cem. malterom do crnog
sjaja.
Obračun je po komadu kinete.
Obrada prolaza kroz šahtove
Po
vađenju
izvlačenju
postojeće
kanalizacione cevi neophodno je izvršiti
proširenje otvora u zidu šahta radi provlačenja
nove cevi većeg profila. Potrebno je najpre
oslabiti zid šahta bušenjem rupa po obodu
otvora koji treba otvoriti, a zatim pažljivo, uz
pomoć odgovarajućeg alata, oštemati rupu
što pravilnijeg kružnog oblika prečnika što
približnijeg
prečniku
cevi
koju
kroz
oštemovani otvor treba provući u unutrašnjost
šahta. Na spoju između cevi i revizionog silaza
postaviti
gumeni
prsten
i
zaptiti
vodonepropusnom smesom (Aqua stop ili
odgovrajući).
Obračun je po komadu prodora.

m¹

10

kom

4

kom

4

kom

4

kom

8
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6.

7.

Premazivanje šahtova penetratom
Čišćenje i pranje kanalizacionih šahtova, te
premazivanje vodonepropusnim penetratom
svih revizionih silaza (i starih i novih) u tri
premaza penetratom, sa svim potrebnim
predradnjama da bi isti posle ovog premaza
bili vodonepropusni.
Obračun po kamadu premazanog revizionog
silaza.
Montaža AB slivnika
Nabavka, transport i montaža uličnog AB
slivnika, kružnog preseka, prečnika 45 cm,
debljine zidova 6 cm, dubine 1,30 m
prosečno. U cenu ulazi: sam slivnik, priključna
spojnica i kišna rešetka od nodularnog liva sa
šarkom. Na slivnicima izvesti sifone koji se
formiraju od dva luka od po 45º.
Obračun
se
po
komadu
kompletno
montiranog slivnika.

kom

4

kom

8
UKUPNO IV:

V
1.

2.

MONTERSKI RADOVI
Montaža cevi
Nabavka, utovar, transport i istovar PVC cevi
na privremenu gradilišnu deponiju - lokalni
transport do trase, postavljnje duž rova i
montaža prema uputstvu proizvođača cevi.
Pre polaganja pregledati izgled, ispravnost
cevi i polagati prema projektovanoj niveleti. U
jediničnu cenu pozicije ulazi sav materijal i rad
uključujući i potrebna sečenja.
Obračun je po m¹ montiranog cevovoda.
PVC S-20 (SDR41) Ø 200 mm
PVC S-20 (SDR41) Ø 250 mm
PVC S-20 (SDR41) Ø 300 mm
LG šaht poklopci
Nabavka, transport i montaža teških, ravnih
liveno-gvozdenih šaht poklopaca, Ø 625 mm,
sa rupama, prema JUS M.J6.226, sa ramom,
za saobraćajno opterećenje od 400 kN. LG
poklopac ugraditi na zadanu kotu poklopca.
Poklopac ukrutiti cementnim malterom,
podmetačima i betonom oko 0,30 m³ betona
MB 20.
Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.

m¹
m¹
m¹

134,80
44,10
12,60

kom

5
UKUPNO V:

VI
1.

OSTALI RADOVI
Ispiranje kanalizacije
Ispiranje kanalizacione mreže pre zaptivanja
cevovoda pneumatskim čepom uz ručno
odstranjivanje svih vrsta materijala koji su
dospeli u cevovod ispiranjem cevovoda.
Ispiranje se vrši pomoću cisterne visokog
pritiska (vome) i muljnih pumpi za izbacivanje
vode iz cevovoda.
Obračun je po m¹ izvedene trase cevovoda.

m¹

191,50
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2.

3.

4.

5.

6.

Obezbeđenje podzemnih i nadzemnih
instalacija
Obezbeđenje podzemnih instalacija ucrtanih u
Glavni projekat, kao i creva kojima se
izcrpljene podzemne vode transportuju do
najbližeg šahta atmosferske kanalizacije.
Nakon otkrivanja podzemnih instalacija izvršiti
njihovu fizičku zaštitu drvenim ili metalnim
korubama za vreme izvođenja radova.
Nadzemne instalacije obezbediti da prilikom
rada rovokopača ne dođe do oštećenja (kao
na primer: podizanjem kablova, privremeno
skidanje i kosničenje bandera).
Obračun po m¹ izvedene trase cevovoda.
Obezbeđenje gradilišta
Postavljanje metalne ili PVC ograde po celoj
dužini sa obe strane rova kao i čeoni i stražnji
deo rova ogradom visine 1,50 m¹, a sve
prema tehničkim propisima. Ograda mora biti
čvrsta da je vetar ne može porušiti. Obavezno
je postavljanje trake upozorenja i znakova
upozorenja.
Obračun po m¹ izvedene trase cevovoda.
Snimanje izvedenog stanja za katastar
U samom toku i po završenoj montaži
cevovoda Izvođač je obavezan da izvrši
geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve
izmene i dopune projektovanog stanja
prenese na situaciju i odgovarajuće podužne
profile i detalje.
Izrada projekta izvedenog stanja
Po dobijanju podataka o izvedenom cevovodu
(geodetski
snimak
izvedenog
stanja)
snimljeno stanje ucrtati u situaciju i podužne
profile sa ostalim potrebnim podacima kao što
su detalji. Elaborat sačiniti u 6 primeraka, koji
će biti potpisani od strane Izvođača i Nadzora,
i predati ga Investotoru.
Obračun po m¹ izvedene trase cevovoda.
Nepredviđeni radovi
Ova pozicija obuhvata izvođenje sitnih radova
koji nisu obuhvaćeni Glavnim projektom jer
nisu mogli da se predvide zbog nepotpunih
podataka sa trase cevovoda, a neophodni su
da se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog
odvijanja radnog procesa na izradi cevovoda
(kao na primer: uklanjanje saobraćajnih
znakova, reklama koje se nalaze na trasi,
belega za podzemne instalacije za gas, PTT,
struju, kao i ostale slične prepreke).
Obračun po m¹ izvedene trase.

m¹

191,50

m¹

191,50

pauš.

m¹

191,50

m¹

191,50
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7.

IV
I
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Završni radovi na gradilištu
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje
materijala, dovođenje gradilišta u uređeno
stanje, sklanjanje sa gradilišta operativne
baze, nadstrešnica, magacina materijala,
opreme, viška materijala sa deponija,
mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i
spremnosti gradilišta za tehnički prijem.
Obračun po m¹ izvedene trase.

m¹

191,50

UKUPNO VI:
UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA (I- VI):
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Napajanje objekta i razvod napojnih kablova
Nabavka,
isporuka
i
polaganje
niskonaponskog kabla PP00-A 4x70mm² za
napajanje razvodnih ormana RO R1 i RO R2.
Kabl se polaže po kablovskim policama.
m¹
400,00
Nabavka,
isporuka
i
polaganje
niskonaponskog kabla PP00-Y 5x6 mm² za
napajanje razvodnih ormana RO R3 i RO R4.
m¹
10,00
Nabavka, isporuka i montaža perforiranih
nosača kablova širine 200 mm.
m¹
200,00
Nabavka, isporuka i montaža perforiranih
nosača kablova širine 100mm u inspekcijskom
kanalu prema bazenu za skokove.
m¹
50,00
U postojeći kablovski razvodni orman dodati
sledeću opremu:
2 kom. visokoučinski osigurač NV00 25A na
postolju od 100A
2 kom. visokoučinski osigurač NV00 80A na
postolju od 100A
6 kom. jednopolna grebenasta sklopka 4G2590-U za uključivanje spoljne rasvete
2 kom. tropolna grebenasta sklopka 4G8010-U
po potrebi, unutrašnji provodnici za šemiranje
veza, kao i ostali sitan materijal; ukoliko se na
licu mesta ustanovi da u postojećem ormanu
nema dovoljno prostora za ugrađivanje
navedene opreme izvršiti rekonstrukciju
ormana
Obračun po komadu kablovskog ormana
kom
1
Sitan materijal
pauš.
UKUPNO I:
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II
1.

