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ПРИМАЛАЦ:
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
18000 НИШ
Ул. 7. јули бр. 6

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ И
РЕКОНСТРУКЦИЈИ БАЗЕНА „ЧАИР“ У НИШУ

Oдлука о покретању oтвореног поступка бр. 03-3427
ЈН бр. 1.3.66.

НЕ ОТВАРАТИ !

Датум и сат подношења:

Редни број подношења:
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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. 1.3.66, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-3427 од 12.05.2015. године су радови на санацији и реконструкцији базена „Чаир“
у Нишу
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 04.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
6. Отврарање понуда:
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуде,
односно дана 04.06.2015. 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. 1.3.66, а по Одлуци о покретању отвореног поступка
бр. 03-3427 од 12.05.2015. године, су радови на санацији и реконструкцији базена „Чаир“
у Нишу.
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у
Нишу ЈН бр. 1.3.66.

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
04.06.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за подношење понуда, односно
дана 04.06.2015. 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
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
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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 Техничку спецификацију - 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
зграде.
„Измена понуде за јавну набавку извођења радова на санацији и реконструкцији
базена „Чаир“у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.66.“ или
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„Допуна понуде за јавну набавку извођења радова на санацији и реконструкцији
базена „Чаир“у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.66.“ или
„Опозив понуде за јавну набавку извођења радова на санацији и реконструкцији
базена „Чаир“у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.66.“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођења радова на санацији и
реконструкцији базена „Чаир“у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“ , ЈН бр. 1.3.66.“
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
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
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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.
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.
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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
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.
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*
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.
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. 1.3.66".
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 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
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
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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 поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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
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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
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
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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.
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
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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.
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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 ИЗВЕО МИН. 2
СПОРТСКА ОБЈЕКТА ЧИЈА ЈЕ ВРЕДНОСТ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ ОБЈЕКТА МИН. 40
МИЛИОНА (НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ)
ДА ПОНУЂАЧ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА НА РАСПОЛАГАЊУ
НАЈМАЊЕ 2 ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
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.
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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.
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 извео мин. 2. спортска
објекта чија је вредност сваког појединачног објекта мин. 40 милиона.
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 2 теретна возила.
Доказ: 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.
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).
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу,
одлука о покретању отвореног поступка бр. 03-3427 од 12.05.2015. године,
ЈН бр. 1.3.66.
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у
Нишу, наведенa у Техничкој спецификацији - предмеру радова:
_______________________ динара без ПДВ
_______________________ динара са ПДВ

3)

Рок за извођење радова је __________ радних 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.
21/74
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

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 3. 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. 03-3427 од 12.05.2015. године, ЈН бр. 1.3.66, а на основу одлуке
о додели уговора бр. 03-3427/* 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 извођењe радова на санацији и
реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу.
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.
Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
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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.
Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том
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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,
свих потребних струка за вршење истог.
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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
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.
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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.
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.
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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

на санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу

I

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

Red.
br.

Opis radova

Jed.
mere

1

2

3

I

PRIPREMNI RADOVI

1.

Probijanje otvora u zidu od armiranog betona
d=30cm na delu prolaza ventilacionih kanala
u podrumu sa završnom obradom nakon
prolaza kanala. Dimenzije otvora su 80x80cm.
U cenu uračunati izbacivanje šuta na
deponiju.
Rušenje oronulog i naprslog betonskog
stepeništa na platou ispred ulaza u bazen. U
cenu uračunati i odvoz šuta na deponiju.
Obračun po m2.
Rušenje betonskih kanaleta 40x40 na platou
ispred ulaza u bazen sa odvozom šuta na
deponiju. Obračun po m¹.
Skidanje postojećih keramičkih pločica sa AB
stubova u svlačionicana sa čišćenjem podloge
od zaostalog lepka ili maltera. U cenu
uračunati i odvoz šuta na deponiju. Obračun
po m².
Demontaža kosih panela od termopan stakla
ispred malog bazena, demontaža čelične
konstrukcije od I 200 profila ukupne težine
4,5 t. U cenu uračunati i odvoz šuta na
deponiju. Obračun po m².

2.

3
4

5

II

ZIDARSKI RADOVI

1.

Zatvaranje otvora u podu prizemlja oko
bazena
postojećih
ventilacinih
kanala
dimenzija 100x15x10cm. Zatvaranje izvršiti
betonom sa prethodnim ankerisanjem do
nivoa keramičkih pločica. U cenu uračunati i
postavljanje podnih belih protivkliznih pločica
na mestu betoniranja.

III
1.

2.

Količina

Cena po
jedinici mere
bez PDV
(dinara)

Ukupna cena
bez PDV
(4x5)
(dinara)

4

5

6

kom

6,00

m²

50,00

m¹

45,00

m²

50,00

m²
200,00
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I:

kom
88
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI II:

RAZNI RADOVI
Obijanje i čišćenje dilatacija duž školjke
bazena, zaptivanje završnih slojeva školjke
bazena i betoskog platoa,širine od 1-5 cm sa
membranom po principu Sika dylatec system
ili odgovarajući.
Izvršiti nivelaciju dela dilatacije objekta na
terasi betoniranjem obe strane parapeta do
potrebne visine h=110cm, kao priprema za
postavljanje opšiva od plastificiranog lima.

m¹

145,00

m²

6,00
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3.

4.

5.

6.

7.

Obijanje oštećenih delova AB nosećih greda,
širine 25-75cm, peskarenje korodiralih delova
armature, sanacija oštećene armature,
(varenjem i dodavanjem armature na
delovima gde je to potrebno Ø10-20),
nanošenje Sika TopArmatec-110 EpoCem ili
odgovarajući nanošenje zaštitnog reparatur
maltera Sikagard 720 EpoCem u debljini do
koje je potrebno da bi se izjednačila sa
ostalim
delovima
određenih
betonskih
elemenata. Preko obrađenih betonskih
elemenata
naneti
hidoizolaciju
tipa
SikaTopSeal 107. Koristitit materijal ovog ili
drugog proizvođača sličnih karakteristika. U
cenu uračunata upotreba radne skele. Sve
komplet po m¹.
Obijanje oštećenih delova stubova, širine
oštećenja 25-75cm, peskarenje korodiralih
delova armature, sanacija oštećene armature,
(varenjem i dodavanjem armature na
delovima gde je to potrebno Ø10-20),
nanošenje SikaTopArmatec-110EpoCem ili
odgovarajući nanošenje zaštitnog reparatur
maltera Sikagard 720 EpoCem u debljini do
koje je potrebno da bi se izjednačila sa
ostalim
delovima
određenih
betonskih
elemenata. Preko obrađenih betonskih
elemenata
naneti
hidoizolaciju
tipa
SikaTopSeal 107. Koristitit materijal ovog ili
drugog proizvođača sličnih karakteristika. U
cenu uračunata upotreba radne skele. Sve
komplet po m¹.
Izrada korita od aluminijumskog lima d=2mm
oko školjke bazena razvijene širine 70cm sa
varenjem spojeva za postojeći bazen i
odvođenjem vode. Držače korita formirati od
kutijastih Al profila
sa varenjem i
postavljanjem na razmaku od 2 m.
Čišćenje, peskarenje, bojenje osnovnim i
završnim premazom čeličnih elemenata
rešetkaste
konstrukcije)
protivpožarnim
premazom vatrootpornosti 60 min.
Nabavka i montaža čelične konstrukcije od "I"
80/200 profila na delu postavljanja kosih
portala zatvorenog bazena sa demontažom
postojećih korodiralih profila. Završna obrada
novopostavljenih nosećih čeličnih profila
protivpožarnim premazom vatrootpornosti 30
min, a u svemu prema PP elaboratu.
Postupak nanošenja premaza nakon čišćenja
konstrukcije: 1. nanošenje zašt. premaza
protiv korozije i za prijanjanje, 2. premaz
izolatorskog sloja i 3. pokrivnog premaza tipa
Promat ili odgovarajući. Obračun po kg.

m¹

90,00

m¹

30,00

m¹

145,00

kg

1.290,00

kg

4.550,00
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Nabavka materijala izrada i ugradnja anker
"L" ploča na delu uklonjenih "I" profila. Anker
ploče dimenzija 30x30cm postaviti na
betonskom parapetu sa ankerisanjem. Anker
ploče minizirati i protivpožarnim premazom
vatrootpornosti 30 min, a u svemu prema PP
elaboratu. Postupak nanošenja premaza
nakon čišćenja konstrukcije: 1. nanošenje
zaštitnog premaza protiv korozije i za
prijanjanje, 2. premaz izolatorskog sloja i 3.
pokrivnog
premaza
tipa
Promat
ili
odgovarajući.
Nabavka i montaža evakuacionog stepeništa
u podrumu od čelične konstrukcije u delu
kuglane dimenzija 1.2x5.5m (kutijasti profili
4/6).
Završna
obrada
stepeništa
protivpožarnim premazom vatrootpornosti 30
min, a u svemu prema PP elaboratu.
Postupak nanošenja premaza nakon čišćenja
konstrukcije: 1. nanošenje zašt. premaza
protiv korozije i za prijanjanje, 2. premaz
izolatorskog sloja i 3. pokrivnog premaza tipa
Promat ili odgovarajući.Obračun po kg.
Nabavka materijala, čišćenje, zaštita i
ponovno farbanje sjajnim emajl lakom u boji
po izboru investitora, ograde od okruglih
čeličnih profila Ø100 mm na platou ispred
ulaza u bazen. Obračun po m¹ ograde.
Nabavka materijala, čišćenje, zaštita i
ponovno farbanje ograde od okruglih čeličnih
profila Ø100 mm oko bazena i tribina
premazom za metal na bazi antikorozivnih
pigmenata u boji postojeće ograde. Obračun
po m¹ ograde.
Nabavka materijala i zamena oštećenih
aluminij. boxer ploča sivih, perforiranih,
dimenzija 60x60 u mokrim čvorovima sa
delimičnom
zamenom
oštećene
podkonstrukcije. Obračun po m².
Malterisanje zidova od fasadne cigle
cementnim malterom kao podloge za leplenje
keramičkih pločica. U cenu uračunati i
prethodno čišćenje i pripremu podloge.
Obračun po m².
Sanacija korita bazena od aluminijumskog
lima d=2mm, varenjem ploča sa svih strana
na podu bazena (najmanja dimenzija ploča je
100x100cm) na mestima propusta zbog
višegodišnje eksploatacije. Zavarenu ploču
obojiti
epoksidnom
bojom
sa
svim
predradnjama u boji uskladjenoj sa ostalom
okolinom. Obračun po m².

kom

25

kg

450,00

m¹

65,00

m¹

550,00

m²

120,00

m²

220,00

m²

100,00
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15.

16.
17.
18.
19.

IV
1.

2.

V
1.

2.

