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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

Адреса: Радоја Дакића 6 - 8 

Интернет страница: www.imd.org.rs  

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 36/2015 су радови – Радови на  згради Банке матичних ћелија хематопоезе 

 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

5. Контакт (лице или служба)  

 

Лице (или служба) за контакт: дипл.маш.инг.Слободан Столић, дипл.правник Маја Алексић, Павловић Весна  – службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@imd.org.rs (011/2609-869), број телефона 011/3108-226 или 011/3108-250. 
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I I  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 36/2015 су радови – Радови на  згради Банке матичних ћелија хематопоезе 

/ Грађевински радови 45000000/ 

 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА... И  СЛ. 

 

ЈН.бр. 36/2015  радови  

Извођење радова је детаљнo описано У Техничком опису и  у обрасцу  понуде образац бр. 5 /предмер и предрачун/ 

Извођења радова се мора прилагодити раду Института што подразумева евентуалан рад ноћу, преко викенда и за време празника. 

 

Рок завршетка  радова: до  90  календарских дана од уплаћеног аванса. 

 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката односно радова (,,Службени гласник РС”, број 93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у 

складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. 

Гарантни рок се  рачуна од дана потписивања записника о примопредаји за изведене радове. Уколико се записнички констатују недостаци у квалитету за изведене 

радове, понуђач је у обавези  да у року  од два дана исте отклони. Рок тече од дана сачињавања записника о рекламацији.  Понуђач је у обавези да без накнаде 

отклони све евентуалне недостатке на радовима, који се уоче у гарантном року. Понуђач који буде изабран је у обавези да достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.  

 

   ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: понуђачи могу обићи локацију уз обавезу најаве  e-mail-oм на адресу: javne.nabavke@imd.org.rs 

       За обилазак локације обавезно донети овлашћење. 

 Предвиђени радови морају у свему одговарати захтевима из  дела „Технички опис“, захтевима из обрасца понуде   и  свим осталим  захтевима и наводима 

из конкурсне документације. 
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Технички опис 

   

 

грађевинских и грађевинско занатских радова за објекат банке матичних ћелија хематопоезе 

           

 

 

      

             ОПШТИ УСЛОВИ 

     

  

Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова. 

  Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно а у свему према: 

одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом предрачуну, техничким  условима и детаљима из елабората за грађевинску физику, 

статичком прорачуну, детаљима као и накнадним детаљима пројектанта, важећим техничким прописима, стандардима и упутствима надзорног 

органа и пројектанта, уколико у дотичној позицији није другачије условљено. 

Све одредбе ових општих услова као и наведених општих описа, су саставни делови уговора склопљеног између инвеститора и извођача. 

Сви радови и материјали наведени у ооисима појединих позиција овог предрачуна морају бити обухваћени понуђеним ценама извођача. 

Уговорене цене су појединачне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашји 

транспорт, скелу и оплату за извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду, осветљење, 

погонски материјал и енергију за машине, копање и затрпавање кречане, магацине за ускладиштење материјала, привремене градилишне 

просторије, канцеларије, радничке просторије, режију извођача, друштвене доприносе, све државне и општинске таксе, зараду извођача као и 

све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који 

потичу из посебних услова рада које предвиђају нормр у грађевинарству, као и услове наведене у претходна два  става. 

Извођач нема право да захтеваникакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се известан 

наведен рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.  
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Такође се неће признавати никаква накнада, односно доплата на уговорене цене на име повећања нормалних вредности из просечних норми у 

грађевинарству. 

Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према просечним нормама у грађевинарству, што је обавезно и за инвеститора и 

извођача, уколико у описима  појединих позиција предрачуна радова не буде другачије назначено. 

Исто тако обавезни су за извођача и сви описи радова из поменутих норми уколико се у опису дотичне позиције рада или у општем опису не 

предвиђа другачије. 

Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује извођача да све такве радове у појединим позицијама изведе по том опису, без 

обзира да ли се у дотичној позицији позива на пшти опис, колико опис рада није у тој позицији другачије наведен. 

Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који мора 

одговарати постојећим техничким прописима, важећимловенским стандардима и описима одговарајућих позиција у предрачуну радова. За 

сваки материјал који се уграђује, извођач мора претходно поднети надзорном органу атест на увид. У спорним случајевима у погледу  

Квалитета материјала, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су налази меродавни и за инвеститора и за извођача. Ако 

извођач и поред негативног налаза  Завода за испитивање материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити рушење а 

сва материјална штета од наредног рушења пада на терет извођача без права рекламације и приговора на рушење које у том смислу доносе 

инвеститор или грађевинска инспекција. 

Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном предрачуну и прописаном квалитету, извођач је дужан да 

одмах уклони са градилишта, а инвеститор ће обуставити рад уколико извођач покуша да га употреби. Код свих грађевинских и грађевинско 

занатских радова условљава се употреба одговарајуће стручне квалификоване  радне снаге, како је то за поједине позиције радова предвиђено у 

просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев инвеститора  удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника. Пре 

почетка сваког  рада руководилац градилишта  је дужана да благовремено затражи од представника инвеститора потребно објашњење планова и 

обавештења за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом. 
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Ако би извођач, не консултујући инвеститора, поједине радове погрешно извео, или их извео противно добијеном упутству преко грађевинског 

дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се уважити никакво оправдање. У оваквом случају 

извођач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све освом трошку поруши у уклони, па поново насвој терет да изведе како је 

предвиђено плановима, описима  и детаљима, изузев ако овакве измене не буду преко грађевинског дневника од стране представника 

инвеститора одобрене. Ако извођач, неки посао, буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева доплату, уколико је 

то на своју руку узвршио, без претходно добијеног одобрења или наређења представника инвеститора, преко грађевинског дневника. 

        

Објекат и цело градилиште извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, WЦ јаме, 

рупе од скела и ограда, извођач је дужан да затрпа, набије, поравна, целу површину нивелише и то све добро да се касније не би јављала 

слегања. 

За технички преглед и примопредају, извођач мора цео објекат и градилишну парцелу очистити од шута, вишкова материјала, свих средстава 

рада и помоћних објеката. 

Сви прилази објекту, платои, степеништа, стазе, као и подови у свим просторијама морају бити поптпуно чисти као и сва столарија, браварија, 

стаклене површине и све кровне површине. 

Коловоз и тротоари оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају довести у исправно стање за технички преглед и примо 

предају објекта. 

Сви наведени завршни радови не плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би извођач у току 

извођења радова учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и доведе у првобитно стање о свом трошку. 

Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним  радом на 

суседним, постојећим објектима. Уколико се појави потреба осигурања (подбетониравања и слично) темеља постојећих суседних објеката, 

такав рад ће инвеститор платити посебно, но једино ће извођач бити одговоран за сву штету уколико он благовремено не предузме  све 

потребне мере за осигурање суседних објеката. 
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У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих радова из предрачуна настале вишкове или 

мањкове, извођач је обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с тим што ће му се било вишак или мањак 

обрачунати по погодбеним ценама. 

У случају да наступи потреба за радовима који немајупогодбену цену у предрачуну, извођач је дужан да за исте добије одобрење представника 

инвеститора, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне снаге, који је дужан да 

приложи уз понуду. 

Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и друго) захтева од извођача писмену гаранцију да ће 

изведени радови бити трајни и квалитетни. 

Извошач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни другима не би наносили штету, а 

уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете, на терет кривца. У противном, трошкове за отклањање 

оваквих штета, сносиће сам извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и 

временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева да извођач за нове материјале поднесе на увид узорке на 

основу којих ће он (надзорни орган) извршити избор. Набавка ових узорака не плаћа се посебно. 

Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је дужан да обезбеди просторију за канцеларију 

надзорног органа и да је за време градње објекта одржава уредно уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног 

канцеларијског инвентара. 

Уколико је извођачу потребно да заузме ради организације градилишта и ускладиштења материјала, поред парцеле још и суседна земљишта и 

тротоаре, извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежног органа, односно сопственика, с тим да потребне издатке за ово 

коришћење не може посебно да зарачуна инвеститору. 

Извођач је дужан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту, а према важећем "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". 
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Извођач је дужан да код техничког прегледа, инвеститору преда све потврде које су законом и прописима предвиђене (о постављењу објекта на 

регулациону линију, прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу, итд.). Сви издаци око добијања ове документације 

падају на терет извођача.Извођач је дужан да по завршеном послу поднети инвеститору потврду да је платио утрошену воду, електричну 

енергију и остале таксе које терете извођача за време извођења радова.Грађевинску књигу и грађевински дневник извођач ће водити на основу 

постојећих законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник инвеститора свакодневно прегледати и оверавати 

својим потписом на свакој страни.У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши претходну контролу количина 

радова датих у предрачуну. 

Саставни део уговора су поред ових општих услова такође и посебни услови инвеститора, постојећа техничка и законска 

регулатива као и комплетан елаборат техничке документације. 

Сви радови се морају извести са свим потребним конструктивним деловима потпуно беспреркопрно и по детаљима 

пројектанта. 

До предаје објекта инвеститору извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или квара дужан је  о 

свом трошку све довести у исправно стање. 

Извођач је дужан да на градилиште постави за цело време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће 

одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза извођача. 

  За све радове у предрачуну где је потребна оплата и скела, извођач је дужан да исте добави и солидно изради, што се засебно не плаћа већ је 

укалкулисано у понуђену цену одговарајућег рада. 

Све потребне отворе и жљебове у зидовима и таваницама за спровођење инсталација и разних уређаја дужан је извођач тачно израдити према 

детаљима и диспозиционим плановима, а после полагања цеви и жљебове зазидати и замалтерисати. Ово се не плаћа посебно већ је обухваћено 

ценом односних конструкција, зидања и малтерисања. 

Све обавезе у овим општим условима и општим описима извођач прихвата као саставни део уговора закљученог  са инвеститором и обавезује 

се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације. 
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ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

    

    Радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према важећим прописима, стандардима, одобреним цртежима,  техничком опису, 

техничким условима из елабората за грађевинску физику и грађевинским нормама. 

Материјал за зидарске радове мора бити квалитетан а израда стручна и савесна. Опека и опекарски производи морају бити предвиђене марке, 

добро печени, без креча и шалитре, песак речни без органских примеса. Креч добро печен, правилно угашен и одлежан.  

Опека и сви остали опекарски производи и материјали који се употребљавају код извођења зидарских радова морају у свему одговарати 

важећим стандардима. 

Вода која се употребљава за радове мора бити чиста без икаквих примеса и органских састојака који би могли штетно да утичу на квалитет. 

ЗИДАЊЕ 

  Зидање опеком, глиненим блоковима и гас бетонским блоковима вршити по плановима и статичком прорачуну. Зидати чисто са правилним 

везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних парчади мањих од 1/4 опеке, стим да се изломљене опеке и парчад не смеју стављати 

једно до другог у зид. 

Спојнице - вертикалне и хоризонталне - морају бити потпуно испуњене, тј. без шупљина. Малтер у спојницама не сме бити дебљи од 1 цм. 

Спољне фуге оставити празне за 1,5-2 цм, ради боље везе малтера при малтерисању зидова, а исцурели малтер из спојница окресати мистријом 

док је још свеж. 

У цену зидања обухватити извођење свих отвора, жљебова за пролаз вертикалних водова канализације, централног грејања, електрике, олучних 

цеви и сл. са доцнијим зазиђивањем опеком или крпљењем жјебова, малтерисањем или рабицирањем после извођења инсталација и за све ове 

радове неће се плаћати посебна накнада. 

Код преградних зидова дебљине до 1/2 опеке у висини изнад врата, односно на 2 м од пода израдити армирано бетонски серклаж висине 25 цм, 

МБ-20 армиран са +/- 2 пречника 6 мм. 

Везу преградних зидова за армирано бетонске зидове и стубове извести помоћу жице пречника 3 мм постављене у сваки други ред тј. на 25 цм 

са повезивањем за вертикалну арматуру преника 6 мм постављену на споју са бетонским зидом или стубом из којих су испуштени бркови. 

Код зидања на великој врућини опеку квасити замакањем у воду. 

Код зидања гас бетонским блоковима, исти се морају добро наквасити водом да гас бетон не повуче воду из малтера. 

Приликом израде зидова придржавати се упутстава произво|ача елемената од гас бетона. 
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Код зидања у цементном малтеру опеку обавезно квасити. Зидање конструктивних зидова у цементном малтеру у сеизмичким подручјима 

забрањено је сеизмичким прописима. 

У случају да се зидање прекине због хладноће сви зидови се на месту прекида рада морају заштитити од квашења и смрзавања покривањем по 

целој дебљини зида оплатом од даске и сл. Ако се зидови оштете од квашења и мраза због лоше заштите, онда се приликом настављања радова 

морају оштећени зидови порушити и поново озидати о троску извођача радова. 

Малтер ће се справљати само онолико колико се може утрошити истог дана. Стврднути малтер се не сме употребити. Справљање малтера тачно 

према прописима а у размери која се тражи у дотицној позицији предрачуна. 

        

Ценом за 1 м3 односно за 1 м2 зида обухваћени су сав рад, материјал са нормалним растуром, алат, транспорт, покретне скеле, малтерисање 

димњачких канала изнутра, узиђивање пакница за уграђивање врата и прозора и лимарских опшивања, зарада, сви доприноси и дажбине. 