Razvodni ormani motornog pogona
Razvodni orman RO - R1
Slobodnostojeći orman od dekapiranog lima
debljine 2mm, u zaštiti IP 54, dimenzija
600x1600x400 mm, sa vratima na prednjoj
strani. Vrata opremljena sa po tri bravice.
Montažni ram za postavljanje ormana visine
100 mm, urađen od gvozdenog profila. Orman
i ram antikorozivno zaštićeni za uslove
montaže u vlažnim prostorima. Uvod kablova
je predviđen sa gornje strane. Uvodi kablova
izvedeni za zaštitu IP 54. U orman je
ugrađena sledeća oprema:
1 kom. Četvoropolni zaštitni prekidač sa
prekostrujnom i zaštitom diferen-cijalne struje
100/0,5A na dovodu
1 kom. Četvoropolna grebenasta sklopka za
montažu na vrata ormana, 100A(0-1) na
dovodu. Ispod prekidača postaviti nalepnicu
''Glavni prekidač''
3 kom. Signalne svetiljke prisustva napona na
dovodu, komplet sa tinjalicama za 250 Vac i
topljivim osiguračima 2A u rednim priključnim
stezaljkama.
1 kom. Tropolna, dvopoložajna preklopka za
ugradnju, 63A, 500Vac, sa neutralnim
položajem.
1 kom. Četvoropolna prenaponska zaštita za
standardni stepen zaštite, za nominalni napon
440 V, udarnu struju 5kA, zaštitni nivo 1,2 kV,
sa signalnim kontaktom delovanja i termičkom
zaštitom. Komplet postolje i utični moduli sa
indikacijom delovanja.
4 kom. Topljivi osigurač, komplet sa patronom
za 25 A
1 kom. Trofazno zaštitno rele nestanka
napona, asimetrije i redosleda faza, 500 Vac,
sa signalnim kontaktom prorade 5A,250Vac, i
samodeblokira-njem pri nestanku poremećaja,
komplet sa automat. prekidačima 2.
4 kom. Motorni pokretač sa termičkom i
magnetnom zaštitom (2-4)A sa pomoćnim
kontaktima (1no+1nc)
12 kom. Motorni pokretač sa termičkom i
magnetnom zaštitom (4-8)A sa pomoćnim
kontaktima(1no+1nc)
1 kom. Motorni pokretač sa termičkom i
magnetnom zaštitom (6-12)A sa pomoćnim
kontaktima (1no+1nc)
17 kom. Toplotni motorski kontaktor 500 Vac,
40A za AC3 funkciju; komandni napon
230Vac; sa pomoćnim kontaktima stanja
(3nc+1no), 500V, 5A
17 kom. Jednopolna grebenasta sklopka tipa
4G16-90-U (0,1) 10A, 500V koja se montira
na vrata ormana.
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1 kom. Jednopolna grebenasta sklopka tipa
4G16-90-U (0,1) 16A, 500V.
17 kom. Dvonopolna grebenasta preklopna
sklopka, ekvivalentna tipu 4G16-52-U 16A, sa
nultim položajem (1,0,2), koja se montira na
vratima ormana.
1 kom. Izolacioni transformator 220/24 Vac,
100W
1 kom. Mikroprekidač na vratima, za
unutrašnje svetlo ormana,250Vac, 5A
1 kom. Fluo svetiljka ormana 8W, 250 Vac
1 kom. Grejač 50 W ormana, komplet sa
termostatom i pomoćnim relejem
1 kom. Stabilisani ispravljač 220 Vac/24 Vdc,
100W
1 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 16A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400 Vac, prekidne moći 10 kA.
2 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 10A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400 Vac, prekidne moći 10 kA.
3 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 6 A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400Vac, prekidne moći 10 kA.
1 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 20A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400 Vac, prekidne moći 10 kA.
1 kom. Termostat za uključenje grejača,
odnosno ventilacije ormana, za opseg 0-100
ºC, sa kontaktom 230 Vac, 5A
1 kom. Pomoćni instalacioni jednopolni
kontaktor, komandni napon 230 Vac, za
uključenje grejanja i ventilacije ormana.
34 kom. Sign. svetiljke, komplet sa tinjalicama
za 24 Vdc, za montažu na vrata
18 kom. Selektorska preklopka 16A, za
ugradnju na vrata ormana, dvopolna,
dvopoložajna, sa neutral. položajem
17 kom. Pomoćni releji sa preklopnim
kontaktima (1nc+1no) 500 Vac, 5A, za
komandni napon 24 Vdc
1 kom. Programabilni logički kontroler 36DI,
24 Vdc i 24 DO tranzistorskih izlaza, 24VDC,
0,5A;
napajnje
kontrolera
24
Vdc;
komunikacioni portovi i priključak za dodatne
blokove, ekvalentan tipu CP1E-N60S1DT1-D,
Omron
1 kom. Aplikativni program za PLC
1 kom. Ventilator, montiran na vratima
ormana, 230 Vac, kapacitet 2,5 m³/min,
snaga 50W
1 kom. Termostat za uključenje grejača,
odnosno ventilacije ormana, za opseg 0-100
ºC, sa kontaktom 230 Vac, 5A
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2.

Materijal za povezivanje i obeleža-vanje
opreme i provodnika, redne stezaljke i
kanalice, natpisne pločice, kablovske uvodnice
i ostala oprema za kompletiranje ormana.
Montaža ormana na mestu ugradnje sa
funkcionalnim ispitivanjem, podešavanjem
zaštitnih uređaja i vremenskih releja i
povezivanjem kablova, sa obeležavanjem.
Plaća se kompletan razvodni orman
Razvodni orman RO - R2
Slobodnostojeći orman od dekapiranog lima
debljine 2mm, u zaštiti IP 54, dimenzija
600x1600x400 mm, sa vratima na prednjoj
strani. Vrata opremljena sa po tri bravice.
Montažni ram za postavljanje ormana visine
100 mm, urađen od gvozdenog profila. Orman
i ram antikorozivno zaštićeni za uslove
montaže u vlažnim prostorima. Uvod kablova
je predviđen sa gornje strane. Uvodi kablova
izvedeni za zaštitu IP 54. U orman je
ugrađena sledeća oprema:
1 kom. Četvoropolni zaštitni prekidač sa
prekostrujnom i zaštitom diferen-cijalne struje
100/0,5A na dovodu
1 kom. Četvoropolna grebenasta sklopka za
montažu na vrata ormana, 100A(0-1) na
dovodu. Ispod prekidača postaviti nalepnicu
''Glavni prekidač''
3 kom. Signalne svetiljke prisustva napona na
dovodu, komplet sa tinjalicama za 250 Vac i
topljivim osiguračima 2A u rednim priključnim
stezaljkama.
1 kom. Četvoropolna prenaponska zaštita za
standardni stepen zaštite, za nominalni napon
440 V, udarnu struju 5kA, zaštitni nivo 1,2 kV,
sa signalnim kontaktom delovanja i termičkom
zaštitom. Komplet postolje i utični moduli sa
indikacijom delovanja.
4 kom. Topljivi osigurač, komplet sa patronom
za 25A
1 kom. Trofazno zaštitno rele nestanka
napona, asimetrije i redosleda faza, 500 Vac,
sa signalnim kontaktom prorade 5 A, 250 Vac,
i
samodeblokiranjem
pri
nestanku
poremećaja,
komplet
sa
automatskim
prekidačima 2.
3 kom. Motorni pokretač sa termičkom i
magnetnom zaštitom (12-24)A sa pomoćnim
kontaktima (1no+1nc)
3 kom. Toplotni motorski kontaktor 500 Vac,
40A za AC3 funkciju; komandni napon
230Vac;
sa
pom.
kontaktima
stanja
(1nc+1no), 500V, 5A
3 kom. Četvoropolna preklopka za ugradnju
na vrata ormana, 16A, 500 Vac, sa neutralnim
položajem (1-0-2).