Izrada hidroizolacije prohodne terase od
sledećih slojeva, preko ravne i čiste cementne
podloge:
Geotextil 500 g/m2 (flic) na
spojevima preklopljen min. 10cm. PVC,
elastična hidroizolaciona membrana SikaPlan
9.6 ili odgovarajući, debljine 1.5mm slobodno
položena, na krajevima preklopljena i
zavarena vrelim vazduhom sa postavljanjem
završne aluminijumske lajsne po obodu, a u
svemu prema uputstvu proizvođača.
Utovar, transport, montaža i demontaža skele
(platforme) dim. 10m x 4m x 15m. Obračun
za komplet montirane i demontirane skele.
Izrada stepeništa betonom MB 30 na delu
ulaznog platoa sa obradom kulirom. Obračun
po m².
Nabavka i ugradnja krovnih sendvič panela
d=10 cm sa ispunom od kamene vune tipa
Kingspan ili odgovarajući. Obračun po m².
Nabavka materijala i izrada betonskih rigola
40/40cm na delu ulaznog platoa. Obračun po
m¹.

m²

80,00

kom

1

m²

45,00

m²

125,00

m¹

45,00

UKUPNO RAZNI RADOVI

III:

FASADNA STOLARIJA
Nabavka i ugradnja portala od poboljšanih
aluminijumskih profila sa termo prekidom
koje se formiraju bilo odgovarajućim EPDM
zaptivkama
ili
poliamidnim
trakama.
Zastakljivanje izvršiti termopan paketom
niskoemisionog stakla 4+15+4 mm sa
međuprostorom ispunjenim argonom u
svemu prema šemi stolarije.
m2
60,00
Nabavka i ugradnja kosih aluminiuskih fiksnih
portala od aluminijumskih profila sa termo
prekidom. Zastakljivanje izvršiti termopan
paketom niskoemisionog stakla 6+15+6 mm
sa međuprostorom ispunjenim argonom u
svemu prema šemi stolarije. Portale vezati za
glavne i nosače medjusobno povezani
mikroporoznom gumom, strukturalnim kitom
za zalivanjem, kutijastim profilom kao
završnim elementom koji zahvata krajnje
profile portala.
m2
200,00
UKUPNO FASADNA STOLARIJA

IV:

UNUTRAŠNJA STOLARIJA
Nabavka i ugradnja
dvokrilnih
vrata
dimenzija 160x220cm sa svim potrebnim
okovom od kutijastih profila sa ispunom od
lima. Obračun po komadu komplet uradjeno,
isporučeno i montirano.
kom
1
Nabavka
i
ugradnja
jednokrilnih
aluminijumskih vrata bez termoprekida
dimenzija 80x205 cm sa svim potrebnim
okovom. Obračun po komadu komplet
uradjeno, isporučeno i montirano.
kom
1
UKUPNO UNUTRAŠNJA STOLARIJA

V:
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VI
1.

2.

3.
4.

5.

LIMARSKI RADOVI
Nabavka i postavljanje horizontalnih oluka
razvijene širine 200cm od plastificiranog lima
u boji postojećih oluka sa demontažom
postojećih olučnih horizontala. U cenu
uračunati i postavljanje držača ulučnih
horizontala.
Opšivanje uvala na krovu plastificiranim
limom RŠ 100 cm s tim da se podužne ivice
sam previju. Sve kompletno urađeno i
montirano.
Opšivanje
uvala
dilatacija
na
krovu
plastificiranim limom RŠ 100cm. Sve
kompletno urađeno i montirano.
Nabavka i potavljanje vertikalnih oluka od
plastificiranog lima RŠ 105 cm u boji
postojećih oluka sa demontažom postojećih
olučnih vertikala.
Demontaža postojeće opšivke od pocink. lima
na delu dilatacije objekata i postavljanje nove
opšivke RŠ125 cm

m¹

85,00

m¹

200,00

m¹

60,00

m¹

35,00

m¹

6,00

UKUPNO LIMARSKI RADOVI
VII
1.

2.

VIII
1.
2.

3.

VI:

KERAMIČARSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja glaziranih
zidnih keramičkih pločica I klase domaće
proizvodnje mokrih čvorova i tuševa, a na
delu
saniranog
zida
nakon
prolaska
instalacija, po sistemu fuga na fugu sa
završnim fugovanjem. Dimenzije keram.
pločica 30x30cm.
m2
296,00
Nabavka, transport i ugradnja
zidnih
keramičkih
pločica
I
klase
domaće
proizvodnje na delu ispred malog i srednjeg
dela preko postojecih fasadnih opekarskih
elemenata. Obračun po m².
m2
350,00
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

VII:

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Bojenje unutrašnjih zidova i plafona vodenom
disperzivnom bojom sa delimičnim krpljenjem
i gletovanjem površina (30%).
Bojenje unutrašnjih zidova i plafona vodenim
fasadeksom sa delimičnim krpljenjem i
gletovanjem površina spoljašnjim gletom
(30%).
Nabavka matrijala i bojenje AB nosača
vodenim fasadeksom u svetlo plavoj boji. U
cenu uračunati i eventualno krpljenje i
struganje stare boje na mestima gde je to
neophodno kao i upotrebu skele. Visina 4-6m.
Obračun po m².

m2

2.450,00

m2

1.350,00

m2

750,00
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4.

5.

Nabavka matrijala i bojenje AB nosača
vodenim fasadeksom u svetlo plavoj boji. U
cenu uračunati i eventualno krpljenje i
struganje stare boje na mestima gde je to
neophodno kao i upotrebu skele. Visina 810m. Obračun po m².
Nabavka materijala i obrada ulaznog dela
fasade lepkom, mrežicom i akrilplastom u boji
po izboru investitora. Obračun po m².

m2

1.050,00

m2

45,00

UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

VIII:

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI (I – VIII):
II
I
1.
2.

3.
4.
5.
6.

KANALIZACIJA I VODOVOD
KANALIZACIJA
Izrada i montaža ventilacione glave od
pocinkovanog lima d=0,6 mm, Ø 160 mm.
Plaća se po komadu.
Izraditi
kanalizacionu
horizontalnu
i
vertikalnu mrežu od
PIPE LIFE cevi ili
odgovarajućih potpuno
ispravnih, a
u
svemu prema dimenzijama u projektu i
opštem opisu. Na svim prelomnim mestima
dati odgovarajuće fazonske delove. Sve
spojeve popuniti gumenim prstenovima. U
cenu montaže ulaze još pripremno-završni
radovi, prenos
materijala, obeležavanje
vodova, priprema cementnog maltera ili
ugrađivanje obujmica ili kuka, probijanje ili
dubljenje
zidova
i
međuspratnih
konstrukcija, pregled
svake
cevi
i
fazonskog
komada
pre
ugrađivanja,
postavljanje po pravcu i niveleti, odnosno
pod visak, materijal, sklapanje i rasklapanje
skele, krojenje i sečenje cevi i ispitivanje i
ponovno krpljenje i malterisanje oštećenih
površina. Sve komplet po ovom opisu
plaća se po m1, mereno po osovini cevi i
fazonskih delova. Napomena: dole navedeni
prečnici su SPOLJNI prečnici cevi.
 Ø50
 Ø75
 Ø110
 Ø125
 Ø160
 Ø200
Nabavka, transport i montaža podnog
slivnika Ø70 sa rostfrei rešetkom.
Nabavka, transport i montaža podnog
slivnika Ø100 sa rostfrei rešetkom.
Nabavka, transport i montaža krovnog
slivnika Ø100 .
Nabavka, transport i montaža slivničkog
kanala sa rešetkom.

kom.

m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹

14

110,00
240,00
430,00
210,00
390,00
20,00

kom.

94

kom.

45

kom.

32

m¹

3,00
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7.
8.

9.
10.
11.

Nabavka, transport i montaža gajgerslivnika.
Nabavka, transport i montaža potopne
pumpe WILO STS 40/8 1~10m sa svom
pripadajućom opremom (nepovratni ventil
i dr).
Nabavka, transport i montaža separa-tora
masti ACO LIPUMAX NS 4 SF 800
Ispitivanje na vodonepropusnost
dela
kanalizacione mreže. Obračun po m' .
Demontaža i odnošenje dela postojeće
kanalizacione mreže.

kom.

1

kom.

7

kom.

1

m¹
2300,00
20% od nabavke, transporta i montaže kanalizacije
UKUPNO KANALIZACIJA I:

II

SANITARNI UREĐAJI

1.

2.

3.

4.

Nabavka, transport i montaža električ.
bojlera V=50,0 lit snage grejača N=2,0 kW
u svemu prema uputstvu proizvođača, sa
fiksnim cevima i sa svom pripadajućom
opremom.
Nabavka, transport i montaža električ.
bojlera horizontalne montaže V=50,0 litara
snage grejača N=2,0 kW u svemu prema
uputstvu proizvođača, sa fiksnim cevima i
sa svom pripadajućom opremom.
Nabavka, prenos i montaža kompletnog
pisoara, oblika i boje po izboru projektanta
unutrašnjeg uređenja koji se sastoji od:
keramičkog pisoara I klase, vel. cca 40x77cm
s skrivenim priključkom vode i skrivenim
usisnim
sifonom
(kao
Geberit
ili
odgovarajući);
duofix sanitarnog montažnog elementa za
pisoar;
C
(foto
ćelija-električno
napajanje)
senzorskog antivandal uređaja za aktiviranje
ispiranja pisoara,
antivandalska izrada sa štednjom vode,
pokrovna ploča metalna (kao Geberit ili
odgovarajući); Obračun po kompletu.
Nabavka, prenos i montaža kompletnog WC-a
u javnim sanitarijama, oblika i boje po izboru
koji se sastoji od:
konzolne WC šolje od sanitarne keramike A
klase, demontažnog sedište radi čišćenja,
niskošumnog
ugradnog
vodokotlića
(''GEBERIT DUOFIX'' ili odgovarajući) za
ispiranje;
elektronskog aktiviranja ispiranja WCa sa
metalnom CrNi pokrovnom pločom ugradnog
vodokotlića sa tipkom za dodatno ručno
aktiviranje ispiranja, te ugradnim setom sa
mrežnim napajanjem (kao Geberit Public
WC45 ili odgovarajući);
zidnog nosača s WC četkom;
Obračun po komadu.

kom.

8

kom.

2

komp

12

kom.

21
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5.

6.

7.

8.

Nabavka, transport i montaža umivaonika od
sanitarne
keramike
A
klase
sa
hromiranom
senzorskom
antivandal
baterijom. Pozicijom su obuhvaćeni:
umivaonik dim 60x40cm, dekorativni sifon sa
pritisnim čepom sa zatvaranjem i otvaranjem
slivnika umivaonika klik-klak;
senzorska antivandal hromirana ubo-dna
baterija sa pritisnim dugmetom (napajanje
½")
za
umivaonik,
sa
vremenskom
regulacijom (automatski zaustavni ventil
cca.15 sekundi) za hladnu i toplu vodu
opremljenom podešavajućim regulatorom
protoka (4 pozicije) smeštenim u
telu
baterije.
Obračun po komadu.
Nabavka, transport i montaža tuš-kabine
sa ovalnom tuš-kadom. Na zidu iznad tuškade montirati jednoručnu poniklovanu
bateriju sa
tušem kao i strelom za
držanje
tuša. Pored tuša
OBAVEZNO
postaviti plo-čicu:"NAPOMENA : VODA NIJE
ZA PIĆE ! ".
Nabavka, transport i montaža usponskog
tuša sa senzorskim antivandal tuš ventilom
za montažu u zidu sa vremenskom
regulacijom (automatsko zatvaranje vode
posle cca. 30 sec.), za hladnu i toplu vodu,
hromirano, zajedno sa:
 revizionom pločom od nerđajućeg čelika
100x100 mm;
 fiksnom / fleksibilnom antivandal tušglavom
 filterskim zaptivcima
 holenderima za spajanje
 samolepljivim piktogramom .
Pored svakog tuša OBAVEZNO postaviti
pločicu: "NAPOMENA: VODA
NIJE
ZA
PIĆE!". Obračun po komadu.
Demontaža i odnošenje dela posto-jećih
sanitarnih uređaja.

kom.