Серклажи код преградних зидова се неће посебно плаћати, јер су укалкулисани у јединану цену зидова. 

Начин обрачуна и плаћања вршиће се у свему према општим условима за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, овим општим 

описом, важећим просечним нормама у грађевинарству, одговарајућим позицијама предрачуна радова по 1 м3 односно по м2 изведеног зида, 

уколико у позицијама предрачуна не буде другачије назначено. Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре зидања заједно са 

гредом над њима, с тим да прозорски зупци улазе у кубатуру зидања по целој дебљини зида а по мерама уписаним у плану. Смањење дебљине 

зида у прозорским парапетима се не одбија. 

Преградни зидови дебљине до 12 цм обрачунавају се по м2 озиданог зида, с тим што се отвори одбијају од квадратуре заједно са рагастовом. 

МАЛТЕРИСАЊЕ 

  Зидови се малтеришу тек онда када се потпуно слегну и осуше и то на повољној температури. Са малтерисањем треба почети од највишег 

спрата па се спуштати са радом наниже. 

Пре малтерисања све површине на које долази малтер треба помоћу четке добро очистити од прашине и прљавштине, а у летњим месецима 

полити водом (нарочито зидове који се малтеришу цементним малтером). Спојнице очистити од сувишног малтера на дубини 1,5-2 цм ради 

бољег пријањања малтера. 

Ако се појави шалитра, зидове треба добро очистити жичаним четкама и опрати водом са додатком 10% соне киселине (салцгајса), па кад се 

осуши четком премазати битуменском емулзијом како би се спречило поновно продирање влаге у зид и соли на површину. 
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Овај посао се не плаћа посебно већ пада на терет извођача радова. 

Све бетонске површине које се малтеришу (ливене или зидане од блокова) без обзира да ли је то у дотичној позицији предрачуна наглашено 

или не, морају се претходно орапавити по потреби и обавезно испрскати ретким цементним малтером, што је обухваћено јединачном ценом и 

не плаћа се посебно. 

Малтерисање вршити у два слоја у укупној дебљини од 2 до 3 цм и то: први слој од малтера са грубим, острим просејаним песком, а други, 

фини слој са финим песком. Малтер за други слој мора бити просејан кроз густо сито и наноси се преко добро осушеног првог слоја. 

Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења и испупчења. Ивице морају бити мало заобљене -оборене и 

праве, а углови на споју зидова и зидова и плафона оштри и прави. 

За остали начин израде, обрачун извршених радова и плаћање важе у свему општи услови за извођење грађевинских и грађевинско занатских 

радова, општи опис за зидарске радове и важеће просечне норме у грађевинарству. 

Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина по одбитку отвора а у складу са просечним нормама у грађевинарству. Ценом је 

обухваћено и постављање и скидање потребних скела, затим крпљење шлицева инсталација, чишћење прозора, врата, преграда и др. пошто се 

ови радови неће посебно платити. 

    

     СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ   

        

    Све спуштене плафоне извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти  радова. 

Сви употребљени материјали основна, спојна и везивна средства, морају бити прописног квалитета, односно да поседују атесте.  

Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима. 

Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. 

Узорке плафона обавезно доставити на сагласност пројектанту. 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потрбне мере како не би дошло до оштећиња  ових радова. 

Ако до оштећења, ипак, дође извођач је дужан, да освом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове доведе у  пројектовано стање. 
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Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена радова обухвата израду и уградњу комплетне  

позиције радова, (Набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све вертикалне 

и хоризонталне преносе, неопходну радну скелу као и остале остале активности које су неопходне за квалитетно извођење  ових радова.  

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из  ове 

области. 

 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

          

  Молерско-фарбарски радови се морају извести стручно и квалитетно а у свему према техничким условима за извођење молерских радова и 

техничким условима за извођење фарбарских радова. 

МАТЕРИЈАЛ 

Материјали који се употребљавају за извођење молерскофарбарских радова морају одговарати захтевима важећих стандарда,  којима се 

утврђује њихов квалитет. 

Материјали који нису обухваћени важећимловенским стандардима морају имати уверење о квалитету. За ове материјале извођач је дужан да  

поднесе наручиоцу уверење о квалитету. 

Материјали се могу употребљавати и примењивати само на оним површинама за које су према својим физичко-хемијским и механичким  

особинама и намењени. 

Ако се у гарантном року појаве било какве промене на радовима због лошег квалитета, извођач о свом трошку отклања недостатке,  уколико се 

покаже да су последица неправилне уградње материјала, а ако је доказано да је употребљени материјал неквалитетан, тада  одговорност сноси 

произвођач. 

ИЗВОЂЕНЈЕ 

Радови се морају извести стручно и технички исправно, са свим предви|еним предрадњама и завршним радовима. 

Радови се морају обавити стандардно уколико у техничком опису није ништа друго утврђено или накнадно уговорено. 

Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутству произвођача. 

Премази морају чврсто да пријањају, да одају уједначену површину, без трагова четке или ваљка. Боја мора бити уједначеног интензитета (без 

мрља). Покривни премази морају потпуно да покривају подлогу. 

Све остало у вези извођења мора се обавити у складу са стандардима и техничким условима. 

ОБРАЧУН И МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНА 

Обрачун се врши по 1 м2 површине или по комаду, са мерењем стварно извршених радова. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 

Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) / 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као  и да  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  

подношењa понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

    1.2. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76.  

      Закона, и то: 

 

      1. /             Кадровски капацитет 

а)  Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом  бр. 410, 411,412 или  800ангажован по уговору о  радном односу 

б) Одговорни машински инжењер са лиценцом 430, ангажован по уговору о радном односу или по другом уговору код понуђача 

ц) Одговорни електроинжењер са лиценцом 450, ангажован по уговору о радном односу или по другом уговору код понуђача 

 

Доказ:  

- За тачку под ознаком а)  копија уговора о раду као доказ да је одговорни извођач  у радном односу код понуђача и M или МА образац пријаве на 

обавезно осигурање, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

- За тачке под ознаком б) и ц)  копија уговора о радном или другом ангажовању код понуђача – уговор о раду, или уговор о делу,  или уговор о 

привременим и повременим пословима као доказ да је одговорни извођач ангажован  код понуђача, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

            

                      2. Пословни  капацитет 

- Референтни уговори  за изведене грађевинско занатске радове  који су предмет ове јавне набавке у последње (три) година/, период  од  2012 године до 

дана објављивања позива  у укупном износу од најмање 30 (тридесет) милиона динара без ПДВ-а по свим уговорима 
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                      3.     Докази о испуњавању стандарда квалитета 

- ISO 9001 

- ISO 14001 

 (Доказ: Копије важећих сертификата) 

 

             4.    Минимална  техничка опремљеност – потребан  технички капацитет за извођење радова који су предмет ове ЈН 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

Изабрани понуђачи ће бити обавезни да у писаној форми доставе изјаве о свим одступањима од уговорених обавеза и навода  ако  настану у току трајања Уговора 

да би надлежна служба Института могла благовремено да предузме потребне законске мере и спречи застој и неправилности у снабдевању. 