kom

1
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3 kom. Soft starter za ''meki'' start i
zaustavljanje motora. (Soft starter je za
motore snage do 7,5kW tip Schenider
Electric Altistart ili odgovarajući). Pozicija
obuhvata nabavku, isporuku, montažu i
podešavanje uređaja.
6 kom. Taster, komplet sa (1nc+1no)
kontaktnim sklopom, 5A, 250 Vac
1 kom. Izolacioni transformator 220/24 Vac,
100W
1 kom. Mikroprekidač na vratima, za
unutrašnje svetlo ormana;250Vac, 5A
1 kom. Fluo svetiljka ormana 8W, 250 Vac
1 kom. Grejač 50W ormana, komplet sa
termostatom i pomoćnim relejem
1 kom. Stabilisani ispravljač 220Vac/24Vdc,
100W
1 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 10A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400 Vac, prekidne moći 10 kA.
3 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 6A sa termomagnetnom zaštitom,
za 400Vac, prekidne moći 10 kA.
1 kom. Instalacioni jednopolni automatski
prekidač do 20A sa termomagnetnom
zaštitom, za 400 Vac, prekidne moći 10 kA.
1 kom. Termostat za uključenje grejača,
odnosno ventilacije ormana, za opseg 0-100
ºC, sa kontaktom 230 Vac, 5A
1 kom. Pomoćni instalacioni jednopolni
kontaktor, komandni napon 230 Vac, za
uključenje grejanja i ventilacije ormana.
6 kom. Sign.svetiljke, komplet sa tinjalicama
za 24Vdc, za montažu na vrata
6 kom. Pomoćni releji sa preklopnim
kontaktima 2x(1nc+1no) 500 Vac, 5A, za
komandni napon 24 Vdc
1 kom. Programabilni logički kontroler 18DI,
24 Vdc i 12 DO relejnih izlaza, 250 Vac, 2A;
napajnje kontrolera 24 Vdc; Komunikacioni
modul CP1W-CIF12, kontroler CP1E-N30DT1D, Omron ili odgovarajući
1 kom. Aplikativni program za PLC
1 kom. Ventilator, montiran na vratima
ormana; 230Vac, kapacitet 2,5m³/min, snaga
50W
1 kom. Termostat za uključenje grejača,
odnosno ventilacije ormana, za opseg 0-100
ºC, sa kontaktom 230 Vac, 5A
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3.

Materijal za povezivanje i obeležavanje
opreme i provodnika, redne stezaljke i
kanalice, natpisne pločice, kablovske uvodnice
i ostala sitna oprema za kompletiranje
ormana. Montaža ormana na mestu ugradnje
sa funkcionalnim ispitivanjem, podešavanjem
zaštitnih uređaja i vremenskih releja i
povezivanjem kablova, sa obeležavanjem.
Plaća se kompletan razvodni orman
kom
Razvodni orman RO - R3
Slobodnostojeći orman od dekapiranog lima
debljine 2mm, u zaštiti IP 54, dimenzija
600x1600x400 mm, sa vratima na prednjoj
strani. Vrata opremljena sa po tri bravice.
Montažni ram za postavljanje ormana visine
100 mm, urađen od gvozdenog profila. Orman
i ram antikorozivno zaštićeni za uslove
montaže u vlažnim prostorima. Uvod kablova
je predviđen sa gornje strane. Uvodi kablova
izvedeni za zaštitu IP 54. U orman je
ugrađena sledeća oprema:
1 kom. Četvoropolni zaštitni prekidač sa
prekostrujnom i zaštitom diferen-cijalne struje
63/0,5A na dovodu
3 kom. Signalne svetiljke prisustva napona na
dovodu, komplet sa tinjalicama za 250 Vac i
topljivim osiguračima 2A u rednim priključnim
stezaljkama.
1 kom. Četvoropolna grebenasta sklopka za
montažu na vrata ormana, 63A (0-1) na
dovodu. Ispod prekidača postaviti nalepnicu
''Glavni prekidač''
1 kom. Četvoropolna prenaponska zaštita za
standardni stepen zaštite, za nominalni napon
440 V, udarnu struju 5kA, zaštitni nivo 1,2 kV,
sa signalnim kontaktom delovanja i termičkom
zaštitom. Komplet postolje i utični moduli sa
indikacijom delovanja.
4 kom. Topljivi osigurač, komplet sa patronom
za 25 A
1 kom. Trofazno zaštitno rele nestanka
napona, asimetrije i redosleda faza, 500 Vac,
sa signalnim kontaktom prorade 5A, 250Vac, i
samodebloki-ranjem pri nestanku poremećaja,
kompl sa automatskim prekidačima 2.
1 kom. Мotorski tropolni zaštitni prekidač 40A,
500Vac, sa podešavanjem termičke struje
(0,6-1)xln i fiksiranom elektromagnetnom
strujom okidanja na 10xln, prekidne moći
10kA
1 kom. Tropolni motorski kontaktor 500Vac,
40A za AC3 funkciju; komandni napon
230Vac; sa pom. kontaktima stanja (1nc +
1no), 500V, 5A
1 kom. Tropolna jednopoložajna preklopka za
ugradnju, 16A, 500Vac, sa neutralnim
položajem
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1 kom. Izolacioni transformator 220/24 Vac,
100W
1 kom. Mikroprekidač na vratima, za
unutrašnje svetlo ormana, 250Vac,5A
1 kom. Fluo svetiljka ormana 8W, 250 Vac
1 kom. Stabilisani ispravljač 220 Vac/24 Vdc,
100W
1 kom. Instalacioni jednopolni aut. prekidač
16A sa termomagnetnom zaštitom, 400Vac,
prekidne moći 10 kA.
1 kom. Instalacioni jednopolni aut.prekidač
10A sa termomagnetnom zaštitom, 400Vac,
prekidne moći 10kA.
5 kom. Instalacioni jednopolni aut.prekidač 6A
sa termomagnetnom zaštitom, 400 Vac,
prekidne moći 10 kA.
4 kom. Instalacioni jednopolni aut.prekidač 4A
sa termomagnetnom zaštitom, 400Vac,
prekidne moći 10 kA.
1 kom. Termostat za uključenje grejača,
odnosno ventilacije ormana, za opseg 0-100
ºC, sa kontaktom 230 Vac, 5A
1 kom. Pomoćni instalacioni jednopolni
kontaktor, komandni napon 230Vac, za
uključenje grejanja i ventilacije ormana.
6 kom. Sign.svetiljke, komplet sa tinjalicama
za 24 Vdc, za montažu na vrata
2 kom. Taster, komplet sa (1nc+1no)
kontaktnim sklopom, 5A, 250 Vac
2 kom. Selektorska preklopka 16A, za
ugradnju,
dvopolna,
dvopoložajna,
sa
neutralnim položajem 1-0-2
10 kom. Pomoćni releji sa preklopnim
kontaktima 2x(2nc+2no) 500 Vac, 5A, za
komandni napon 24 Vdc
1 kom. Programabilni logički kontroler 12DI,
24 Vdc i 8 DO tranzistorskih izlaza, 250 Vac,
2A; pobudni napon kontrolera 24 Vdc;
Komunikacioni modul CP1W-CIE12 kontroler
CP1E-20CDT1-D, Omron ili odgovarajući
1 kom. Blok analognih (2AI+1AO) veličina,
ekvivalentan tipu CP1W-MAD11, Omron
1 kom. Operator panel touch 5,7"
1 kom. Aplikativni program za PLC
1 kom. redne stezaljke, prolazne i sa
osiguračima 2A (10 kom), kanalice, natpisne
pločice, kablovske uvodnice.
1 kom. Frekfentni regulator za pogon pumpe
do 22kW, napon 3x400Vac; ugrađen DC
reaktor za EMC smetnje i korekciju faktora
snage prema mreži; sa numeričkim displejem
montiranim na vratima; radna temperatura od
(-20 do +50)ºC; tip: 3G3RX-A4220, Omron ili
odgovarajući
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4.
1.