6

kom.

6

kom.

20
15% od nabavke, transporta i
montaže dela sanitarnih uređaja

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI II:
III

SANITARNA GALANTERIJA

1.
2.

Nabavka, transport i montaža
Nabavka, transport i montaža
tečni sapun.
Nabavka, transport i montaža
ubruse.
Nabavka, transport i montaža
papir uz WC šolju.
Nabavka, transport i montaža
šolju.
Demontaža i odnošenje dela
sanitarne galanterije.

3.
4.
5.
6.

ogledala.
dozera za
dozera za
dozera za

kom.

24

kom.

24

kom.

24

kom.

24

četki za WC

kom.
21
15% od nabavke, transporta i
montaže dela sanitarne galanterije
UKUPNO SANITARNA GALANTERIJA III:

postojeće
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IV
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

VODOVOD
Nabavka, transport i montaža mesinganih
propusnih ugaonih "EK" ventila na mesta
naznačena u projektu (‘’EK’’ ventil Ø15).
Obračun po montiranom komadu.
Nabavka, transport i montaža PP vodovodnih
cevi i delova proizvođača ili PIPE LIFE
ekvivalentnih kvaliteta. Sva
potrebna
štemovanja zidova se ne obračunavaju
posebno već su ista obuhvaćena cenom m1
cevovoda.
Cevi
obložiti
izolacionim
materijalom
odgovarajućeg
prečnika.
Obračun se vrši po m1 ugrađenog cevovoda.
Napomena: Dole navedeni prečnici su
UNUTRAŠNJI prečnici cevi.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Nabavka, transport i montaža čeličnih
pocinkovanih vodovodnih cevi i delova. Sva
potrebna
štemovanja
zidova
se
ne
obračunavaju
posebno
već
su
ista
obuhvaćena cenom m1 cevovoda. Cevi
obložiti izolacionim materijalom ARMAFLEX
odovarajućeg prečnika. Obračun se vrši po
m1 ugrađenog cevovoda. Napomena: Niže
navedeni prečnici su UNUTRAŠNJI prečnici
cevi.
Ø 25 mm
Ø 32 mm
Nabavka, transport i montaža mesinganih
propusnih ventila na mesta naznačena u
projektu. Obračun po montiranom komadu.
Ø 15 mm
Ø 20 mm
Nabavka, transport i montaža mesinganih
propusnih ugaonih "EK" ventila za pisoare na
mesta naznačena u projektu. (‘’EK’’ventil Ø
15) Obračun po montiranom komadu.
Nabavka, transport i montaža propusnoispusnih ventila na mesta naznačena u
projektu. Obračun po montiranom komadu.
Ø 15
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Davanje veze na postojeću vodovodnu
mrežu.
Nakon montaže vodovodne instalacije, a pre
zaziđivanja
izvršiti
probu
na
vodonepropusnost prema važećim propisima
za ovu vrstu instalacija. Obračun po m¹.
Pre puštanja u eksploataciju kompletnu
novoizgrađenu mrežu dezinfikovati prema
važećim propisima za ovu vrstu instalacija.
Obračun po m¹.

kom.

89

m¹
m¹

200,00
112,00

m¹
m¹

48,00
6,00

kom.
kom.

26
26

kom.

12

kom.
kom.
kom.
kom.

2
11
5
2

kom.

21

m¹

366,00

m¹

366,00
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Demontaža i odnošenje
vodovodne mreže.
V

dala

postojeće

20% od nabavke, transporta i
montaže dela vodovodne mreže
UKUPNO VODOVOD IV:

DODATNI RADOVI
1

III
I
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Izrada projekta
stanja.

VK instalacija izvedenog

kom.
1
UKUPNO DODATNI RADOVI V:

UKUPNO KANALIZACIJA I VODOVOD (I – V):
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja)
Demontaža postojećih livenih radijatora
kom
152
Demontaža postojeće cevne mreže (crne cevi
i izolacija od mineralne vune i Al lima) i
skladištenje na mestu gde odredi investitor
m
1000,00
Ispiranje, čišćenje, odmašćivanje, miniziranje
i pakovanje postojećih livenih radijatora u
novoprojektovane baterije
kom
152
Farbanje u boji po želji investitora
novoprojektovanih baterija livenih radijatora
m²
750,00
Liveni radijatori tipa: Termik ili odgovarajući.
U cenu radova uračunato je formiranje
grejnog tela na potreban broj članaka,
montaža, uz isporuku potrebnog broja
radijatorskih spojnica-niplova i zaptivača kao i
radijatorskih konzola sa tiplom i odbojnika.
Termik 280/6
čl
156
Termik 430/4
čl
55
Termik 680/3
čl
10
Termik 880/3
čl
10
Odmašćivanje, miniziranje i farbanje u boji po
želji investitora novih radijatora u bazenskom
prostoru.
m²
50,00
Radijatorskih pravih termostatskih ventila,
proizvod Herz, dim. 1/2" ili odgovarajući.
kom.
166
Antivandal termostatskih glava, proizvod
Herz, tip Herkules ili odgovarajući.
kom.
166
Radijatorskih pravih navijaka, proizvod Herz,
dimenzije 1/2" ili ili odgovarajući.
kom.
166
Radijatorskih ručnih odzračnih slavinica,
proizvod
Caleffi,
dimenzije
3/8"
ili
odgovarajući.
kom.
166
Crne čelične cevi, oblika i mera prema SRPS
EN 10220, sa tehničkim uslovima isporuke
SRPS C.B6.021, materijal čelik Č.1212,
sledećih dimenzija:
ø17,2x2,35 mm
m¹
360,00
ø21,3x2,65 mm
m¹
790,00
ø26,9x2,65 mm
m¹
745,00
ø33,7x3,25 mm
m¹
267,00
ø42,4x3,25 mm
m¹
283,00
ø48,3x3,25 mm
m¹
220,00
ø60,3x3,65 mm
m¹
465,00
ø76,1x3,65 mm
m¹
36,00
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13
14

15

16
17

18

19

20

Za spojni i zaptivni materijal, hamburške
lukove, konzole i držače, čvrste tačke,
dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi,
rozetne, zidne čaure, disugas, oksigen, žice
za varenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips
i ostali materijal potreban za montažu cevi,
uzima se 50% od vrednosti predhodne
pozicije ovog dela predmera
Kotlovskih slavina za ugradnju na najnižim
tačkama za ispustanje
Odzračni sudovi za ugradnju na najvišim
tačkama instalacije centralnog grejanja,
dimenzija suda ø88,9x3,6 mm, H=150 mm u
kompletu sa loptastom slavinom dimenzije
1/2" na ispusnom vodu vazduha
Sve cevi usponskih vodova, horizontalnu
cevnu mrežu, priključke i obujmice dobro
očistiti od površinske korozije i nečistoće svih
vrsta, a zatim dva puta premazati zastitnim
srestvima protiv korozije.
Bojenje cevne mreže koja se ne izoluje bojom
otpornom na visoke temperature u boji po
izboru investitora
Celokupnu cevnu mrežu koja prolazi kroz
negrejani prostor izolovati staklenom vunom
u omotu od Al lima debljine 0,55 mm.
Izolaciju izvesti nakon ispitivanja instalacije
na hladan vodeni pritisak.
Loptastih slavina proizvod Oventrop ili
odgovarajući, sledećih dimenzija
1/2"
3/4"
1"
6/4"
2"
Ručni navojni balansirajući ventili sa kosim
sedištem i priključcima za diferencijalni
manometar
proizvod
Oventrop
ili
odgovarajući, sledećih dimenzija:
1/2"
3/4"
1"
6/4"
2"
Pripremno završni radovi, sa transportom
alata,
materjala
i
svim
neophodnim
ispitivanjima cevne mreže i radijatora
UKUPNO INSTALACIJA

%

0,50

kom.

98

komp

15

m²

325,00

m²

125,00

m²

50,00

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
4
6
2

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
4
6
2

pauš
RADIJATORSKOG GREJANJA I:
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II
1