 

 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
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Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

3) / 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола надлежног министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је 

прописана, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

        6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране  

             овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

2.2 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

     1/             Кадровски капацитет 

а)  Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом  бр. 410, 411,412 или  800ангажован по уговору о  радном односу 

б) Одговорни машински инжењер са лиценцом 430, ангажован по уговору о радном односу или по другом уговору код понуђача 

ц) Одговорни електроинжењер са лиценцом 450, ангажован по уговору о радном односу или по другом уговору код понуђача 

 

Доказ:  

- За тачку под ознаком а)  копија уговора о раду као доказ да је одговорни извођач  у радном односу код понуђача М или МА образац пријаве на 

обавезно осигурање, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

- За тачке под ознаком б) и ц)  копија уговора о радном или другом ангажовању код понуђача – уговор о раду, или уговор о делу,  или уговор о 

привременим и повременим пословима као доказ да је одговорни извођач ангажован  код понуђача, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

 

     2/           Пословни  капацитет 

   - Уз сваки достављени уговор понуђач доставља : 

 Прву страну окончане ситуације по уговору којим доказује тражени капацитет са износом вредности изведених радова оверену од стране инвеститора 

 Рекапитулацију  изведених радова по том уговору) 

     3/           Копије важећих сертификата  о испуњењу  стандарда квалитета 

 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 

     4/        Довољан технички  капацитет се доказује изјавом на меморандуму понуђача оверену печатом и потписом од стране овлашћеног лица да понуђач 

поседује потребан технички капацитет за извођење радова који су предмет ове јавне набавке.    
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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), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

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) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1 Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4).  Понуђач може да 

достави Решење/Потврду о упису у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, или интернет страницу Агенције за привредне регистре, где су подаци 

јавно доступни. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој 

понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику . 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку радова –ЈН бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                            

19.10.2015 године до 11:00 часова. Отварање понуда спровешће се 19.10.2015 г. у 12 часова. 
  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 

    

3. ПАРТИЈЕ 
  Набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови 

Београд 11070,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – ЈН бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова –, ЈН бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова –  ЈН бр. 36/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 36/2015 НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Начин плаћања : аванс 100%, зависно од времена пребацивања средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.  

 

 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним 

роковима за поједине врсте објеката односно радова (,,Службени гласник РС”, број 93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у 

складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. 

 

9.3 Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Рок  извођења радова је 90 календарских дана од дана уплате аванса. 

Место извођења радова  – на адреси наручиоца Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, ул. Радоја Дакића 6-8, 11 070 Нови 

Београд. 

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 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 цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

 Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то: 

 

1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 1.500.000,00 динара, са роком важења не краћим од 30 дана од дана истека рока важности 

понуде која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и платива на први позив – оригинал - у корист Института за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „ Др Вукан Чупић“. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случејевима: 
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а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци 

б) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску гаранцију за 

добро извршење посла; 

в) ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави полису осигурања.  

2.Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција - оригинал, које морају бити неопозиве, без права на приговор, безусловне и плативе на први 

позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 100% аванса  у висини вредности понуде са роком важења до коначног извршења посла 

 

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности по коначном обрачуну са роком важења 

најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла 

 

в) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора и са роком важења пет 

дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење 

посла достави Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року предаје се наручиоцу  у 

тренутку примопредаје радова. 

 

3.Изјава о прибављању полисe осигурања за објекат у изградњи и полисe осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 

лица за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу – Институту за здравствену заштиту мајке и детета Србије „ Др Вукан Чупић“ и потписивања 

записника о примопредаји радова. 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора Наручиоцу  достави полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему 

према важећим законским прописима.  

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, факсом на број.011/2609-869, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 36/2015. 

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 чланом 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

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 (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије за доделу уговора бираће се понуда понуђача који је понудио дужи гарантни 

рок. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као  и да  му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  подношењa понуде  (чл. 75. ст. 

2. Закона). 

 (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за  доделу уговора, односно 

оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона (у даљем тексту: подносилац захтева).  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре 

истека рока за  подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране  наручиоца три дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у  складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу 

на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није  отклонио.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а  након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење  понуда.  Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.  После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу 

оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

објављивања одлуке на   Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу  захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог  члана, 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.Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана  150. овог закона.  Наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, уплата се врши по упутству које је дала Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, акоје се са свим осталим детаљима о начину уплате таксе може пронаћи у оквиру банера „упутство о уплати таксе“ или кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи  120.000,00 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 166. Закона. 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана  протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова бр. 36/2015 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке  о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
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Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
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3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5 /  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и структуре цене 

       

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

Ред. 

бр. 
ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

мере 
Количина 

Јед. 

цена 

без 

ПДВ                                                                                                      

/ 

Дин 

/ 

Јед. 

цена 

са 

ПДВ                                                                                                      

/ 

Дин 

/ 

Укупно 

без 

ПДВ                                                                                                         

/ Дин / 

Укупно  

са ПДВ                                                                                             

/ Дин / 

 

 

      

 

 

   

 

I   Грађевинско занатски радови 

                      

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

 

  

            

 

  

1 Набавка материјала, транспорт и затварање шлицева од опеке Полуткама од опеке у 

продужном малтеру 1:2:6. Шлиц је око 15/12 цм. 

        

 

  

  Обрачун по м1 комплет изведене позиције са употребом потребне скеле. 

        

 

  

  4,0*9 м1 36.00     

 

  

2 Облагање бетонских површина церовом плутом дебљине 3 мм у два слоја тако да горњи слој 

прекрива све спојеве плутаних површина у доњем слоју, лепљењем лепком за стиропор.  

Површина бетонских површина.. 

м² 300.00     
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3 Набавка материјала, транспорт и малтерисање унутрашњих зидова од опеке и глинених 

блокова прод. малтером 1:2:6 у два слоја, д = 2.0 цм, грубо и фино. 

        

 

  

  Обрачун по м2 компет изведене позиције са употребом потребне скеле. 

        

 

  

  Приземље         

 

  

  4,00*(6,00+4,80+10,75+4,80+0,40+0,40+5,50+0,60+5,40+0,40+(0,40*2+0,25*2)) 

  161.40     

 

  

  Спрат         

 

  

  4,0*(0,40+6,00+0,40+5,4+5,55+0,4+((0,35+0,25*2+0,15)*3)+0,50*2+5,50+5,2*2) 

  152.20     

 

  

    м2 313.60     

 

  

            

 

  

4 Набавка материјала, транспорт и малтерисање плафона од ЛМТ таванице прод. малтером 1:2:6 

у два слоја, грубо и фино, д = 2.0 цм, са претходно прсканом подлогом од ретког цементног 

малтера справљеног од сејаног шљунка. 