2.
3.

1 kom. Linijski filter sa smanjenje EMC
smetnji prema mreži, napon 3x400Vac; tip:
AX-FER3053-RE, Omron ili odgovarajući
1 kom. Ventilator, montiran na vratima
ormana, 230 Vac ili odgovarajući, kapacitet
2,5 m³/min, snaga 100W
1 kom. Materijal za povezivanje i obeležavanje
opreme i provodnika, redne stezaljke i
kanalice, natpisne pločice, kablovske uvodnice
i ostala sitna oprema za kompletiranje
ormana.
Montaža ormana na mestu ugradnje sa
funkcionalnim ispitivanjem, podešava-njem
zaštitnih uređaja i vremenskih releja i
povezivanjem kablova, sa obeležavanjem.
Plaća se kompletan razvodni orman.
Oprema u polju
Transmiter pritiska u dvožičnom spoju;
napajanje 24 Vdc; opseg merenja do 010bar/4-20mA; komplet sa priključnom
armaturom i cevima, tipu: Cerabar M,
Endres+Hauser, zaštita IP65 ili odgovarajući,
sa:
Digitalni panelmetar za prikaz pritiska 4-20mA
Pretvarač za termičku zaštitu ležaja (Pt100)
na motor
Nabavka, isporuka i monraža signalnih
kablova tipa LiYCY 4x0,75mm² ili odgovarajući

kom

1

kom
kom

1
1

kom

2

m¹

30,00
UKUPNO II:

III
1.

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

Centralno-daljinsko upravljanje i nadzor
SCADA sistem
Nabavka, isporuka i montaža centralnog PLC
kontolera tip CJ1M-CPU13, modula napajanja
CJ1W-PD025, modula komunikacije CJ1WSCU31 ili odgovarajući
Napojna jedinica 24VDC , 100W
Automatski osigurač 2A
Montirano u postojeci orman u prostoriji iza
pulta centralnog upravljanja
Aplikativni program za SKADA sistem
PC računar, TFT monitor, tastatura, miš
Laserski čtampač A4
SCADA run time ključ ( 500 taga )
Kablovski set za PLC i PC
Nabavka, isporuka i polaganje kabla IY(St ) Y
2x2x0,6 na regale

kom
kom
kom

1
1
3

komp
kom
kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
1
1
1
1

m¹

400,00
UKUPNO III:

IV
1.

El. instalacija u inspekcijsk. kanalu
Isporuka i postavljanje tipskog nadgra-dnog
limenog razvodnog ormana RO R4 u zaštiti IP
55 sa sledećom opremom:
1 kom. FID strujna zaštitna sklopka 40/0,3
1 kom. jednopolni automatski osigurač MC
32L 6A
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

6 kom. - jednopolni automatski osigurač MC
32L 10A
1 kom. - jednopolni automatski osigurač MC
32L 16A
3 kom. - rezervnih osiguračkih mesta
(15x3) mm - bakarne sabirnice ECu
1 kom. - samolepljivih etiketa, plastičnih
umetaka, vijaka i ostale sitne opreme.
Plaća se komplet razvodni orman.
Isporuka i polaganje provodnika tipa PP00-Y
3x1,5 mm² za izradu instalacije i povezivanje
instalacije osvetljenja i izradu sijaličnih mesta.
Provodnici se polažu delimično na kablovske
police, a delimično po zidu na kablovskim
obujmicama. Pozicija obuhvata instala-cioni
pribor, instalacione kablove, povezivanje i
puštanje u rad.
Nabavka, isporuka i montaža brodskih svetiljki
u inspekcijskom kanalu. Plaća se komplet
montirano sa sijalicom 60 W.
Nabavka, isporuka i montaža jednopolnog
instalacionog prekidača kao i ostalog
potrebnog materijala. Plaća se komplet po
sijaličnom mestu.
Nabavka, isporuka i montaža naizmeničnog
instalacionog prekidača kao i ostalog
potrebnog materijala. Plaća se komplet po
sijaličnom mestu.
Isporuka i polaganje provodnika tipa PP00-Y
3x1,5 mm² za izradu instalacije i povezivanje
instalacije osvetljenja i izradu sijaličnih mesta
za
inspekcijski
kanal
za
povezivanje
olimpijskog i rekreacionog bazena i za
inspekcijski kanal prema bazenu za skokove.
Provodnici se polažu delimično na kablovske
police, a delimično po zidu kablovskim
obujmicama. Pozicija obuhvata instalacioni
pribor, instalacione kablove, povezivanje i
puštanje u rad. Prosečna dužina kabla po
sijaličnom mestu je 20 m¹
Nabavka, isporuka i montaža brodskih svetiljki
u inspekcijskom kanalu za povezivanje
olimpijskog i rekreacionog bazena i za
inspekcijski kanal prema bazenu za skokove.
Plaća se komplet montirano sa sijalicom 60 W.
Nabavka, isporuka i montaža jednopolnog
instalacionog prekidača, kao i ostalog
potrebnog materijala u inspekcijskom kanalu
između olimpijskog i rekreacionog bazena i u
inspekcijskom kanalu prema bazenu za
skokove. Plaća se komplet po sijaličnom
mestu.
Isporuka i montaža svetiljke za nužnu rasvetu,
sa sopstvenim NiCd akumulatorom za
jednočasovni rad 1x18W (sigurnosno svetlo).

kom.

1

m¹

250,00

kom

44

kom

3

kom

4

kom

18

kom

18

kom

2

kom

19
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10.

11.

12.

13.

14.

V
1.

2.

3.