INSTALACIJA VENTILACIJE
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja)
SISTEM : AHU01/AHU02
Izrada, isporuka, montaža i puštanje u rad
spratne KLIMA KOMORE u bazenskoj zvedbi
za spoljašnju ugradnju. Debljina panela 45
mm. Strana opsluživanja: prema zahtevu
investitora. Tip: HYDRA: pro Genius ili
odgovarajući.
TK-K4.24-18.18
Opis KLIMA KOMORE:
Konstrukcija klima komore je od Al profila
(plastificiranih), toplotno izlovani. Klima
komora se montira na aluminijumski UMP
profil, plastificiran (visine 100mm).
Paneli klima komore su izrađeni od
pocinkovanog lima (plastificirani), dvostrano,
sa izolacijom od poliuretana debljine 45 mm,
sa ramom za formiranje panela koji
omogućavaju dobro naleganje. Zaptivanje sa
osnovnim ramom je sa hermetičkim zaptivnim
gumama. Pristup klima komori je moguć
preko revizionih vrata, komplet sa ručkama i
šarkama. Komora ima dvostruko staklo za
vizuelizaciju stanja opreme.
Filteri za spoljni i recirkulacioni vazduh.
Filteri su klasa G4 i F7 proizvođač Camfil ili
odgovarajući., povećane površine, visoke
efikasnosti i konstruktivno izvedeni tako da je
montaža i servis istih veoma jednostavan.
Preko diferencijalnog presostata na DDC
kontroleru se registruje digitalni signal za
zaprljanost filtera. Klasa filtera na grani
svežeg vazduha G4 i F7. Klasa filtera na
grani otpadnog vazduha G4
Automatika
DDC Kontroler, periferijalna automatika,
elektromotori, presostati, senzori itd su
proizvođača SIEMENS ili odgovarajući.
Hardver:
Jedinica za posluživanje i prikaz poruka, s
poljem funkcijskih tastera, sa LCD touchscreen ekranom 17", izbornim menijem za
posluživanje i više bojne LED diode za
informacije o pogonu i smetnjama. Kontrolor
je slobodno programabilan, sa satom s
realnim
vremenom,
sa
automatskim
preklopom režima leto/zima, sa digitalnim i
analognim ulazno-izlaznim modulima, sa
eternet i PC priključkom za programiranje.
Programski i satni kanali osigurani pri ispadu
iz mreže. Senzori temperature i vlage koji su
ugrađeni u uređaj su ožičeni i povezani sa
kontrolorom.
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Softver:
1) Regulacija temperature i vlage
2) Dojava smetnji, prikazano preko LED
dioda i sa tekstom na ekranu. Za daljinsko
javljanje generalne smetnje namešten je
bezpotencijalni izlaz.
3) Ručno posluživanje: Tri nivoa, dve
dostupne samo preko zaštitne šifre. Fiksno
podešavanje pogonskih stanja za probni
rad, za puštanje u pogon za radove na
održavanju i za pogon u nuždi
Režimi rada:
1. Klima komora ima šest režima rada u
zavisnosti od vremenskih uslova i uslova u
bazenskom prostoru gde se automatski
odabira režim sa najvećom energetskom
efikasnošću.
2. Na klima komori pored četiri standardna
priključka za dovod i dovod vazduha
postoje i dva dodatna priključka koja se
koriste u režimu odvlaživanja kod viših
spoljnih temepratura i povišene vlažnosti
za ubacivanje 100% svežeg vazduha i u
kome se višak toplotne energije preko
vodom hlađenog kondenzatora koristi za
grejanje bazenske vode.
3. Usisne i potisne sekcije su snabdevene
elastičnom vezom za vezu komore i
kanalskog razvoda, prekid vibracija,
regulatorom protoka od Al profila,
aerodinamičkog
oblika,
međusobno
spregnutih PVC zupčanicima, sa preciznim
pozicioniranjem i regulacijom protoka.
Pogon je elektro motorni.
Ventilatorska sekcija – potisna
Ventilatorsko
kolo
spada
u
grupu
visokoučinskih ventilatora sa jednostrukim
usisom, direktan pogon, unazad zakrenutim
lopaticama. Pogonski elektro motor je u EC
tehnologiji sa integrisanim frekventnim
regulatorom za konstantnu regualaciju broja
obrtaja ventilatora. Ventilator se na kruti ram
oslanja preko antivibracionih podmetača,
čime je prenos vibracija na ostale elemente
klima komore onemogućen. Ventilator ima
blendu za kontinualno merenje protoka i isti
signal se preko DDC kontrolera konvertuje u
izvršni nalog za regulaciju broja obrtaja. L=
28.000 m³/h ∆Pext=400 Pa
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Ventikatorska sekcija – odsis
Ventilatorsko kolo spada u grupu visokoučinskih ventilatora sa jednostrukim usisom,
direktan
pogon,
unazad
zakrenutim
lopaticama. Pogonski elektromotor je u EC
tehnologiji sa integrisanim frekventnim
regulatorom za konstantnu regualaciju broja
obrtaja ventilatora. Ventilator se na kruti ram
oslanja preko antivibracionih podmetača,
čime je prenos vibracija na ostale elemente
klima komore onemogućen. Ventilator ima
blendu za kontinualno merenje protoka i isti
signal se preko DDC kontrolera konvertuje u
izvršni nalog za regulaciju broja obrtaja. L=
28.000 m³/h ∆Pext=400 Pa
Pločasti rekuperator toplote sa velikim
stepenom povrata energije je konstruktivno
izveden od visokokva-litetnog aluminijuma,
zaštićen epoksid premazom. Rekuperator je
otporan na kiseline, na starenje i
antikorozivno postojan. Ispod rekuperatora se
nalazi
prohronska
tacna
za
prihvat
kondenzata.
Toplovodni grejač vazduha konstru-ktivno
je
izveden
sa
bakarnim
cevima
i
aluminijumskim
lamelama,
mehanički
mandirane cevi sa visokim učinkom prenosa
toplote. Toplotni izmenjivač je antikorodivno
zaštićen sa epoksidnim premazom.
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Toplotna pumpa se sastoji od:
 "Digital
Scroll"
kompresora
sa
maksimalnom
uštedom
energije,
hlađenog usisnim freonom montiranog na
antivibracionim podmetačima.
 Isparivača sa direktnom ekspanzijom
antikorodivno zaštićen sa epoksidnim
premazom, sačinjenog od bakarnih cevi i
Al lamela, automatsko odmrzavanje, sa
odvajačem kapljica od PVC materijala s
posudom za skupljanje kondenzata.
Vremenska zadrška za automatsko
odsisavanje freona iz isparivača, pre
isključenja kompresora.
 vazduhom hlađenog kondenzatora
od bakarnih cevi i Al lamela antikorodivno
zaštićen sa epoksidnim premazom
 vodom hladjenog kondenzatora koji
višak toplotne energije koristi za
zagrevanje bazenske vode
 rashladnog
kruga
sa
sušačem
rashladnog
sredstva,
elektronskim
ekspanzionim
ventilom,
armaturom,
regulacioni i zaštitni elementi, manometar
visokog pritiska i niskog pritiska,
nadzorno okno sa indikatorom vlage,
upravljačko regulacijski modul za nadzor
rashladne mašine direktno na DDC
kontroleru.
Dimenzije:
Dužina
7.525 mm
Širina
1.930 mm
Visina
4.040 mm
Proizvođač: ''Termovent-komerc''
Beograd ili odgovarajući.
komp
Puštanje
bazenskih
komora
u
rad:
parametriranje
i
usklađivanje
sistema,
programiranje
kontrolera,
ispitivanje
i
startovanje perifernih delova automatike.
Obezbeđivanje ispravnog rada sistema prema
specifikaciji mašinskog i elektro projekta.
Izrada
aplikacionih
šema
i
tehničke
dokumentacije. Obuka korisnika, merenje
protoka i usklađivanje projektnih parametra.
Merenje protoka vazduha je potrebno da
izvrši ovlašćena organizacija.
kom.
Aluminijumske
jednoredne
rešetke
za
odvođenje
vazduha,
sa
horizontalnim
pokretnim
lopaticama,
demperom
za
regulaciju, sledećih karakteristika:
tip: AR-13/V-F (C0), HIDRIA ili odgovarajući.
veličina: A=425mm, H=175mm
kom.
tip: AR-14/V-F (C0)
veličina: A=175mm, H=625mm
kom.
način montaže: pomoću zavrtnja direktno na
pocinkovani plenum ili na bočnoj stranici
kanala
44/74
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Aluminij. dvoredne rešetke za ubacivanje
vazduha,
sa
horizontalno-vertikalnim
pokretnim
lopaticama,
demperom
za
regulaciju, sledećih karakteristika:
tip:AR-17/V-F (C0), HIDRIA ili odgovarajući.
veličina: A=1225mm, H=75mm
način montaže: pomoću zavrtnja direktno na
pocinkovani plenum ili na bočnoj stranici
kanala
Fiksna žaluzina FŽ, sa okapnicom za
odvođenje i zaštitnom mrežom tip AZR4,
HIDRIA:
AZR4-2000x2000mm
ili
odgovarajući.
Aluminijumske visokopritisne mlaznice sa
nastavkom za ugradnju na pravougaoni
kanal.
tip:VS-5, HIDRIA ili odgovarajući.
VŠ-5/K/R/C0 vel. Ø315
Ručni regulacioni demperi, proizvod Hidria:
RŽ-3B/R-390x600mm ili odgovarajući.
Građevinski radovi u šta spadaju, otvaranje
otvora u unutrašnjim zidovima, betonskom
armiranom betonu, u staklenim okvirima,
probijanje otvora u zidovima za prolaz
vazdušnih kanala i drugi nepredviđeni radovi,
sa kasnijom sanacijom otvora.
Demontaža postojećih vazdušnih kanala,
izolacije i distributibmih elemenata, sa
iznošenjem van objekta. Odvoženje na
deponiju obezbeđuje investitor.
Sunđerasta elastomerna samolepljiva i
samogasiva izolacija u koturu sa parnom
branom, za izolovanje spoljašnih kanala za
ubacivanje i izvlačenje vazduha, debljine
19mm u oblozi od Al lima debljine 0,7mm.
Plaća se prema spoljašnoj meri izolacije.
Izolacija od filca mineralne vune u oblozi od
Al lima debljine 0,6mm sa otporom ka difuziji
vodene
pare,
debljine
40mm,
klase
negorivosti ''A'', pri prolasku kanala kroz
negrejane prostore.

kom.

30

kom.

8

kom.

67

kom.

2

pauš

kg

10.000,00

m²

400,00

m²

300,00
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"Požarno otporne klapne, proizvod VIS
Company, tip PK-E230 ili odgovarajući,
sledećih tehničkih karakteristika:
 Kućište (omotač) PPK je izradjen od
galvaniziranog (pocinkovanog) lima,
 debljine 1,5 mm i prirubničkim spojem,
dimenzije 30 mm.
 Elektromotorni pokretač 230 V (sa
povratnom oprugom) – proizvod
 BELIMO, Švajcarska, tip: BLF230-T.
 Signalizacija otvorenog i zatvorenog
položaja.
 Elektronski termoelement, BELIMO, tip BAE
72 – S.
 Vatrootpornost 120 minuta.
 JUS U.J1.174 (1994)
 JUS ISO 834 (1994)
 Klapna ima važeći atest IMS Instituta za
građ. fiziku u Beogradu.
 Naručilac uz opremu dobija kompletnu
atestno-tehničku doku-mentaciju, upustvo
za rukovanje i održavanje i upustvo za
montažu
 Garantni rok je 2 godine
 Standardna dužina PPK je 300 mm
950x700 (sklop 1900x700)
1075x600 (sklop 2150x600)
800x800 (sklop 1600x800)
Vazdušni kanali za klimatizaciju i ventilaciju
od pocinkovanog lima debljine date u
tehničkom opisu, izvesti prema DIN 1946 i
SRPS C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala.
Minimalna količina cinka 275g/m². Plaća se
prema kilogramu montiranog kanala sa
prirubnicama u svemu preme grafičkoj
dokumentaciji. Spajanje limenih kanala i
fazonskih delova vrši se pomoću pocinkovanih
"MEZ" profila. Ovom stavkom su obuhvaćeni
prelazni komadi, kolena, račve, fazonski
elementi. Način izrade, spajanje deonica
kanala i fazonskih komada i način
postavljanja u svemu prema priloženim
tehničkim uslovima.
Masa kanala
Spojni i zaptivni elementi, pribor za
montiranje kanala i to: obujmice i nosači,
vijci, zaptivači, navojne šipke i konzole, kao i
ostali sitan materijal. Plaća se 35% od
vrednosti predhodne pozicije.
Farbanje kanala za distribuciju vazduha
bojom koja je otporna na bazenske uslove sa
prethodnim odmašćivanjem i pripremom
pocinkovanih kanala

kom.
kom.
kom.

2
2
4

kg

18000.00

%

0.35

m²

2000.00
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Protiv požarna zaštita čeličnih kanala (PPK)
pri prolasku kroz protivpožarne sektore
(zidove) materijalom vatrootpornosti 2h,
komplet sa materijalom za spajanje,
zaptivanje (zaptivne mase), učvršćivanje,
oslanjanje i nošenje, u svemu prema
priloženoj
grafičkoj
dokumentaciji
i
uputstvima isporučioca materijala i moraju
imati izveštaj o ispitivanju izdat od strane
akreditovane laboratorije u Republici Srbiji.
Proizvođač Hilti sa ispunom od kamene vune
obrađene akrilnom ispunom CFS-S ACR i
vatrootpornim premazom CFS-CT.
Pripremno zavrsni radovi, sa transpo-rtom
alata, materijala i svim neophodnim
ispitivanjima kanalskog razvoda

komp

4
pauš

UKUPNO INSTALACIJA VENTILACIJE II:
III
1

2

3

4

MAŠINSKA SALA
Isporuka i montaža zatvorene membranske
ekspanzione posude za osiguranje sistema od
ekspanzije vode, sledećih karakteristika:
- Proizvođač: "Elbi", Italija ili odgovarajući.
- Tip: DL750 CE
- Zapremina: 750 lit
- Dimenzije: Ø800 x1920 mm ili sl.
- Priključak: Ø2"
Isporuka i montaža rastaljivog pločastog
razmenjivača toplote klima komora, sledećih
karakteristika:
- Proizvođač: "DANFOSS", ili odgovarajući.
- Tip: XGF100-034ML-1-58
- Kapacitet: 850 kW
- Temperaturski režim primar: 90/80°C
- Temperatur. režim sekundar: 80/60 °C
- Pad pritiska primar/sek.: 21,8/25,3 kPa
Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u
krugu radijjatorskog grejanja, sledećih
karakteristika:
- Proizvođač: "Grundfos", Danska ili
odgovarajući.
- TIP: MAGNA3 65-100F
- Snaga el. motora: Pmax= 613 W
- Napajanje: U=1 x230 V
- Potreban protok: V=23 m³/h
- Potreban napor: Hpot=50 kPa
Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u
krugu glavne pumpe klima komora, sledećih
karakteristika:
- Proizvođač: "Grundfos", Danska ili
odgovarajući.
- TIP: MAGNA3 80-120F
- Snaga el. motora: Pmax = 1297 W
- Napajanje: U=1 x 230 V
- Potreban protok: V=38 m³/h
- Potreban napor: Hpot=70 kPa