        

 

  

  Обрачун по м2 компет изведене позиције са употребом потребне скеле. 

        

 

  

  Приземље         

 

  

  6,00+6,00+11,62   23.62     

 

  

  Спрат         

 

  

  11,93+110,08+5,82+8,53   136.36     

 

  

    м2 159.98     

 

  

            

 

  

                

  УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

   

  

                

                

  СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ             
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1 Набавка, транспорт и монтажа спуштеног, кастног,  плафона од пресованих минералних 

влакана. 

            

  Све се ради према избору пројектанта и према упуту произвођача. Користи се типска 

подконструкција за ову врсту плафона. 

            

  Обрачунава се по м2 комплетно готовог монтираног спуштеног плафона са подконструкцијом 

и потребном скелом за рад. 

            

  01. Плафон у сувим просторима. 

            

  3.69+6.85+32.2+55.45+6.63+11.93+24.42+11.92+14.21+16.58+9.19+43.42 = 236,49 

Уграђено је 67,02 м2 а треба да се угради још: 

236,49-67,02 =  

м2 169.65         

                

                

  УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ   

   

  

                

                

  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ             

    
            

1 Глетовање плафона полигит масом у три превлачења и комплетна припрема површина за  

наношење боје. После припреме подлоге плафон се боји дисперзивном бојом у тону по избору 

пројектанта. Радове извести у свему према општем опису и свим потребним предрадњама. 
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  Обрачунава се по м2 комплет изведенепозиције заједно са скелом. 

            

  Приземље             

  6,00+6,00+11,62   23.62         

  Спрат             

  11,93+110,08+5,82+8,53   136.36         

  УКУПНО 1. м2 159.98         

                

2 Глетовање зидова полигит масом у три превлачења и комплетна припрема површина за  

наношење боје. После припреме подлоге зид се боји дисперзивном бојом у тону по избору 

пројектанта. Радове општем опису и свим потребним предрадњама. 

            

  Обрачунава се по м2 комплет изведенепозиције заједно са скелом. 

            

  Приземље             

  01             

  4,00*8,00-2,40*3,6*2+6,00   20.72         

  1             

  4,00*11,20-2,40*3,60-1,50*3,00+6,00   37.66         

  2             

  4*(1,68+8,85+3,95+6,455)-1,5*3+3   82.24         

  3             

  4,00*(4,795+3,60)   33.58         

  4             

  4,00*(13,91+5,20)   76.44         

  5             

  4,00*2,40   9.60         

  5.1             

  4,00*0,90   3.60         

  6             

  4*(9,43+5,2+10,75+5,2+0,4*2+0,25*2)+2,2*1,8*2-1,7*3-1,32*4+6 

  131.06         



34 

 

  7             

  4,00*2,80   11.20         

  10, 11 и 12             

  1,80*(3,83*2+2,52*2)   22.86         

  13             

  4,00*2*(3,83+1,61)   43.52         

  14             

  4,00*2*(3,83+1,61)   43.52         

  15             

  4,00*2*(3,23+3,83)   56.48         

  16             

  4,00*2*(2,45+4,30)   54.00         

  17             

  4,20*4,30   18.06         

  Спрат             

  17             

  4,00*(5,30*2+2,40)   52.00         

  18             

  4,00*(1,50*2+16,00+17,67)   146.68         

  19             

  4,00*(10,75*2+12,10*2+0,35*2+0,25*2)-1,50*4,00 

  181.60         

  20             

  4,00*2*(2,30+3,83)   49.04         

  21             

  4,0*2*(2,28+5,18)   59.68         

  22             

  4,00*2*(3,71+3,83)   60.32         

  23             

  4,00*2*(4,41+3,83)   65.92         

  24             

  4,0*2*(3,83+2,40)   49.84         

  25             

  4,00*2*(6,40+5,18*2)-1,50*2,20+3,00   133.78         

  26, 27 и 28             
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  1,80*(3,83*4+2,32*2+1,10*2)   39.89         

  УКУПНО 2. 
м2 1482.29         

                

                

  УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

   

  

                

                

  РАЗНИ РАДОВИ             

                

1 Набавка материјала, транспорт израда и уградња надстрешнице изнад ограђеног простора за 

контејнере. 

    

        

  Надстрешница се састоји од челичних, кутијастих профила 40/40 мм који се фиксирају за зид. 

Настрешница се на нижем делу преко металних кутијастих профила диже за 50 цм. Преко 

вертикалних носача се ради роштиљ од металних кутијастих профила у паду од 20°. Челична 

конструкција је тешка око 600 кг. Преко тог роштилља се ради ТР 45/250/0,6 мм поцинковани 

лим. Лим се за подконструкцију шрафи шрафовима са гуменом подлошком. 

    

        

  Сав метал се чисти од корозије, наже заштитним премазом и боји бојом за метал два пута у 

тону по избору пројектанта. 

    

        

  Обрачун по м2 комплет монтиране надстрешнице мерено по хоризонталној пројекцији. 

м2 40.00         

                

2 Бојење фасадних зидова бојом за фасаду у боји по избору пројектанта. 
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  Обрачун по м2 компет изведене позиције.             

  01. Бојење бетонских површина.             

  2,00*23,00 м2 46.00         

                

                

  УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   

   

  

                

  

      

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

      

 

ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

      

 

 

      

 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

      

 

 

      

 

СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

      

 

 

       МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

      

 

 

       РАЗНИ РАДОВИ 

      

 

 

                 

     

    

    

 

УКУПНО: 

                      

 

 

                  

 

  

  II     НАМЕШТАЈ - I спрат 

        

 

  

            

 

  

1 Набавка, транспорт и постављање канцелариских столова. 
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  Горња плоча је од универа д = 36 мм која је заштићена  АБСр траком д = 2,00 мм. 

        

 

  

  Боја је по избору.         

 

  

  Метална конструкција која носи горњу плочу је у боји по избору. Сви спојеви конструкције су 

скривени. 

        

 

  

  Сто има систем за спровођење каблова  и кроз носећу металну конструкцију и кроз плочу 

стола. 

        

 

  

  Обрачу по комаду комплет изведене поз.         

 

  

  01. Канцелариски сто,  

Озн. КС. Дим. 1600/800/800 мм. ком 4.00     

 

  

  02. Сто за састанке,  

Озн. КФС. Дим. 5000/1800/800 мм. ком 1.00     

 

  

            

 

  

2 Набавка, транспорт и постављање стола за одмор у чајној кухињи. 