Isporuka i montaža svetiljke za nužnu rasvetu,
sa sopstvenim NiCd akumulatorom, sa
nalepljenim znakom za pravac kretanja, za
jednočasovni rad 1x18 W (sigurnosno svetlo).
Nabavka, isporuka i izrada instalacije
sijaličnog mesta protivpanične rasvete.
Instalacija se izvodi polaganjem pod malter
instalacionog kabla PP00 2x2,5 mm² prosečne
dužine 20 m¹. Plaća se komplet po sijaličnom
mestu.
Nabavka, isporuka materijala i izrada
monofaznog
priključnog
mesta
u
inspekcijskom kanalu. Instalacija se izvodi
kablom PP00-Y 3x2,5mm2 prosečne dužine
25m
sa
monofaznom
nadgradnom
priključnicom u PVC kućištu sa poklopcem u
izvedbi IP44. Pozicija obuhvata isporuku i
montažu
monofazne
priključnice
sa
razvodnom kutijom i ostalog potrebnog
materijala. Plaća se komplet, po instalacionom
mestu.
Nabavka, isporuka materijala i izrada
trofaznog izvoda za pumpe u inspekcijskom
kanalu. Instalacija se izvodi kablom PP00-Y
4x2,5mm² delom po nosačima kablova delom
na PVC odstojnim obujmicama. Pozicija
obuhvata isporuku i montažu kabla, zaštitnu
instalacionu "Sapa" cev za zaštitu uvoda kabla
i ostali potreban materijal. Plaća se komplet,
po metru dužnom kabla
Nabavka, isporuka materijala i izrada
trofaznog izvoda za pumpe u inspekcijskom
kanalu. Instalacija se izvodi kablom PP00-Y
4x6mm² delom po nosačima kablova delom
na PVC odstojnim obujmicama. Pozicija
obuhvata isporuku i montažu kabla, zaštitnu
instalacionu "Sapa" cev za zaštitu uvoda kabla
i ostali potreban materijala. Plaća se komplet,
po metru dužnom kabla
Temeljni uzemljivač i instalacija za
izjednačavanje potencijala
Izrada temeljnog uzemljivača postavljanjem
pocinkovane čelične trake FeZn 25x4 mm u
temeljnu ploču sa izradom izvoda za
povezivanje sa sabirnicama za izjednačavanje
potencijala (SIP) i izvoda za prsten za
izjednačavanje potencijala u inspekcijskom
kanalu.
Nabavka, isporuka materijala i montaža
sabirnice za izjednačavanje potencijala u
objektu (SIP). U poziciju spada i izvođenje
veza u kutiji. Plaća se po kom.
Isporuka potrebnog materijala i izrada sistema
za izjednačenje potencijala pomoću trake
FeZn20x3mm, komplet sa odgovarajućim
zidnim držačima za beton.

kom

3

kom

22

kom

3

m¹

350,00

m¹

70,00

m¹

20,00

kom

2

m¹

250,00
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4.

5.

VI
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

Povezivanje
svih
metalnih
delova
u
inspekcijskom
kanalu
na
sistem
za
izjednačenje potencijala pomoću trake FeZn
20x3 mm i fleksibilnih bakarnih pletenica na
uzemljivač objekta. Prirubničke spojeve
prespojiti fleksibilnim bakarnim povodnikom
P/F-Y 10 mm².
Isporuka i ugradnja svih ukrasnih komada JUS
N.B4.936/2 za FeZn traku.
Spoljašnje osvetljenje
Trasiranje i iskop rova dimenzija 0,4x0,8m u
zemljištu III kat. za prolaz kabla. Formiranje
posteljice kabla od sloja peska 2x10cm.
Postavljanje PVC upozoravajuće trake.
Isporuka i polaganje tvrdih PVC cevi Ø 110
mm za zaštitu kabla na delu trase gde će
kasnije biti postavljene stepenice.
Obeležavanje mesta za temelj, ručni iskop
otvora za temelj stuba javne rasvete
dimenzija 1,1x1,1x1,5 m sa podizanjem stuba,
odvozom viška zemlje i planiranjem terena
nakon podizanja stuba
Izrada temelja stuba dimenzija 1,1x1,1x1,5 m
od betona MB 20 sa postavljanjem šablon
ploče i anker vijaka, tri PVC creva dužine 1 m,
Ǿ70mm sa šalovanjem sokle visine 10cm
iznad površine terena, sa izradom košuljice sa
oborenim površinama
Ručno nasipanje zemlje od iskopa u kablovski
rov dimenzija 0,4x0,6 m u slojevima od 30
cm, sa nabijanjem zemlje do potrebne
zbijenosti, odvoženjem viška zemlje i šuta na
deponiju i dovođenje u prvobitno stanje.
Isporuka i polaganje kabla za javno
osvetljenje PP00-A 4x25 mm² 1kV, u rovu sa
zaprekama za napajanje svetiljki. Obuhvaćeno
razvlačenje i polaganje.
Izrada suvog završetka i uvezivanje kavbla
PP00-A 4x25 mm² u stubu JR.
Isporuka i polaganje trake za uzemljenje FeZn
25x4 mm u rov sa kablom JR. Obuhvaćeno
razvlačenje i polaganje.
Nabavka i isporuka materijala
i izrada
uzemljenja stubova JR.
Isporuka i ugradnja, čeličnih, cevastih,
kandelaberskih stubova, sa anker pločom i
odgovarajućim ankerima, visine 12 m¹. Stub
je dva puta miniziran, a zatim toplocinkovan.
Uz stub se isporučuje i nosač
za pet
reflektora.
Opremljen
je:
priključnom
aralditnom pločom, osiguračem FRA 25/10A,
kablom PP00-Y 3x2,5mm² za pet reflektora.
Isporuka i montaža svetiljki tipa NEOS 3
1552/MH-T400 ili odgovarajući, komplet sa:
metal-halogenom sijalicom 400W, fluks 35klm

kom

1

kom

45

m¹

105,00

m¹

12,00

kom

2

kom

2

m¹

105,00

m¹

420,00

kom

2

m¹

105,00

kom

2

kom

2

kom

10
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12.

13.
VII
1.
2.

kućište od aluminijumske legure liveno pod
pritiskom
protektorom od mehanički i termički veoma
otpornog stakla
ogledalo zaštićeno od elektropoliranog i
anodno zaštićenog aluminijuma visoke čistoće
i jednostavno izmenjivog nosača predspojnih
uređaja
stepen zaštite optičkog bloka i predspojnih
uređaja IP 66
izradom strujne veze od priključne pločice do
svetiljke kablom PP00-Y 3x2,5 mm²
Isporuka materijala, montaža, ugrađi-vanje
opreme i povezivanje slobodno-stojećeg
razvodnog ormana, za javno osvetljenje,
dimenzija
800x800x320
mm,
stepena
mehaničke zaštite IP 54 (stepen zaštite vrata
IP 65) i tipskom BX bravom sa sledećom
opremom:
1 kom. orman 800x800x320 mm.
1 kom. greben. prekidač GS 63-10-4,
5 kom. greben. prekidač GS 10-51-U,
5 kom. automatski osigurač 10A,
1 kom. monofazna priključnica 16A,250V,“OG”
1 kom. sijalično grlo sa siajlicom 60W,
3 kom. natpisne pločice NP-50,
5 kom. strujnih šina,
1 kom. el. šema izvedenog stanja i ostali
potreban materijal (vodovi za šemiranje,
uvodnice, POK kanali, redne stezaljke,
papučice, pertinaks, zavrtnjevi idr.).
Orman je od presovanog poliestera, ojačanog
staklenim vlaknima, tempe-raturno otporan
(od-50°C do +150°C), otporan na hemikalije,
koroziju i UV zračenje. Orman je samogasiv, u
sivoj boji+B199, postavlja se na betonskom
temelju dimenzija 800x320x800mm.
Plaća se komplet materijal, iskop i izrada
temelja i radna snaga.
Nabavka kablovskih oznaka na betonskom
temelju za regulisan teren.
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kom

2

Ostali radovi
Pripremni radovi
Ispitivanje instalacija, kontrola izolovanosti i
izdavanja atesta o ispravnosti instalacije i
sitan nepre-dviđeni rad i materijal. Plaća se
paušalno za sledeća ispitivanja: otpor
uzemljenja
meren
na
sabirnici
za
izjednačavanje potencijala, otpor petlje
najudaljenijeg potrošača, otpor izolacije
provodnika, merenje otpora i provera
neprekidnosti zaštitnog provodnika i provera
efikasnosti zaštite od napona dodira.

UKUPNO VI:
pauš

pauš
UKUPNO VII:
UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE (I-VII):
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MAŠINSKE INSTALACIJE, OPREMA, ATRAKCIJE I PPZ
I
1.

2.

3.