kom

kom

1

1

kom

2

kom

2
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5

6

7

8

9

10

Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u
krugu KK S1, sledećih karakteristika:
- Proizvođač: "Grundfos", Danska ili
odgovarajući.
- TIP: UPS 40-120F
- Snaga el. motora: Pmax =330 W
- Napajanje: U=3 x 400 V
- Potreban protok: 9,05 m³/h
- Potreban napor: Hpot=51,9 kPa
Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u
krugu KK S2, sledećih karakteristika:
- Proizvođač: "Grundfos", Danska ili
odgovarajući.
- TIP: UPS 40-120F
- Snaga el. motora: Pmax =330 W
- Napajanje: U=3 x 400 V
- Potreban protok:9,05m³/h
- Potreban napor: Hpot=51,9kPa
Isporuka i montaža cirkulacione pumpe u
krugu KK posle izmenjivača, sledećih
karakteristika:
- Proizvođač: "Grundfos", Danska ili
odgovarajući.
- TIP: MAGNA3 80-120F
- Snaga el. motora: Pmax = 1297 W
- Napajanje: U=1 x 230 V
- Potreban protok: 38 m³/h
- Potreban napor: Hpot=70 kPa
Isporuka i montaža kuglastih slavina sa
navojnom vezom za cevovod, za rad sa
toplom
i hladnom vodom, komplet sa
zaptivačima,
sledećih
karakteristika:
Proizvođač : Oventrop ili odgovarajući.
1/2"
3/4"
2"
Isporuka i montaža leptir ventila, za rad sa
toplom
i hladnom vodom, komplet sa
prirubnicama,
kontra
prirubnicama,
zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih
karakteristika: Proizvođač:
Oventrop ili
odgovarajući.
1. DN65 NP10
2. DN125 NP10
3. DN150 NP10
Isporuka i montaža odvajača nečistoća, za
rad sa toplom i hladnom vodom, komplet sa
prirubnicama,
kontra
prirubnicama,
zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih
karakteristika:
Proizvođač
Oventrop
ili
odgovarajući.
Nazivni pritisak: 10 bar
DN65 NP10
DN125 NP10
DN150 NP10

kom

2

kom

2

kom

2

kom
kom
kom

6
2
6

kom
kom
kom

8
6
14

kom
kom
kom

2
1
3
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12

13

14

15

16

17

Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila,
za rad sa toplom i hladnom vodom, sa
predregulacijom
i
priključcima
za
diferencijalni manometar, navojni spoj,
komplet sa spojno zaptivnim materijalom,
sledećih karakteristika:
Proizvođač Oventrop ili odgovarajući.
Nazivni pritisak: 10 bar
6/4"
2"
Isporuka i montaža kosih predregulacionih
ventila
sa
prirubničkim
spojem
i
samozatvarajućim
priključkom
za
diferencijalni manometar i sa
preciznim
pokazivanjem položaja regulacije. Uz ventil se
isporučuju i dve kontra-prirubnice, dva
dihtunga i komplet vijaka, navrtki i podloški.
Proizvođač Oventrop ili odgovarajući. Nazivni
pritisak: 10 bar
DN100 NP10
DN125 NP10
Isporuka i montaža nepovratnih ventila za
ugradnju na cevovod sa navojnim spojem, za
rad sa toplom i hladnom vodom, komplet sa
zaptivačima, sledećih karakteristika:
Proizvođač Oventrop ili odgovarajući.
2"
Isporuka i montaža nepovratnih ventila, za
rad sa toplom vodom, komplet sa
prirubnicama,
kontraprirubnicama,
zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih
karakteristika:
Proizvođač: Oventrop ili odgovarajući.
Nazivni pritisak: 10 bar
DN65 NP10
DN125 NP10
DN150 NP10
Isporuka i montaža ventila sigurnosti sa
oprugom, za rad sa toplom i hladnom vodom
i pritiskom otvaranja na 4 bar, komplet sa
prirubnicama,
kontraprirubnicama,
zavrtnjima, navrtkama i zaptivačima, sledećih
karakteristika:
DN40 NP16
Isporuka i montaža antivibracionih spojki za
spoj opreme (pumpe) sa cevovodom izrađene
od armiranog neoprena. Uz spojke se
isporučuju
dve
kontraprirubnice,
dva
dihtunga, komplet vijaka, navrtki i podloški,
sledećih karakteristika:
DN125 NP10
DN150 NP10
Trokraki elektromotorni regulacioni ventil,
sledećih karakteristika:
Proizvođač: "Siemens" ili odgovarajući.
DN50 NP16 kvs31,5

kom
kom

3
5

kom
kom

1
1

kom

2

kom
kom
kom

2
2
4

kom

1

kom
kom

2
4

kom

2
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19

20
21

22
23

24

25

26

27

Elektromotorni pokretač, sledećih
karakteristika:
10. Proizvođač: "Siemens" ili odgovarajući.
11. 1000N, 20mm, AC 230V, 3P
Izrada, isporuka i montaža vazdušnih sudova
za odzračivanje instalacije, zajedno sa
slavinom za ispust vazduha R 1/2"NP6, i
ispusnom cevi dužine 2,5m.
Ø368x8; L=500 mm
Ø219,1x6,3; L=350 mm
Ø159x4,5; L=300 mm
Isporuka i montaža termometra staklenih sa
mesinganim čaurom i mufom za ugradnju na
cevovod. - opsega merenja od 0 do 130˚C.
Isporuka i montaža manometara komplet sa
trokrakom (kontrolnom) manometar-skom
slavinom, opsegom merenja 0-6 bar,
prečnikom merne skale Φ100mm (za
temperature do 100oC)
Isporuka i montaža slavinica za ispuštanje
mreže DN15.
Etilen glikol sa inhibitorima za sprečavanje
korozije za punjenje sistema radi sprečavanja
zamrzavanja.
Glikol
se
isporučuje
u
koncentraciji 100% pa se razblaživanjem i
mešanjem sa vodom formira koncnetracija
35% glikola i puni sistem. Plaćanje se vrši
prema količini formiranog 35 % rastvora
kojom se puni sistem
Crne čelične cevi, oblika i mera prema SRPS
EN 10220, sa tehničkim uslovima isporuke
SRPS C.B6.021, materijal čelik Č.1212 ( DIN
St 35.8), sa potrebnim lukovima i
redukcijama, sledećih dimenzija:
ø21,3x2,65 mm
ø26,9x2,65 mm
ø76,1x3,65 mm
ø133 x4 mm
ø159 x4,5 mm
Za spojni i zaptivni materijal, hamburške
lukove, konzole i držače, čvrste tačke,
dvodelne cevne obujmice, vešaljke za cevi,
rozetne, zidne čaure, disugas, oksigen, žice
za varenje, kudelju, laneno ulje, cement, gips
i ostali materijal potreban za montažu cevi,
uzima se 50% od vrednosti predhodne
pozicije ovog dela predmera
Izrada termičke izolacije cevovoda tople vode
u mašinskoj sali. Pre postavljanja izolacije sve
cevne vodove dobro očistiti od nečistoća i
korozije i zaštititi sa dva premaza
antikorozione zaštitne boje. Izolacija je od
mineralne vune debljine 50mm u opšivu od Al
lima deblj. 0.5mm
Probijanje otvora u zidovima radi prolaza
cevi.

kom

2

kom
kom
kom

4
6
2

kom

10

kom

4

kom

16

lit.

2.600,00

m¹
m¹
m¹
m¹
m¹

20,00
15,00
200,00
40,00
170,00

50%

m²
pauš

0,50

350,00
1,00
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28
29

30

31
32

33

Isporuka i montaža čvrstih oslonaca za
montažu ispred i iza cirkulacionih pumpi
Demontaža postojeće cevne mreze i mašinske
podstanice: izolacija, zaporna armatura,
pumpe i preostali uređaji, sa iznošenjem van
objekta. Odvoženje na deponiju obezbeđuje
investitor.
Regulacija instalacije podešavanjem kosih
regulacionih ventila, merenje i uregulisavanje
instalacije
do
postizanja
projektnih
parametara
Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata
Završni radovi na izradi cevne mreže sa
puštanjem u rad, topla proba, kontrola i
završna regulacija instalacije, čišćenje objekta
od šuta i viška materijala, odvoz viška
materijala, otpada i šuta i završno čišćenje
objekta
Sve parcijalne i konačne hidraulične probe
celokupne instalacije sa izradom zapisnika.
Vodu i struju za hidrauličnu probu
obezbeđuje investitor.

kg

30,00

pauš

1

pauš
pauš

1
1

pauš

1

pauš

1

UKUPNO MAŠINSKA SALA III:
UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE (I – III):
IV
I

1

ELEKTROINSTALACIJE I ELEKTROMOTORNI POGONI
ADAPTACIJA ELEKTROENERGETSKIH
INSTALACIJA
Razvodni ormani - Isporuka, montaža i
povezivanje novih niskonaponskih razvodnih
ormana u objektu
Orman GRT.2/M
Slobodnostojeći modularni razvodni orman,
tipski testiran prema DIN EN 60439-1/3 (VDE
0660 deo 500/504), za smeštaj distributivne
opreme, klase zaštite 1, nazivne struje do
630A i nazivnog napona do 690V/40-60Hz.
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP43.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran (RAL 7035). Dimenzije:
orman
1050x1950x250mm
+
bočno
priključno polje orman 300x1950x250mm.
U orman / na vrata se smešta sledeća
oprema:
1 kom. kompakt prekidač In=400A, 55kA
1 kom. strujni transformator 300/5A
1 kom. kontrolno brojilo: mrežni analizator za
poluindirektno merenje, 3x400V, 5A, tip
SCHRACK NA96 ili odgovarajući.
1 kom. taster pečurka na vratima ormana,
1NO kontakt
1 kom. naponski okidač za kompakt prekidač
1 kom. rele 230V, 4P, 6A sa podnožjem
1 kom. cilindrični osigurač 40/32A/3
1 kom. prenaponska zaštita 3L+N, 55kA/40kA
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2

3

5 kom. automatski osigurač B6/1, 10kA
1 kom. cilindrični osigurač 25/6A/3
3 kom. sign. siljalica, LED, 230V, bele boje,Ø
22
1 kom. kompakt prekidač, In=125A, 55kA
2 kom. kompakt prekidač, In=100A, 55kA
1 kom. kompakt prekidač, In=63A, 55kA
1 kom. kompakt prekidač, In=40A, 55kA
1 kom. kompakt prekidač, In=25A, 55kA
4 kom. automatski prekidač C16/3, 10kA
12 kom. automatski prekidač C16/1, 10kA
8 kom. automatski prekidač C16/4, 10kA
U ormanu predvideti min 20% rezerve.
Komplet sa sabirnicama, provodnicima za
šemiranje,
klemama
i
sitnopotrošnim
materijalom
Obračun po komplet izvedenom ormanu
Dogradnja postojećeg ormana RT-7 u
podrumu
Ugradnja u postojeći RT-7 u toplotnoj
podstanici u podrumu, sledeće opreme za
priključenje
novog
razvodnog
ormana
toplotne podstanice:
3 kom. osiguračka osnova 160A
3 kom.NH topljivi osigurač 35A
Komplet materijal i rad sa šemiranjem i
sitnopotrošnim materijalom
Dogradnja postojećeg ormana GRT u
prizemlju
Ugradnja u postojeći glavni razvodni orman
GRT u prizemlju, sledeće opreme za
priključenje novog glavnog razvodnog KGH
potrošača na spratu GRT-2
3 kom. osiguračka osnova 400A
3 kom. NH topljivi osigurač 300A
Komplet materijal i rad sa šemiranjem i
sitnopotrošnim materijalom

II

Glavni NN razvod u objektu

1.