        

 

  

  Горња плоча је од универа д = 36 мм која је заштићена  АБСр траком д = 2,00 мм. 

        

 

  

  Боја је по избору.         

 

  

  Метална конструкција која носи горњу плочу је у боји по избору. Сви спојеви конструкције су 

скривени. 

        

 

  

  Обрачу по комаду комплет изведене поз.         

 

  

  01. Сто за одмор,  

Озн. СО. Дим. 1200/800/800 мм. ком 1.00     

 

  

            

 

  

3 Набавка, транспорт и постављање канцелариских ормана. 

        

 

  

  Орман се ради од универ плоча д = 18 мм са  

горњом плочом и бочним страницама које су д = 25 мм. 

        

 

  

  Све странице су заштићене АБС тракама.          
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  Полеђина ормана је израђена од ХДФ плоче д  = 3,2 мм. 

        

 

  

  Боја ормана је по избору.         

 

  

  Обрачун по комаду.         

 

  

  01. Озн. ОР, дим. 1000/500/2300 мм. ком 4.00     

 

  

  02. Озн. НОР, дим. 800/400/800 мм. ком 4.00     

 

  

    

        

 

  

4 Набавка, транспорт и постављање канцелариског ормарића са фиокама. 

        

 

  

  Орман се ради од универ плоча д = 18 мм са  

горњом и доњом плочом од 25 мм. 

        

 

  

  Све странице су заштићене АБС тракама.          

 

  

  Полеђина ормана је израђена од ХДФ плоче д  = 3,2 мм. 

        

 

  

  Ормарић има три фиоке од универа д = 18 мм са свим потребним клизачима и оковом. 

        

 

  

  Боја ормана је по избору.         

 

  

  Обрачун по комаду.         

 

  

  01. Озн. ОФ, дим. 450/450/600 мм. ком 4.00     

 

  

            

 

  

5 Набвка, транспорт и постављање типских, канцелариских столица.  

        

 

  

  Столице имају металну конструкцију са тапацираним дрвеним седиштима и наслоном. 

        

 

  

  Тапацирунг је од одговарајућег платна у боји по избору инвеститора. 

        

 

  

  Обрачун по комаду.         

 

  

  01. Озн. СТ. ком 23.00     
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6 Набавка, транспорт и уградња сушача за руке (фена) у мокром чвору. 

        

 

  

  Сушач је типски а за зид се фиксира помоћу шрафова и типлова. 

        

 

  

  Обрачун по комаду.         

 

  

  01. Озн. ФМ5 и ФМ4, дим. 300/300/300 мм. ком 2.00     

 

  

            

 

  

7 Набавка, транспорт и постављање пластичног дозера за течни сапун за прање руку. 

        

 

  

  Дозер се за зид шрафи помоћу типлова и шрафова. 

        

 

  

  Обрачун по комаду.         

 

  

  01. Дим. 150/150/200 мм. ком. 2.00     

 

  

            

 

  

                

  УКУПНО НАМЕШТАЈ 

 

 

   

  

                

                

  

III ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ 

            

1. 

Циркулациона пумпа 

            

  Набавка, транспорт и уграђивање циркулационе пумпе за проток од q=0.5 м3/х и напор Х=4 м. 

Пумпа се испоручује комплет са свом неопходном пратећом опремом за рад  и уграђује се код 

бојлера.             

  Пумпу спојити са водоводном инсталацијом. Приложити гарантни лист и атесте. 

            

  

У цену је урачунато прикључивање на електричну мрежу и потребни запорни вентили са обе 

стране пумпе. Обрачун комплет по комаду. 

ком 1         
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2. 
Електрични Бојлер 

            

  

Набавка, монтажа и уградња електричог вертикалног бојлера запремине В=250 л  следећих 

карактеристика: 

- прохромски казан 

- висина бојлера маx 1650 мм 

- пречник бојлера маx 650 мм 

Бојлер је опремљен електро-грејачем од 6 кW, вентилом сигурности, манометром, 

експанзионом посудом, термометром и термостатом. 

Ценом обухватити пратећу арматуру за управљање и одржавање бојлера.Приложити гарантни 

лист и атесте. 

            

  

Обрачунава се и плаћа по комаду све комплет  

монтирано. 

ком 1         

                

3. Обележавање трасе             

  

Пре почетка радова, потребно је обележити трасу, са свим њеним елементима (хоризонтални и 

вертикални преломи трасе, шахтови,...) за полагање ПЕ цевовода до баштенских хидраната. 

            

  Обрачун: по м'  обележене трасе. м' 30.0         

                

4. Ископ земље             

  

Ручни ископ земље за ров у који се поставља ПЕ цевовод за снабдевање водом хидраната који 

се користе за заливање травнате и друге површине у предметном комплексу.Ров је ширине 

0,4м И дубине 0,5м. 
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  Обрачун: по м3 ископа. м3 6.0         

  

  

            

5 

Затрпавање дела рова око цеви песком 

            

  

Набавка, транспорт, разношење песка дуж рова са разастирањем и планирањем по дну рова у 

слоју дебљине д=10цм и набијањем до потребне  

            

  

збијености, затим извршити уграђивање песка у рову око и изнад цеви д= 10 цм подбијањем и 

набијањем до потпуне збијености. 

            

  Обрачун: по м3 уграђеног материјала. м3 2.5         

                

6. Затрпавање рова земљом из ископа             

  

Затрпавање се врши земљом из ископа, у слојевима од 20цм, уз набијање. 

            

  Обрачун: по м3 уграђеног материјала. м3 3.5         

                

7. Одвоз вишка земље             

  

Одвоз вишка земље из ископа, преостале након затрпавања рова, на депонију коју одреди 

надзорни орган. 

            

  

У цену је урачунат превоз земље са утоваром, транспортом, истоваром и разастирањем на 

депонији која је на удаљености до 5 км. 

            

  Обрачун: по м3 самоникле земље. м3 2.5         

8. 

Израда шахта за смештај баштенских хидраната 
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Набавка, транспорт и уградња ПВЦ канализационе цеви пречника Ø500мм Л=1м, за смештај 

баштенског хидранта и флексибилног црева за заливање.На врху цеви а у равни коте терена 

урадити бетонски прстен за уградњу ливено гвозденог поклопца Ø400мм класе оптерећења 

А15.У цену улази: ПЕ цев, бетонски прстен, поклопац и бетонска подлоган за шахт. 

            

  
Обрачун: све комплет израђено. 

комп 2.0         

9. П.Е. Цев - окитен црево 3/4"             

  

Набавка, транспорт и уграђивање окитен црева за  водовод, радни притисак 10 бара. 

            

  

Под монтажом цеви и фазонских комада подразумева се: припрема свог потребног материјала 

за монтажу , пренос елемената до места уграђивања и спајање цеви. 