II
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

OPREMA ZA BAZEN
Bazenske podne mlaznice
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal : PVC
Nazivni prečnik: Ø 63 PN6
Podni slivnici
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal : poliester i PVC
Nazivni prečnik priključka: DN 200, PN 6
Bazenski rukohvati za dubinu bazena 1,2m
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal : Inox AISI 316
Broj stepenika: 7
Bazenske podne mlaznice
OPREMA ZA ČIŠĆENJE BAZENA
Pumpa sa filterom na kolicima
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox i PVC
Snaga: 0,75 kW
Protok: 16 m³/h
Napor: 14 mVS
Broj obrtaja: 1450
Teleskopska šipka
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Aluminijum ili Inox
Dužina: 13 m
Fleksibilno crevo
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: PVC
Dužina: 30 m
Prečnik: Ø 38 mm
Papuča za usisavanje bazena
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Aluminijum
Prečnik usisnog creva:Ø 38 mm
Širina: 450 mm
Duboka mrežica za čišćenje
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Aluminijum drške
Četka za čišćenje bazena
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Širina: 450 mm
Rešetke prelivnog kanala
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: ABS
Dimenzije: 295x22 mm
Ugaoni profili za rešetke prelivnog kanala
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: ABS
Dimenzije: 22x35 mm
Ugaoni elementi prelivnog šahta
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
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Materijal: ABS
Dimenzije: 295x22 mm
III
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ATRAKCIJE I OPREMA ZA REKREACIONI
BAZEN
Jednostruki vazdušni kreveti (postavljeni i
povezani sa adekvatnim vazdušnim vodom)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: 1698x120 mm
Turbina
za
vazdušne
krevete
(sa pripadajućim ventilima i ostalim potrebnim
materijalom za povezivanje na cevovod
DN100)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa, Al
Protok: 216 m³/h; Napor: 180 mbar, 1,3
kW, 380 V
Vazdušno vodeni masažeri
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa
Pumpe za vazdušno vodene masažere,
komplet
sa
filterom
za
vlakna
(predvideti ventile, lukove i ostali potrebni
materijal za povezivanje na cevovod DN150)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa, Inox
Protok: 42 m³/h; Napor: 8 mVS; 2,2kW,
380 V
Usisna rešetka za pumpe za masažere
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: 345x345
Pumpe za vodene masažere, komplet sa
filterom za vlakna (predvideti ventile, lukove i
ostali potrebni materijal za povezivanje na
cevovod DN150)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa, Inox
Protok: 60 m³/h; Napor: 6 mVS; 2,2kW,
380 V
Rešetka za pumpe za masažere
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: 345x345
Podne mlaznice za nefiltriranu vodu
Tip: 24415
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili Inox
Pumpe za atrakciju ''Lastin rep'', komplet sa
filterom za vlakna (predvideti ventile, lukove i
ostali potrebni materijal za povezivanje na
cevovod DN140)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili liveno gvožđe

UKUPNO II:
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18.

19.

Protok: 60 m³/h; Napor: 6 mVS; 2,2kW,
380 V
Rešetka za pumpe za atrakciju ''Lastin rep''
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili Inox
Dimenzije: 345x345
Аtrakcija ''Lastin rep''
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: Širina 450 mm
Pumpa za pečurke, komplet sa filterom za
vlakna (predvideti ventile, lukove i ostali
potrebni materijal za povezivanje na cevovod
DN140)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili Inox
Protok: 90 m³/h; Napor: 6 mVS; 4,0kW,
380 V
Rešetka za pumpe za pečurke
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: 345x345
Pečurka
(podrazumeva
sav
materijal
neophodan za ugradnju i povezivanje na
postojeću instalaciju)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili Inox
Dimenzije: Ø 2500x2500 mm
Pumpa za atrakciju ''Vodeni top'', komplet sa
filterom za vlakna (predvideti ventile, lukove I
ostali potrebni materijal za povezivanje na
cevovod DN140)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Plastična masa ili liveno gvožđe
Protok: 68 m³/h; Napor: 6 mVS; 2,95kW,
380 V
Rešetka za pumpe za atrakciju ''Vodeni top''
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: 345x345
Vodena
atrakcija
''Vodeni
top''
(podrazumeva sav materijal neophodan za
ugradnju i povezivanje na postojeću
instalaciju)
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal: Inox
Dimenzije: cevi Ø 84x1500mm - 3kom
Propelerna pumpa za atrakciju ''Brza reka''
Proizvođač: ABS ili odgovarajući
Materijal: Čelični liv sa propelerom i
vratilom od inoxa
Protok: 1000 m³/h; Napor: 10 mVS
Rešetka za ubacivanje vode u „brzu reku“
Proizvođač: ASTRALPOOL tip 1650x1000
mm ili odgovarajući
Materijal: Inox
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20.

21.

22.

Rešetka za izvlačenje vode iz „brze reke“
Proizvođač: ASTRALPOOL tip 1650x1000
mm ili odgovarajući
Materijal: Inox
Rešetka za usis vazduha
Proizvođač: ASTRALPOOL, dim.600x300
mm ili odgovarajući
Materijal: Inox
- Tobogani moraju ispunjavati uslove
Evropskih Standarda (EN1069)
- Materijali od kojih se rade tobogani moraju
biti otporni na uticaj hlornih preparata i UV
zračenje
- Telo tobogana se radi od poliestra a
površina je od želkota u atraktivnom tonu i
dizajnu
- Sadržaj fiberglasa u telu tobogana je
najmanje 30% u više slojeva
- Količina vode koja se dovodi na tobogane
mora biti dovoljna za bezbedno korišćenje.
BODY SLAJD
- Dubina profila tobogana je 700mm
- Širina profila tobogana je 1000mm
- Visina platforme je na 9m od nivoa vode u
bazenu
- Dužina tobogana je najmanje 60m
- Količina vode koja se dovodi na tobogan je
120m3/h
- Kontrola rada je ručna
- Nagib 10/14%
- Svi elementi koji se fiksiraju za pod i zidove
moraju biti za betonsku konstrukciju obloženu
staklenim mozaikom.
U cenu ulaze nabavka, transport i montaža sa
svim potrebnim elementima za ankerovanje,
povezivanje i kontrolu rada. U cenu ulaze
pogonska celina vode, zahvat vode u bazenu,
pumpe, fiting i ventili. U cenu ulazi i noseća
konstrukcija, temelji noseće konstrukcije
tobogana i spojni materijal. Obračun po
komadu ugrađenog i puštenog u rad.
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23.

24.

25.

26.