Isporuka i polaganje u novopostavljene
horizontalne i verikalne kablovske nosače
kablova za glavni elektro razvod za potrebe
termotehničkih potrošača. Plaća se radna
snaga po metru položenog kabla.
GRT.1/M - GRT.2/M
PP00 4x120mm²
RT-7: RO-TP
PP00 5x6mm²
GRT.2/M: RO-P
PP00 5x6mm²
GRT.2/M: RT-KK1
N2XH 4x35mm²+16mm²
GRT.2/M: RT-KK2
N2XH 4x35mm²+16mm²

kom

1

kom

1

kom
1
Ukupno razvodni ormani I:

m¹

60,00

m¹

10,00

m¹

10,00

m¹

20,00

m¹
18,00
Ukupno kablovski razvod II:
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III

Kablovski regali
Isporuka i montaža perforiranih prohromskih
čeličnih nosača kablova
dubine 60 mm.
Nosači kablova se montiraju delom na
plafonu na U profilima a delom na zidu na
konzolama. Montiraju se sledeći kablovski
nosači tipa OBO Bettermann ili odgovarajući.
PNK 300 prohrom:
Isporuka
i
montaža
perforiranog
prohromskog nosača kablova širine 300mm.
Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim
konzolama, plafonskim U profilima 50mm /
navojnim šipkama M10, i ostalim sitno
potrošnim materijalom. Komplet materijal i
rad po metru dužnom

m¹

36.00

Ukupno kablovski regali III:
UKUPNO ADAPTACIJA ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA (I –III):
II
1

ELEKTROMOTORNI POGONI TOPLOTNA
PODSTANICA I VENTILACIJA PODRUMA
Razvodni ormani
RT-TP
Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog
ormana toplotne podstanice RT-TP. Orman je
izrađen od dva puta dekapiranog lima, u
zaštiti IP66 Dimenzije ormana: 800x600x210
mm.
U orman se ugrađuje sledeća oprema
renomiranog proizvođača SIEMENS,
SCHRACK, SCHNEIDER, ABB ili odgovarajući.
1 kom. KS prekidač-rastavljač 40A
4 kom. aut.osigurač B6/1P
3 kom. aut.osigurač C10/1P
1 kom. aut.osigurač C16/1P
1 kom. trafo 230V/24V,100VA
1 kom. rele asimetrije faza, 1CO,6A
9 kom. signalna sijalica LED, 230V, zelena, fi
22
6 kom. signalna sijalica LED, 230V, crvena, fi
22
2 kom. pomoćni rele 4P,6A,230V
6 kom. grebenasti prekidač 1-0-2,16A, 1P
6 kom. kontaktor 9A, 3P+1NO, AC3
2 kom. motorno zaštitna sklopka 2,5-4A
4 kom. motorno zaštitna sklopka 6.3-10A
6 kom. pomoćni kontakt MZ sklopke
1NO+1NC
1 kom. svetiljka u ormanu - strela 18W
Komplet sa sabirnicama za N i Pe, žicama za
šemiranje, VS klemama i ostalim sitno
potrošnim materijalom.
Obračun po komplet izvedenom ormanu

kom.

1
Ukupno razvodni ormani:
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3
1

2

3

4
5

4
1

Kablovski razvod elektromotornih
pogona i elemenata automatike
Isporuka
i
polaganje
kablova
za
elektromotorne pogone
pumpi, ventila,
kablova za senzore i komandno izvršne
funkcije.
Kablovi se polažu delimično u
perforiranim regalima a delimično u krutim i
gibljim metalnim cevima.
Polažu se sledeći kablovi:
RT-TP
PP00 3x1,5 mm2
PP00 4x1,5 mm2
PP00 4x2,5 mm2
Instalacioni pribor
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 90x90mm, tip T40
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 150x116mm, tip T100
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 240x150mm, tip T150
Nabavka i montaža rebrastih čeličnih
plastificiranih SAPA creva prečnika Ø13,5mm,
Ø16mm i Ø23mm
Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (Pg uvodnici, rebrasta
gibljiva creva, tiplovi, vezice, kablovske
oznake i sl) Paušalno do 10% crednosti
instalacije
Kablovski regali
Isporuka i montaža perforiranih pocinkovanih
čeličnih nosača kablova
dubine 60 mm.
Nosači kablova se montiraju delom na
plafonu na U profilima a delom na zidu na
konzolama. Montiraju se sledeći kablovski
nosači tipa OBO Bettermann ili odgovarajući.
PNK 100 prohrom - Isporuka i montaža
perforiranog pocinkovanog nosača kablova
širine 100mm. Nosač se isporučuje, komplet
sa zidnim konzolama, plafonskim ‘’U’’
profilima 50mm / navojnim šipkama M10,
poklopcem i ostalim sitno potrošnim
materijalom. Komplet materijal i rad po metru
dužnom

m
m
m

40,00
20,00
20,00
Ukupno kablovski razvod :

kom

6

kom

4

kom

2

m

10,00

pauš
Ukupno instalacioni pribor:

m¹

27,00
Ukupno kablovski regali:
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5
1

2

3

6
1
2

III
1

Instalacija izjednačenja potencijala
Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje
potencijala GSIP Kutija za izjednačavanje
potencijala
je
snabdevena
višepolnim
stezaljkama za priključak zaštitnih vodova.
kom
1
Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu
(cevi vodovoda i kanalizacije, grejanja,
nosača kablova
i dr.) sa upotrebom
provodnika P/F 1x16mm2 položenim delom
na regalima delom po zidu i delom u zidu do
GSIP-a.
m¹
50,00
Isporuka i montaža trake Fe/Zn 25x4mm na
zidnim T nosačima koji čine prsten na zidu.
Spojiti sa postojećim izvodima sa temeljnog
uzemljivača
m¹
60,00
Ukupno instalacija izjednačenja potencijala:
Pripremni i završni radovi
Demontaža postojeće elekt. instalacije u
podstanici i opreme za automatsku regulaciju
pauš
i predaja Investitoru
Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne
pauš
instalacije i izdavanje atesta
Ukupno pripremni i završni radovi:
UKUPNO TOPLOTNA PODSTANICA :
EMP: KLIMA KOMORA KK1
Razvodni ormani
RT-PPK.2
Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog
ormana protivpožarnih klapni RT-PPK-2.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima,
u
zaštiti
IP66;
Dim.ormana
600x600x300 mm.
U orman se ugrađuje sledeća
oprema
renomiranog
proizvođača
SIEMENS,
SCHRACK, SCHNEIDER, ABB ili odgovarajući.:
kom 1: KS prekidač 40A
kom 3: vremenski rele sa kašnjenjem pri
uključenju
kom 3: kontaktor 25A, 1NO+3NC, AC1
kom 3: taster Ø 22, zeleni, 1NC, 10A
kom 3: pomoćni rele 4P,6A,24V DC
kom 16: pomoćni rele 4P,6A,230V
kom 3: aut.osigurač C6A/1P
kom 1: aut.osigurač C10/1P
kom 19: signalna sijalica LED, 230V, zelena,
Ø 22
kom 16: signalna sijalica LED, 230V, crvena,
Ø 22
Komplet sa sabirnicama za N i Pe, žicama za
šemiranje, VS klemama i ostalim sitno
potrošnim materijalom. Komplet materijal i
rad.
Obračun po komplet izvedenom ormanu
kom
1
Ukupno razvodni ormani:
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Puštanje u rad
Učitavanje i provera korisničkog - aplikativnog
softvera za programabilne kontrolere na
nivou ormana automatskog upravljanja za
KK1 i KK2 koje isporučuje izvođač mašinskih
instalacija.
Parametriranje
svih
specificiranih
programabilnih kontrolera na nivou ormana
automatskog upravljanja Merenje i verifikacija
parametara.
Ispitivanje
i
startovanje
perifernih elemenata automatike. Startovanje
(puštanje u rad) svih programabilnih
kontrolera i ormana automatskog upravljanja.
Kablovski razvod
Isporuka
i
polaganje
kablova
za
elektromotorne pogone
pumpi, ventila,
kablova za senzore i komandno izvršne
funkcije.
Kablovi se polažu delimično u
perforiranim regalima a delimično u krutim i
gibljim metalnim cevima.
Polažu se sledeći kablovi:
RT- KK-1
LiYCY 3x0,75 mm²
LiYCY 5x0,75 mm²
PP00 3x1,5 mm²
PP00 4x1,5 mm²
PP00 4x2,5 mm²
PP00 4x4 mm²
PP00 4x6 mm²
PPK.2
NHXHX 7x1.5 mm²
NHXHX 7x1.5 FE180 E90 mm²
Instalacioni pribor
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvod OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 90x90mm, tip T40
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvod OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 150x116mm, tip T100
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 240x150mm, tip T150
Nabavka i montaža krutih bezhalogenih cevi,
dužine 3000mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajući.
Kruta bezhalogena cev tip KH20/LGR

komp
1
Ukupno puštanje sistema u rad:

m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹
m¹

400,00
550,00
750,00
60,00
60,00
150,00
60,00
280,00
300,00
Ukupno kablovski razvod:

kom

10

kom

4

kom

2

m¹

40,00
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Nabavka i montaža krutih bezhalogenih cevi,
dužine 3000mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajući.
Kruta bezhalogena cev tip KH40/LGR
Nabavka i montaža rebrastih čeličnih
plastificiranih SAPA creva prečnika Ø
13,5mm, Ø 16mm i Ø 23mm
Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (Pg uvodnici, rebrasta
gibljiva creva, tiplovi, vezice, kablovske
oznake isl) Paušalno do 10% crednosti
instalacije
Kablovski regali
Isporuka i montaža perforiranih pocinkovanih
čeličnih nosača kablova
dubine 60 mm.
Nosači kablova se montiraju delom na
plafonu na U profilima a delom na zidu na
konzolama.
Montiraju se sledeći kablovski nosači tipa
OBO Bettermann ili odgovarajući.
PNK 50
Isporuka
i
montaža
perforiranog
pocinkovanog nosača kablova širine 50mm.
Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim
konzolama,
plafonskim
U
profilima
50mm/navojnim šipkama M10, poklopcem i
ostalim sitno potrošnim materijalom. Kompl.
materijal i rad po m¹
PNK 200
Isporuka
i
montaža
perforiranog
pocinkovanog nosača kablova širine 200mm.
Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim
konzolama, plafonskim U profilima 50mm /
navojnim šipkama M10, poklopcem i ostalim
sitno potrošnim materijalom. Kompl. materijal
i rad po m¹
PNK 300
Isporuka
i
montaža
perforiranog
pocinkovanog nosača kablova širine 300mm.
Nosač se isporučuje, komplet sa zidnim
konzolama, plafonskim U profilima 50mm /
navojnim šipkama M10, poklopcem i ostalim
sitno potrošnim materijalom. Kompl. materijal
i rad po m¹
Instalacija izjednačenja potencijala
Isporuka i ugradnja kutije za izjednačavanje
potencijala GSIP Kutija za izjednačavanje
potencijala
je
snabdevena
višepolnim
stezaljkama za priključak zaštitnih vodova.
Uraditi uzemljenje metalnih masa u objektu
(cevi vodovoda i kanalizacije, grejanja,
nosača kablova
i dr.) sa upotrebom
provodnika P/F 1x16mm2 položenim delom
na regalima delom po zidu i delom u zidu do
GSIP-a.