            

  

Фазонски комади који се полажу у земљу су од истог материјала као и цеви. Радове извести у 

свему према: техничким прописима за ову врсту цеви, и упутствима надзорног органа.  

            

  

Обрачун: по м' уграђених цеви и фазонских комада. 

            

   3/4" (25,0x2,0) м' 30.0         

                

10. 

Баштенски хидрант  3/4" са цревом за воду 

            

  

Набавка, транспорт и уграђивање баштенског хидранта од месинга у ПЕ шахт, радни притисак 

10 бара.У цену улази и црево за воду истог пречника, дужине 25м, смештено у ПЕ шахт.  
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Обрачун: по уграђеном комаду. 

ком. 2.0         

                

11. 

Прикључење на постојећу водоводну цев у водомерном шахту 

            

  

Прикључење на постојећу водоводну цев у водомерном шахту извести на мрежи санитарне 

воде после водомера.После  прикључка у шахту предвидети вентил 3/4" за пражњење изведене 

мреже у зимском периоду.У цену улазе сви потребни прелазни и фазонски комади за израду 

споја, вентил за пражњење мреже и пробијање зида шахта за продор цеви пречника 3/4".             

  
Обрачун: паушално. 

пау. 1.0         

  
УКУПНО ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ: 

            

  

IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ     

    

  

  

  ЕНЕРГЕТИКА             

1. ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТУ             

1.1 УРЕЂАЈ ЗА БЕСПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ – УПС 
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  Уређај за беспрекидно напајање УПС 

- Номинална снага  15кВА-12кW 

- Аутономија 15 минута код 10кW  

- Технологија Он-лине доубле цонверсион са  ПФЦ  

- Улазни напон 250В-440В, трофазни (-20%;+15%) 

- Изазни напон/ТХДУ 380В/400В ±1% 

- Улазна фреквенца 47Хз-63Хз  

- Аутоматски бy-пасс стандардан 

- Сервисни бy-пасс стандардан 

- Комуникације 

- МГЕ комуникационе картице- интегрална 3-слот картица са сувим контактима и емергенцy 

стоп – терминал блоцк 

- Излазна фреквенца 50Хз ±1 

- Радна температура  40 дег Ц до 8 сати,0-35 дег Ц континуално 

- цос φ >0,99 

- Боја кабинета сива 

- Степен искоришћења (он лине моде-ЕЦО моде)  97 %  

- Димензије       (В x ш x Д)мм / Тежина:    1420 x 655 x 565 / 335 кг  

(Одговрајући типу АПЦ УПС ГАЛАXY 3000) 

ком 1         

  Укупно поз. 1.1:             

  Укупно поз. 1.:             

2 ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ             

2.1 СВЕТИЉКЕ             
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  Светиљке су  причвршћене на зид и   конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом 

светиљке .  Све светиљке за сијалице са усијаним влакном морају бити снабдевене са навојним 

"Е" грлом. Све светиљке за флуоресцентне цеви морају имати држаче цеви и предспојне справе 

у споју који је означен код сваке светиљке као и потребан број прикључних стезаљки за 

монофазно ожичење. Светиљке су пресвидјене са флуо цевима, сијалицама и прибором за 

причвршћење и осталим ситним материјалом. За сваку пројектом предвиђену светиљку дат је 

краћи опис. Напон напајања светиљки је 230В, 50Хз. 

            

1. ФЛ1 - Уградна светиљка са директном емисијом светла, одговарајуца типу ЦЛЕАН РООМ/МП 

ДП, 4xТ16 24W/840, 230В, у застити ИП 66, која одговара класи чистоће минимално ИСО 7. 

ком 27         

2. ФЛ4 - Уградна светиљка са двоструко параболични, ДаркЛигхт растером за ограничење 

бљештања, сјајни растер израђен од МироСилвер алуминијума; ефикасност оптичког прибора 

(Лигхт Оутпут Ратио) 82%,  одговарајућа типу  АРЦО ДЛ  4xТ16  14W/840, Г5,  ИП20, Буцк. 

Светиљка поседује електронски предспојни прибор и испоручује се са флуо изворима светла 

од 14W/840.  

ком 30         
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3. СВЕТИЉКА НУЖНЕ РАСВЕТЕ (ИП40) - Надградна светиљка сигурносне расвете са 

локалним напајањем у приправном споју, израђена од бризганог, УВ стабилисаног, В2 

самогасивог, безхалогеног поликарбоната са транспарентним дифузором, са одговарајућим 

пиктограмом на самолепљивој фолији ( ИЗЛАЗ ), слична типу АЕСТЕТИЦА 8СЕ3-40, 1xТ16 

8W, 230В, Г5, ИП40, аутономија рада 3х, испоручилац Буцк. 

ком 10         

4. Неспецифициран ситан-монтажни материјал 

компл 1         

  Укупно поз. 2.1             

2.2 ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ             

                

  Инсталациони материјал се поставља у преградне панеле, у равни панела са задихтованим 

отворима.       Преко прекидача заједно са прекидачем, испоручити провидну еластичну 

мембрану која потпуно дихтује.   Прикључнице трба да су снабдевене поклопцем који потпуно 

заптива и који се уклапа у раван зида, заштита ИП54.Прекидаче поставити на висини 1,2м од 

пода а прикључнице на 0,9 и  0,3м.Прекидачи и прикључнице се постављају у инсталационе 

кутије. 

            

1 Прекидач обичан, са инсталационом кутијом 10А, 220В, 50Хз 

ком 6         

2 Прекидач наизменичан, са инсталационом кутијом 10А, 220В, 50Хз 

ком 6         

3 Прикључница монофазна, са инсталационом кутијом 16А, 220В, 50Хз, са заштитним 

контактом 

ком 37         
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4 Разводна кутија, са четири и шест увода. ком 40         

                

  Укупно поз.  2.2             

                

2.3 Инсталациони материјал за монтажу у зид,  у одговарајућој  механичкој заштити ИП54 

            

1 Прекидач обичан, 10А ком 24         

2 Прекидач наизменични, 10А ком 2         

3 Монофазна прикључница 240В,16А ком 62         

4 Разводна кутија, са четири и шест увода. ком 160         

                

  Укупно поз.  2.3             

                

  Укупно поз.  2             

                

3 ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, УЗЕМЉЕЊА И ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА             

                

3.1 ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА 

            

                

1 Поцинкована трака 25x4мм, СРПС Н.Б4.901, постављена на регале у  објекту  

м 320         

2 Кабл Н2ХX-Ј,1x6мм2, за изједначење потенцијала повезивањем на регале, кућишта 

електроенергетске опреме, металну конструкцију панела, на цеви и машинске канале, са 

извођењем веза на оба краја. 

м 280         

3 Укрсни комад ПП СРПС Н.Б4.936 постављен на местима рачвања и настављања траке. 