TUNEL BODY SLAJD
- Prečnik profila tobogana je 1200mm
- Visina platforme je na 9m od nivoa vode u
bazenu
- Dužina tobogana je najmanje 60m
- Količina vode koja se dovodi na tobogan je
120m3/h
- Kontrola rada je ručna
- Nagib 10/14%
- Svi elementi koji se fiksiraju za pod i zidove
moraju biti za betonsku konstrukciju obloženu
staklenim mozaikom.
U cenu ulaze nabavka, transport i montaža sa
svim potrebnim elementima za ankerovanje,
povezivanje i kontrolu rada. U cenu ulaze
pogonska celina vode, zahvat vode u bazenu,
pumpe, fiting i ventili. U cenu ulazi i noseća
konstrukcija, temelji noseće konstrukcije
tobogana i spojni materijal. Obračun po
komadu ugrađenog i puštenog u rad.
MULTI SLAJD
- Dubina profila tobogana je 500mm
- Širina profila tobogana je 2x870=1740mm
- Visina platforme je na 6m od nivoa vode u
bazenu
- Dužina tobogana je najmanje 16,77m
- Količina vode koja se dovodi na tobogan je
120m3/h
- Kontrola rada je ručna
- Nagib 20/40%
- Svi elementi koji se fiksiraju za pod i zidove
moraju biti za betonsku konstrukciju obloženu
staklenim mozaikom.
U cenu ulaze nabavka, transport i montaža sa
svim potrebnim elementima za ankerovanje,
povezivanje i kontrolu rada. U cenu ulaze
pogonska celina vode, zahvat vode u bazenu,
pumpe, fiting i ventili. U cenu ulazi i noseća
konstrukcija, temelji noseće konstrukcije
tobogana i spojni materijal. Obračun po
komadu ugrađenog i puštenog u rad.
Rešetke za pumpe za tobogane
Proizvođač: ASTRALPOOL ili odgovarajući
Materijal : Inox
Dimenzije: 400x400
PVC cevni razvod i armatura
PE cev DN 630 NP10
PE cev DN 560 NP10
PE cev DN 400 NP6
PE cev DN 315 NP10
PE cev DN 200 NP10
PE cev DN 160 NP10
PE cev DN 140 NP10
PE cev DN 110 NP10
PE cev DN 90
NP10
PE cev DN 63
NP10
PE cev DN 50
NP10
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PE elementi, kolena, račve, reduciri, el. muf,
varovi i drugo. Uzima se 50% od pozicije cevi
(poz.br.26)
Elektro-pneumatski zatvarač DN 300
Leptirasti zatvarač sa ručnim pogonom
DN 300
DN 150
Držači za cevi u inspekcijskom kanalu
PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
Upoznavanje sa projektom i odlazak na teren
radi upoznavanja objekta
Pripremno-završni radovi na otvaranju i
organizaciji gradilišta i transport opreme i
alata
Hidrauličko ispitivanje
Po završenoj montaži pojedinih deonica
cevovoda, najviše 100 m, izvršiti njihovo
ispitivanje, kao i revizionih silaza na
vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo
Nadzornog organa, a u svemu prema
uslovbima komunalnog preduzeća i važećim
propisima za tu vrstu radova (vodeni stub
hidrostatički
pritisak).
Sve
eventualne
nedostatke otkloniti pre zatrpavanja rova.
Obračun je po m¹ izvedene trase cevovoda
Snimanje izvedenog stanja za katastar
U samom toku i po završenoj montaži
cevovoda Izvođač je obavezan da vrši
geodetski snimanje izvedenog stanja i da sve
izmene i dopune projektovanog stanja
prenese na situaciju i odgovarajuće podužne
profile i detalje. Obračun je po m¹ izvedenih
radova.
NEOPHODNA OPREMA , USLUGE I
RADOVI ZA STAVLJANJE U FUNKCIJU
OTVORENOG REKREACIONOG BAZENA
(MALI AQUA PARK)
Sistem za dopunu kompezacionog
bazena
za
potrebe
otvorenog
rekreativnog bazena
Zameniti čelični cevovod DN 100 - 5 m
Prirubnice za DN100 i prirubnički set (šraf,
matica, podmetač, klingerit)
Hamburški luk R=1.5D,DIN2605, 108x3.6
Servisirati elektropneumatski ventil DN100
Servisirati ručni leptir ventil DN 100
Vodomer, merač protoka DN 100 (do
150m³/h)
Kompletirati vazdušnu filtersku jedinicu za
komandni vazduh za elektro-pneumatski ventil
Uspostaviti komandu sa komandnog pulta za
vazdušnu i elektro funkciju el.pneumatskog
ventila DN 100
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Kompezacioni bazen
Čišćenje i ispiranje kompezacionog bazena
posle priključka povratnog voda DN 400
Nabavka i ugradnja uređaja za merenje i
signalizaciju nivoa vode u kompezacionom
bazenu.
Signal dovesti na kontrolni uređaj na
komandnoj tabli u komandnoj sobi:
Vizir 1/2" dužine 3metra
Diferencijalni
manometar
sa
elektropretvaračem (2.03.06.)
Postrojenje za recirkulaciju vode za
otvoreni rekreacioni bazen
Kompletirati grubi filter
Servisirati jednostepene centrifugalne NORM
pumpe SCP125-400/BJastebac Niš
Servisirati elektro motor ZK 225 S4 od 37kW,
1475 o/min, Sever, Subotica
Nabaviti i ugraditi elektro motor ZK 225 S4 od
37 kW, 1475 o/min sa frekventnim
regulatorom ili sličan
Nabaviti
i
ugraditi
gumene
spojnice
(kompezatore) ispred i iza pumpi
Uraditi i montirati prohromske reducire iznad
pumpi 125/200
Nabaviti i ugraditi ravne nepovratne klapne
DN 200
Servisirati ručne leptiraste ventile DN200
Servisirati ručne leptiraste ventile DN300
Kompletirati poliesterski sabirni cevovod DN
300 na potisnom vodu od SCP pumpi do
filtera:
Poliesterske krivine DN 300
‘’T’’ račva od polistera
Prirubnica za poliester. cevi za DN300
Poliesterska cev DN 300
Nabavka i ugradnja 2 elektropneumatska
ventila DN 300
Uređaji za merenje pritisaka u filterima i
dojava na komandni pult:
Diferencijalni
manometar
sa
elektropretvaračem veza za pult
Manometri sa termometrima za ispred i iza
filtera (holenderski)
Nabaviti i ugraditi potrebne manometre na
pumpama, filterima i celoj instalaciji:
vakummanometri
Nabaviti i ugraditi filtersku ispunu:
kvarcni pesak po filteru, sledećih granulacija:
- 0,4 - 0,8 mm
- 2 - 3 mm
- 3 - 5 mm
hidroantracit (ugalj), granulacije od 0,6 - 1,6
mm
Od prohroma uraditi usisne korpe za filtere D
400 po crtežu
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Nabaviti i ugraditi leptiraste zatvarače DN 200
sa elektro-pneumatskim pogonom
Servisirati ostale leptiraste zatvarače na
filtrima
Servisirati pneumatske razvodnike i ostalu
pneumatskuopremu u komandnim ormanima
pneumatike
Kompletirati filtersku jedinicu za ulje
pneumatike
Nabaviti i ugraditi cevovod DN 300 od tvrdog
PVC-a za bajpas vezu između usisnog i
potisnog voda za pražnjenje bazena preko
recirkulacionih pumpi. Za ovu vezu obezbediti
i ugraditi dva elektroleptirasta zatvarača DN
300 sa elektrpneumatskim pogonima i
potrebnom
opremom
za
vazdušno
komandovanje (vazdušna mreža, pneumatski
razdelnici, filterska grupa,..) i elektro
signalizaciju do komandnog pulta. Koristiti
ostatak DN 300 iz poz 10
Postrojenje za doziranje gasovitog hlora
Nabaviti i montirati pumpu, protok 2-5,5
m3/h, napor 55-30 m Dn 40 NP 6 bara
Uraditi priključak od poliestera sa prirubnicom
DN 40 na poliesterskoj cevi DN 300 za vezu sa
pumpom
Povezati pumpu sa priključcima i injektorom,
pocinkovanim cevima DN 40. Na mreži
montirati dva ručna ventila, nepovratni ventil i
skupljač nečistoće, sve DN 40 NP 6
Nabaviti i ugraditi dozator kapaciteta 1002000g/h, Cl2/m3, elektro-magnetni ventil,
injektor i odgovarajuća PVC creva sa priključ.
za doziranje hlora
Nabaviti i ugraditi vakumaparat od 10 kg
Nabaviti i ugraditi razdelnik hlora
Nabaviti i ugraditi gasni preklopnik za boce
Postrojenje za doziranje aluminijum
sulfata
Nabaviti i ugraditi dozir pumpu protok 24l/h,
napor 5m, 10bar sa kompletnom instalacijom
od tvrdog PVC i svim potrebnim priključcima i
armaturom kao kod sistema za ostale bazene
koji su u funkciji
Postrojenje za doziranje natrijum
hidroksida (baza)
Nabaviti i ugraditi dozir pumpu protok 24l/h,
napor 10 m, 10 bar sa kompletnom
instalacijom od tvrdog PVC i svim potrebnim
priključcima i armaturom kao kod sistema za
ostale bazene koji su u funkciji
Postrojenje za doziranje algicida
Nabaviti i ugraditi dozir pumpu protok 3l/h,
napor m, 10 bar sa kompletnom instalacijom
od tvrdog PVC i svim potrebnim priključcima i
armaturom kao kod sistema za ostale bazene
koji su u funkciji

kom

8

kom

6

komp

1

komp

1

komp

1

kom

1

kom

2

komp

1

komp
kom
kom
kom

1
1
1
1

komp

1

komp

1

komp

1
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4.