m¹

15,00

m¹

30,00

pauš
Ukupno instalacioni pribor:

m¹

15,00

m¹

30,00

m¹

15,00
Ukupno kablovski regali:

kom

1

m¹

20,00
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Isporuka i montaža trake Fe/Zn 25x4mm na
zidnim T nosačima koji čine prsten na zidu.
Spojiti sa postojećim izvodima sa temeljnog
uzemljivača

m¹
20,00
Ukupno izjednačenje potencijala:

Pripremni i završni radovi
Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne
pauš
instalacije i izdavanje atesta
Ukupno pripremni i završni radovi:
UKUPNO KLIMA KOMORE K1 I K2 (1-7):
INSTALACIJA OSVETLJENJA ZA KLIMA
KOMORE NA SPRATU
Kablovski razvd
Isporuka i polaganje kablova za napajanje
osvetljenja i priključnica. Kablovi se vode
delom u perforiranim nosačima Komplet sa
nespecificiranim sitno potrošnim materijalom.
Polažu se kablovi tipa:
PP00 5x1,5mm²
m¹
50,00
PP00 3x2,5mm²
m¹
100,00
PP00 3x1,5mm²
m¹
200,00
Ukupno kablovski razvod:
Instalacioni pribor
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvod OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 90x90mm, tip T40
kom
12
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvod OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 150x116mm, tip T100
kom
4
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvod OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 240x150mm, tip T150
kom
1
Nabavka i montaža krutih bezhalogenih cevi,
dužine 3000mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajući.
Kruta bezhalogena cev tip KH20/LGR
m
90,00
Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (Pg uvodnici, rebrasta
gibljiva creva, tiplovi, vezice, kablovske
oznake isl) Paušalno do 10%
vrednosti
instalacije
pauš
Ukupno instalacioni pribor:
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Rasvetna tela
Isporuka, montaža i povezivanje
svetiljki
Nadgradna svetiljka, kućište i transparentni
difuzori
izrađeni od brizganog, UV
stabilisanog, bezhalogenog polikarbonata, sa
poliuretanskim vodonepropusnim zaptivačem,
TITAN PC158 (Berng) ili odgovarajući,
2x58W, 230V, IP65, elektronski predspojni
pribor, sa priborom za montažu, sa sijalicama
i priborom za montažu
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne
fluo
svetiljke protivpanične
rasvete
administrativnog dela, zajedničkih prostorija i
komunikacija u stepenu zaštite IP65, sa
piktogramom.
Svetiljka 8W/3h/NM IP65,
slična tipu UX Emergency, proizvođača
SCHRACK ili odgovarajući.
Priključnice i prekidači
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne
mrežne priključnice - monofazne, sa
poklopcem, 16A, 230V
u zaštiti IP55,
renomiranog proizvođača: Legrand , Gewiss,
Schneider Electric ili odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne
mrežne priključnice - trofazne, 16A, 380V u
zaštiti IP55, renomiranog proizvođača:
Legrand, Gewiss, Schneider Electric ili
odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnog
OG jednopolnog prekidača 10A, u zaštiti
IP43, renomiranog proizvođača: Legrand,
Gewiss, Schneider Electric ili odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnog
OG naizmeničnog prekidača 10A, u zaštiti
IP55, renomiranog proizvođača: Legrand,
Gewiss, Schneider Electric ili odgovarajući.

kom

kom

26

16
Ukupno rasvetna tela:

kom

6

kom

1

kom

6

kom
4
Ukupno priključnice i prekidači:
UKUPNO OSVETLJENJE ZA KK NA SPRATU IV (1 – 4):
OSVETLJENJE MOKRIH ČVOROVA U
PRIZEMLJU
Kablovski razvod
Isporuka i polaganje kablova za napajanje
osvetljenja i priključnica. Kablovi se vode
delom (50%) u perforiranim nosačima
kablova a jednim delom na beshalogenim OG
obujmicama. Komplet sa nespecificiranim
sitno potrošnim materijalom. Polažu se
kablovi tipa:
N2XH 5x1,5mm²
m¹
60,00
N2XH 3x2,5mm²
m¹
60,00
N2XH 3x1,5mm²
m¹
150,00
Ukupno kablovski razvod:
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Instalacioni pribor
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 90x90mm, tip T40
Nabavka i montaža bezhalogenih razvodnih
kutija za račvanje i prespajanje kablova,
minimalne IP zaštite PI55 proizvodnje OBO
Bettermann ili odgovarajući. Bezhalogena
razvodna kutija, 150x116mm, tip T100
Nabavka i montaža krutih bezhalogenih cevi,
dužine 3000mm, sa pratećim priborom
proizvodnje OBO Bettermann ili odgovarajući.
Kruta bezhalogena cev tip KH20/LGR
Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (Pg uvodnici, rebrasta
gibljiva creva, tiplovi, vezice, kablovske
oznake isl) Paušalno do 10% vred.instalacije
Rasvetna tela
Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki
Ugradna kružna svetiljka za direktno
osvetljenje, sa vidljivim aluminijumskim
rubom bele boje, odsijačem i opalnim
difuzorom, LARAW (Berng) ili odgovarajući,
2xTC-D/E26W/840, G24q-3, 230V, IP43, sa
sijalicama i priborom za montažu
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne
fluo
svetiljke protivpanične
rasvete
administrativnog dela, zajedničkih prostorija i
komunikacija u stepenu zaštite IP65, sa
piktogramom, Svetiljka 8W/3h/NM IP65,
slična tipu UX Emergency, proizvođača
SCHRACK ili odgovarajući.
Priključnice i prekidači
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradne
mrežne priključnice - monofazne, sa
poklopcem, 16A,230V
u zaštiti IP55,
renomiranog proizvođača: Legrand, Gewiss,
Schneider Electric ili odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnog
OG jednopolnog prekidača 16A sa tinjalicom
u zaštiti IP43, renomiranog proizvođača:
Legrand, Gewiss, Schneider Electric ili
odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnog
OG jednopolnog prekidača 10A, u zaštiti
IP43, renomiranog proizvođača: Legrand,
Gewiss, Schneider Electric ili odgovarajući.
Isporuka, montaža i povezivanje nadgradnog
OG naizmeničnog prekidača 10A, u zaštiti
IP55, renomiranog proizvođača: Legrand,
Gewiss, Schneider Electric ili odgovarajući.

kom

10

kom

4

m

40

pauš
Ukupno instalacioni pribor:

kom

kom

16

12
Ukupno rasvetna tela:

kom

6

kom

8

kom

10

kom
6
Ukupno priključnice i prekidači:
UKUPNO OSVETLJENJE MOKRIH ČVOROVA U PRIZEMLJU V (1 - 4)
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IZRADA NOVIH ORMANA ZA GLAVNU
RASVETU IZNAD BAZENA
Demontaža ormana i instalacija
Demontaža postojećih glavnih razvodnih
ormana u objektu, komplet sa razvezivanjem
postojećih izvoda. Demontirani materijal se
predaje
zapisnički
Investitoru.
Pre
razvezivanja svi kablovi se označavaju
oznakama strujnih krugova i/ili klema, kako bi
se strujni krugovi koji se zadržavaju ponovo
vezali na nove razvodne ormane. Demontiraju
se sledeći ormani: RT-7/M, Obračun po
radnom satu
h
12,00
Ukupno demontaža ormana i instalacija:
Razvodni ormani
Isporuka, montaža i povezivanje novih
niskonaponskih razvodnih ormana u objektu
Orman RT-1/M
Slobodnostojeći modularni razvodni orman,
tipski testiran prema DIN EN 60439-1/3 (VDE
0660 deo 500/504), za smeštaj distributivne
opreme, klase zaštite 1, nazivne struje do
630A i nazivnog napona do 690V/40-60Hz.
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP43.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran (RAL 7035). Dimenzije:
orman 800x1950x250mm + bočno priključno
polje orman 300x1950x250mm. U orman / na
vrata se smešta sledeća oprema:
1 kom. Kompakt prekidač In=250A, 55kA
1 kom. Taster pečurka na vratima ormana,
1NO kontakt
1 kom. Naponski okidač za kompakt prekidač
1 kom. rele 230V, 4P, 6A sa podnožjem
3 kom. signalna siljalica, LED, 230V, bele
boje, Ø 22
1 kom. cilindrični osigurač 40/32A/3
1 kom. Prenaponska zaštita 3L+N, 55kA/40kA
4 kom. automatski osigurač B6/1, 10kA
1 kom. šuko II, 230V, 16A za DIN šinu
3 kom. automatski prekidač C63/3, 10kA
5 kom. automatski prekidač C25/3, 10kA
1 kom. automatski prekidač B16/1, 10kA
53 kom. automatski prekidač B10/1, 10kA
3 kom. instalacioni kontaktor 4P, 63A
5 kom. instalacioni kontaktor 4P, 25A
12 kom. grebenasti prekidač 16A/3p, 0-1
12 kom. grebenasti prekidač 16A/1p, 0-1
8 kom. grebenasti prekidač 16A/2p, 1-0-2
U ormanu predvideti min 20% rezerve.
Komplet sa sabirnicama, provodnicima za
šemiranje, klemama i sitnopotrošnim
materijalom
Obračun po komadu izvedenog ormana
kom
1
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Orman RT-1/A
Slobodnostojeći modularni razvodni orman,
tipski testiran prema DIN EN 60439-1/3 (VDE
0660 deo 500/504), za smeštaj distributivne
opreme, klase zaštite 1, nazivne struje do
630A i nazivnog napona do 690V/40-60Hz.
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP43.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran (RAL 7035).Dimenzije:
orman 550x1950x250 mm + bočno priključno
polje orman 300x1950x250mm.
U orman / na vrata se smešta sledeća
oprema:
1 kom. kompakt prekidač, In=160A, 55kA
1 kom. Taster pečurka na vratima ormana,
1NO kontakt
1 kom. Naponski okidač za kompakt prekidač
1 kom. rele 230V, 4P, 6A sa podnožjem
3 kom. signalna siljalica, LED, 230V, bele
boje, Ø22
1 kom. prenaponska zaštita 3L+N,
3x25kA/40kA
4 kom. automatski osigurač B6/1, 10kA
1 kom. šuko II, 230V, 16A za DIN šinu
1 kom. automatski prekidač C63/3, 10kA
3 kom. automatski prekidač C25/3, 10kA
6 kom. automatski prekidač B16/1, 10kA
32 kom. automatski prekidač B10/1, 10kA
1 kom. instalacioni kontaktor 4P, 63A
3 kom. instalacioni kontaktor 4P, 25A
6 kom. grebenasti prekidač 16A/1p, 0-1
4 kom. grebenasti prekidač 16A/2p, 1-0-2
U ormanu predvideti min 20% rezerve.
Komplet sa sabirnicama, provodnicima za
šemiranje, klemama i sitnopotrošnim
materijalom
Obačun po komadu izvedenog ormana
Ormani P1/M i P1/A
Isporuka i montaža razvodnih ormana od
PVC-a dim. 800x600x210mm komplet sa 100
kom VS klema 4mm² i sa sabirnicama za N i
PE za nastavak kablova u RT-1/M i RT-1/A na
mestu starih ormana RT-1/M i RT-1/A u
elektro sobi na tribinama do nove pozicije tih
ormana

kom

kom

Kablovski razvod
Isporuka i polaganje kablova za napajanje
osvetljenja za izradu međuveze ormana RT1/M i RT-1/A sa priključnom kutijom PK na
sprartu. Kablovi se vode delom u perforiranim
nosačima Komplet sa nespecificiranim sitno
potrošnim materijalom. Polažu se kablovi
tipa:
N2XH 5x1,5mm²
m¹
N2XH 3x2,5mm²
m¹
N2XH 3x1,5mm²
m¹
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VII
1