Napomena: Jedan filter koji je najpogodniji
za prespajanje (sada se koristi za otvoreni
olimpijski bazen) bajpasom spojiti sa
sabirnikom čiste vode posle filtera za otvoreni
rekreacioni bazen, prokronskim i poliesterskim
cevima i prirubnicama sa dva leptirasta
zatvarača DN 150 sa ručnim pogonima.
Napojni vod ovog filtra ostaje preko
postojećeg sistema.
Izmenjivači za zagrevanje vode
Servisirati dva spiralna prenosnika toplote
Schiff&Stern 5/1,0 D registar od Č.4580
Servisirati pumpu IMP CL1002 ili nabavka
slične
Servisirati leptiraste ventile DN 80 PN16 na
izmenjivačima
Servisirati ventil ravni zaporni DN 80 PN16

VI
1.
2.

PROTIVPOŽARNA OPREMA
Aparati S-9
Aparati CO2- 5

1.
2.
3.

VI

kom

2

kom

1

kom
kom

4
4

kom
kom

UKUPNO V:

2
5

UKUPNO VI:
UKUPNO MAŠINSKE INSTALACIJE, OPREMA, ATRAKCIJE I PPZ (I- VI):

PROJEKAT IZVEDENOT STANJA

1.

Uraditi projekat izvedenog stanja celokupnog
izvedenog objekta. U sklopu projekta treba da
budu sadržane sve faze (građevina, ViK,
mašinske instalacije i elektrika).
kom
3
UKUPNO PROJEKAT IZVEDENOG STANJA:
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ZBIRNA
REKAPITULACIJA
I

Gradjevinski radovi

_______________________

II Sanitarna mreža

_______________________

III Kanalizaciona mreža

_______________________

IV Elektroenergetska instalacija

_______________________

V

_______________________

Mašinske instalacije, oprema, atrakcije i PPZ

VI Projekat izvedenog stanja

_______________________
______________________________________________
UKUPNA CENA BEZ PDV:

_______________ din.

PDV ____%:
_______________ din.
______________________________________________
UKUPNA CENA SA PDV:

Дана: ____.____.2015. године

_______________ din.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпи с овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију - Предмер радова попуни читко,
оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у
наставку реда у коме су наведене јединице мере, као и њихов збир на месту предвиђеним за то.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно
попуњене Техничку спецификацију - Предмер радова потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Техничку спецификацију - Предмер радова.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
са упутством за попуњавање

ЈН бр. 1.3.65. - извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у
Нишу - наставак
Понуђена цена
Укупна цена (без ПДВ)

________________________ динара

Стопа ПДВ

___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Цене основних материјала

Ред.
бр.

Врста материјала

Јединица
мере

Цена за
јединицу мере
без ПДВ
(динара)

Примедбе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Нето сатнине радне снаге
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Структура

Нето сатнина

НК/ПК
КВ
ВКВ
ССС
ВШС
ВСС
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Сатнине механизације
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста
механизације

Цена по сату без ПДВ
(динара)

Техничке карактеристике и
година производње

Дана: _____._____. 2015. године
ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да претходно попуњен Образац
структуре цене потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
Образац структуре цене.
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IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ______________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку извођења
радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у Нишу - наставак, ЈН бр. 1.3.65, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

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

Напомена:

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац трошкова припреме понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу трошкова припреме понуде
наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
претходно попуњен Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде.
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X

следећу

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступник понуђача даје

И З Ј А В У

У складу са чланом 26. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС" бр. 124/12 и 14/15), понуђач ________________________________ из
_____________ у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи рекреационог
базена са аква парком у Нишу - наставак, ЈН бр. 1.3.65:
-

потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео потпуно

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима;
-

изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, односно
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

_______________________
(потпис овлаћеног лица)
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XI

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА И
ПОДИЗВОЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача и
подизвођача дају следећу
И З Ј А В У
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/12 и
14/15) понуђач ____________________________________ из_______________,
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак, ЈН бр. 1.3.65, потврђује да је понуду за предметни поступак
јавне набавке поднео потпуно независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр.
124/12 и 14/15), понуђач ______________________________ из _____________
и подизвођач/и
1.__________________________________________ из ______________
2.__________________________________________ из ______________
3.__________________________________________ из ______________
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак, ЈН бр. 1.3.65, изјављују да су поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, и гарантују да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОДИЗВОЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом, само уколико понуђач извршење предметне
јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. У случају подношења понуде понуђача с
већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту,
попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин.
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XII

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, заступници понуђача из
групе понуђача дају следећу

И З Ј А В У

У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС"
бр. 124/12 и 14/15), понуђачи из групе понуђача:
1._______________________________________________ из ________________
2._______________________________________________ из ________________
3.________________________________________________ из ________________
у поступку јавне набавке извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква
парком у Нишу - наставак, ЈН бр. 1.3.65:
потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке
поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
изјављују да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантују
да су имаоци права интелектуалне својине.
ПОНУЂАЧ

Дана ____.____. 2015. године
М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
ПОНУЂАЧ

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Изјава понуђача из групе понуђача мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и печатом оверена.
У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од броја
предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити, потписати и печатом оверити на
претходно наведен начин.
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ХIII

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА
ПОНУЂАЧА

_____________________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из __________________, Ул. _______________________________________________________
_____________, бр. л. к. ____________________________________________ овлашћује се да у име
_____________________________________________________________________________________
(назив понуђача)
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда за јавну набавку
извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у Нишу - наставак, одлука о
покретању поступка бр. 03-3428 од 12.05.2015. године, ЈН бр. 1.3.65.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања
понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке
и у друге сврхе се не може користити.

Дана: ____.____.2015. године

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу и печатом овере сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити Овлашћење представника понуђача.
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ХIV

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
______________ из _____________
(назив правног лица)
(место)

, _______________________________,
(адреса)

_____________________, ___________________________ , __________________________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК: JП Дирекција за изградњу града Ниша
Текући рачун 840-29801845-75
За јавну набавку извођења радова на изградњи рекреационог базена са аква парком у
Нишу - наставак, Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 03-3428 од 12.05.2015. године, ЈН
бр. 1.3.65, достављамо Вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде бр. ______________од ____.____.2015. године, можете попунити на износ од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ, тј. на износ од ________________________ динара (и словима:
_________________________________________________)
и да безусловно и неопозиво без
протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих
потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава,
односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена лица овлашћених
за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника,
оснивања нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:
 уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју
понуду;
 уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште Уговор о
извођењу радова;
 уколико понуђач коме је додељен уговор, до тренуткa закључења уговора, не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла.
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа.
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