2

3

4
5

6

7

Ukupno kablovski razvod:
UKUPNO IZRADA NOVIH ORMANA ZA RASVETU IZNAD BAZENA VI (1 – 3)
CCTV SISTEM VIDEO NADZORA
Vandalootporna kupolna kamera dan/noć sa
IR rasvetom, Samsung SCV-2081RP600 ili
odgovarajući TV Linija (color)/700 TV Linija
(B/W), 1/3" SuperHAD II CCD, varifokalni
autoiris objektiv 2.8~10 mm, IR rasveta
dometa do 20 m, prava Dan/Noć funkcija,
0.15 lux/0.00 lux (IR on), digitalni filter šuma
(SSNRIII), optimizacija slike u tamnim
zonama u kadru (SSDR), poboljšanje
osetljivosti (Sens-up x2-x512), digitalni
stabilizator slike (DIS), OSD meni, BLC, za
spoljašnju
montažu
(IP66),
Napajanje
12Vdc/24VaC
kom
3
Isporuka i montaža kamere SAMSUNG SCB2001P Dan/Noć, 600 ili odgovarajući, TV
Linija (color)/700
Linija (B/W), 1/3"
SuperHAD II CCD , funkcija Dan/Noć pomoću
mehaničkog IR filtera, 0.05 lux (color)/0.01
lux (B/W), Digitalno potiskivanje šumova
(Adaptive 2D+3D DNR), Široki dinamički
opseg (XDR), Sense up x2-x512, stabilizacija
slike
(DIS),
PIP,
OSD
meni,
BLC,
12Vdc/24 Vac
kom
5
Varifokalni objektiv sa automatskom blendom
(DC), 1/3", 3.5- 8mm (81°～34.5°),
F1.4~360,
Ricom
RV03508D-IR
ili
odgovarajući.
kom
5
Isporuka i montaža zidnog nosača za kameru
za unutrašnju montažu sa skrivenom
kablažom
kom
3
Isporuka i montaža kućišta za spoljnu
montažu, komplet sa nosačem za sklivenu
kablažu, otvaranje sa strane, grejač,
ventilator, nadstrešnica, u kompletu sa
nosačem za skrivenu kablažu, tip STR STR618HB ili odgovarajući.
kom
5
Isporuka i montaža DVR-a sličnog tipu
SAMSUNG 1640 ili odgovarajući, 16-kanalni
Digitalni snimač, H.264 kompresija, 16 video i
4 audio ulaza, Brzina snimanja od ukupno
400fps@CIF,
200fps@704
x
288
i
100fps@4CIF, USB x 2 (Back up do 20 Tb) ili
back up na externi DVD Pisač, Video izlazi
VGA i Kompozitni+Spot izlaz, Mesto za 1
SATA HDD do 4 Tb, 16 alarmnih ulaza/1
alarmni izlaz, Meni na srpskom jeziku, nadzor
putem mreže u CIF rezoluciji; Webviewer,
CMS (SmartViewer, NET-i) i putem mobilnog
telefona (Android,iPhone), U kompletu sa
daljinskom komandom
kom
1
Isporuka i montaža hard diska od 2TB, SATA
kom
0
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8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
VIII
1
1

Isporuka, montaža i povezivanje monitora
sličnog tipu SAMSUNG LED TFT 27" ili
odgovarajući, SyncMaster S27A550H Full HD,
1920 x 1080
kom
Isporuka i polaganje S/FTP instalacionog
kabla, Cat. 7, 4x2xAWG23, 1000MHz, sa
omotačem bez halogenih elemenata (LS0H),
PIMF, tip SCHRACK HSEKP423HK
ili
odgovarajući; kabl se polaže delimično kroz
gibljive rebraste cevi, a delimično po
perforinarnim nosačima kablova
m¹
Isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1,5mm²
za napajanje termostabilnih kućišta za
spoljašnje kamere sa ventilatorima i
grejačima. Kablovi se vode razvodnih elektro
ormana, položeni po perforiranim nosačima
kablova i kanalnim kutijama
m¹
Isporuka i montaža na strani priključka
kamera i na strani priključa DVR-a uređaja za
konverziju impedanse 100 Ohm / 75Ohm,
"baloon"
kom
Isporuka i polaganje halogen free rebrastih
cev,i većim delom u prostoru spuštenog
plafona a delimično u zidu pod malterom,
sledećih dimenzija:
ø16 mm
m¹
ø29 mm
m¹
ø36 mm
m¹
Isporuka i montaža na zid halogen fee
kanalnih kutija poprečnog preseka 18x18mm
m¹
Isporuka i montaža na zid halogen fee
kanalnih kutija poprečnog preseka 25x40mm
m¹
Isporuka i montaža na zid halogen fee
kanalnih kutija poprečnog preseka 40x40mm
m¹
Sitan potrošni materijal
pauš
Puštanje u rad, obuka korisnika i izdavanje
atesta
pauš
UKUPNO CCTV SISTEM VIDEO
TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE
STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM
Rek orman BD-2 na spratu
Isporuka i montaža slobodnostojećeg 19""
rack ormana (oznaka na crtežu BD-2) visine
27HU, osnove dimenzija 800x800mm, sa
staklenim vratima i ključem, mobilne prednje
i zadnje šine 19"", demontažne bočne i
zadnja strana, nožice za nivelaciju. Unutar
ormana treba da je izvršeno međusobno
povezivanje svih metalnih delova radi
izjednačenja potencijala u ormanu. Orman
treba da bude propisno uzemljen na najbliži
sabirnik za izjednačavanje potencijala. Orman
ekvavilentnog
kvaliteta
kao
SCHRACK
DS278080-A ili odgovarajući. U orman se
montira sledeća oprema:
kom

0

800,00

300,00

32

100,00
100,00
30,00
300,00
10,00
50,00
1
1
NADZORA VII (1-17)

1
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2
3
4

5

2
1

2
3

4

3
1

2

Isporuka, montaža i povezivanje
opreme strukturnog kablovskog sistema
u rek BD-2
Napojna šina sa 7 utičnica i prekidačem,
230Vac 50Hz, SCHRACK
IU070107-B ili
odgovarajući;
Fiksna polica 19", 650mm, za rack orman
dubine 800mm, 1HU, nosivosti 80 kg,
SCHRACK DFS ili odgovarajući.
Optički patch panel za završetak optičkog
kabla, 19'' 1HU sa 12xSC monomodnih duplex
adaptera, 9/125 um, OS1, sa svom
potrebnom opremom za splajsovanje i
smeštanje optičkog kabla, uključujući i
pigtailove, SCHRACK
HSELS249CG ili
odgovarajući; Komplet sa završetkom vlakana
na adapterima
Patch kabl optički, duplex, sa SC/LC
konektorima, singlmodni, 9/125um, OS1,
dužine 2m, SCHRACK HLP29LC02F ili
odgovarajući;
Aktivna oprema
Isporuka i montaža
Layer 2 sviča
proizvođača CISCO ili odgovarajući, sličnog
tipu: WS-C3560-24PS-S, Catalyst 3560 24
10/100 PoE + 2 SFP Standard Image ili
odgovarajući.
Isporuka i montaža SFP modula (optika) za
svič sličnog tipu GE SFP, LC connector LX/LH
transceiver, GLC-LH-SM ili odgovarajući.
Isporuka i montaža unutrašnjeg ACCESS
POINT-a proizvođača CISCO ili odgovarajući,
sličnog tipu: 802.11a/g/n Ctrlr-based AP, Int
Ant, E Reg Domain, AIR-CAP1602I-E-K9
Podešavanje opreme: parametrisanja svičeva,
konfiguracija
mreže
prema
zahtevima
korisnika. Obuka korisnika i izrada korisničke
dokumentacije.
Instalacija SKS-a
Isporuka i polaganje optičkog loose tube
kabla, za unutrašnju/spoljašnju montažu, sa
12 multimodna OS1 vlakna, 9/125um,
zaštićen od glodara (presvlakom bez metalnih
elemenata), sa omotačem bez halogenih
elemenata
(LS0H-FRNC),
SCHRACK
HSEAIBH129 ili odgovarajući; Kabl se
polažem delom u halogen free kanalne kutije
na zidu, a delom u rebrastim cevima u zidu
pod malterom i spuštenom plafonu
Isporuka i polaganje halogen free rebrastih
cev,i većim delom u prostoru spuštenog
plafona a delimično u zidu pod malterom,
sledećih dimenzija:
ø29 mm

kom

1

kom

1

kom

2

kom
4
Ukupno glavni rek orman BD-2

kom

2

kom

2

kom

3

pauš
Ukupno aktivna oprema:
m

220

m

20
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3
4
5

Isporuka i montaža na zid halogen fee
kanalnih kutija poprečnog preseka 18x18mm
Radovi koji se ne mogu predvideti
Merenja na linkovima, predaja atesta

m

200

h
20
pauš
1
Ukupno instalacija SKS-a (1 – 5) :
UKUPNO TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE VIII (1 – 3)
UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE I ELEKTROMOTORNI POGON

ZBIRNA
REKAPITULACIJA
I

Gradjevinski i građevinsko-zanatski radovi

_______________________

II

Kanalizacija i vodovod

_______________________

III

Termotehničke instalacije

_______________________

IV

Elektroinstalacije i elektromotorni pogoni

_______________________

______________________________________________
UKUPNA CENA BEZ PDV:

_______________ din.

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

Дана: ____.____.2015. године

_______________ din.

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________
(потпис 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. 1.3.66. - извођењe радова на снацији и рекронструкцији базена „Чаир“ у Нишу
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу, ЈН бр. 1.3.66, 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

санацији

и

реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу, ЈН бр. 1.3.66:
-

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 санацији иреконструкцији базена „Чаир“ у
Нишу, ЈН бр. 1.3.66, 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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у
Нишу, ЈН бр. 1.3.66, 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 санацији и реконструкцији базена
„Чаир“Нишу, ЈН бр. 1.3.66:
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“у Нишу, одлука о покретању поступка
бр. 03-3427 од 12.05.2015. године, ЈН бр. 1.3.66.
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 санацији и реконструкцији базена „Чаир“ у Нишу,
Одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 03-3427 од 12.05.2015. године, ЈН бр. 1.3.66,
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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