ком 80         
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4 Укрсни комад СРПС Н.Б4.935 постављен на местима рачвања и настављања округле жице и 

траке. 

ком 160         

5 Спој металног кућишта електроенергетске и термотехничке опреме посредством постојећег 

завртња за уземљење. 

ком 20         

6 Премошћење састава на вентилационим каналима изведено помоћу проводника Н2ХX-Ј 

1x6мм², дужине 15цм, одговарајућим кабловским папучицама на оба краја на најмање 2 места 

по саставу, како би се постигла непрекидност галванске везе на свим местима спајања и 

настављања. 

ком 46         

7 Премошћење састава на цевоводима изведених  помоћу обујмице за цев и проводника Н2ХX-Ј 

1x6мм²,дужине 20цм како би се постигла непрекидност галванске везе на свим местима 

спајања и настављања. 

ком 38         

8 Спој вода на регал варењем, са премазивањем заштитном бојом  

ком 40         

9 Обујмица за цев (СРПС Н:Б4.915) одговарајућег пречника. 

ком 40         

                

  Укупно поз. 3.1             

  Укупно поз. 3 

            

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

            

  ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТУ 
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  ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЧНИЦА ОПШТЕ НАМЕНЕ 
            

  ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА, УЗЕМЛЈЕНЈА И ИЗЈЕДНАЧЕНЈА ПОТЕНЦИЈАЛА 
            

  УКУПНО ЕНЕРГЕТИКА             

                

 

ЕТК 

    

  

 1. ИНФРАСТРУКТУРА             

а 

Ископ кабловског рова, дубине 0.8м, ширине 0,6м, са затрпавањем рова земљом набијеном у 

слојевима дебљине 20цм изнад цеви или каблова и са одвозом вишка земље где то одреди 

стручни надзор. 

м 8         

б 
Испорука и постављање у ископан ров постељице од песка на дну, дебљине 0,2м.   

m
3
 2         

ц 

Израда увода каблова у објекат портирнице помоћу ПЕ цеви 1 x Ø110мм и враћање у 

првобитно стање. м 4         

д 
Испорука и полагање ПЕ цеви Ø 110мм, у ров ТК канализације. 

м 8         

е Испорука ПВЦ заштитника - ГАЛ штитника. м 4         

ф 

Испорука и полагање у ров и провлачење кроз ПЕ цев телекомуникационог кабла предвиђеног 

за полагање у земљу и ТК канализацију типа S/FTP категорије 6 за рачунарску мрежу.  

м 8         

г 

Испорука и монтажа кабла S/FTP категорије 6, бесхалогеног  за прикључнице, типа Телдор или 

одговарајући 

м 180         

и 

Испорука и уградња у кутију утичнице RJ 45, категорије 6, PANDUIT или одговарајући, са 

кутијом за уградњу у зид. ком 2         

  Укупно ИНФРАСТРУКТУРА 

 

          

                

2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА             
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а 

Испорука, монтажа и повезивање колор ИП камере, одговарајуће типу Surveon, у комплету са 

сочивом, и кућиштем намењеним за унутрашњу монтажу („доме“), и могућношћу снимања са 

углом 90 степени.  

 Снимак је дигиталан, са резолуцијом сочива је 1920x1440 тачака (пиxел-а) у боји. Камера је 

опремљена са инфрацрвеним осветљивачем, уграђеним у кућиште. 

ком 6         

б 

Испорука и монтажа носача камере за спољашњу монтажу на зид. 

ком 6         

ц 
Испорука, монтажа и пуштање у рад, инфрацрвеног осветљивача. 

ком 2         

  Укупно СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА :             

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА             

1. ИНФРАСТРУКТУРА 

  

        

2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА             

  УКУПНО ЕТК             

                

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА             

  ЕНЕРГЕТИКА             

  ЕТК             

  УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ:             

  V МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ             

А. 

Климатизација и вентилација             
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1 Двоетажна клима комора Система К2 слична производу ГЕА - Аустрија 096.064 ВВВ 

модуларне изведбе предвиђена за унутрашњу уградњу, израђене од лимених плоча са испуном 

од минералне вуне, споља фарбана, хоризонтална, капацитета 4.000 м³/х свежег ваздуха, и 

3.875 м³/х отпадног ваздуха, страна опслуживања лева и која се састоји из следећих елемената: 

Убацивање 

-улазна секција са завршним зидом комплет са прикључком за бочни улаз свежег ваздуха и 

уграђеном флексибилном везом и унутрашњом жалузином са могућношћу уградње 

електропогона. 

-филтерска секција са филтером класе Г4, Δп1 = 200 Па 

-Секција пригушивача буке са пригушивачем дужине 920 мм. 

-секција рекуператора ваздуха са грејачем за рад са мешавином 35% гликола и воде режима 7/-

4°Ц т1/т2 = -18/-6 °Ц; Δпв = 89 Па; Δпw = 1,3 кПа; 16,6 кW тоталног капацитета 

-празна секција дужине 360 мм, са вратима  

-секција грејача комплет са мраз термостатом, грејни флуид топла вода 90/70°Ц т1/т2 = -12/24 

°Ц; Δпв = 47 Па; Δпw = 0,9 кПа; 48,3 кW 

-секција парног овлаживача комплет са цевима за удувавање паре, капцитета 30 кг/х (цеви се 

повезују на електро парни овлаживач) 

-секција хладњака са хладњаком за рад са мешавином 35% гликола и воде режима 7/12°Ц т1/т2 

= 34/19 °Ц; φ1/φ2 = 40/83,5 %; Δпв = 76 Па; Δпw = 19,7 кПа; 26,9 кW тоталног капацитета 

-одвајач капљица за стандардне измењиваче топлоте в < 3,6 м/с 

-празна секције дужине 360 мм, са вратима 

-вентилаторска секција доводног ваздуха са вентилатором капацитета 4.000 м³/х; Хеxт=215 Па; 

Н = 2,2 кW. Вентилатор се испоручује комплет са трансдјусером притиска. 

-Секција пригушивача буке са пригушивачем дужине 920 мм. 

-филтерске секције са филтерима класе Ф9, Δп1 = 300 Па 

-излазне секције са завршним зидом комплет са прикључком за излаз ваздуха и уграђеном 

флексибилном  везом. Излаз ваздуха на горе 

Одсис 

-завршни зид комплет са флексибилном везом. Чеони улаз ваздуха 

-филтерске секције са филтерима класе Г4, Δп1 = 200 Па 

-вентилаторска секција одводног ваздуха са вентилатором капацитета 3.875 м³/х; Хеxт=150 Па; 

Н =1,5 кW.Вентилатор се испоручује комплет са трансдјусером притиска. 

-секција рекуператора ваздуха са хладњаком за рад са мешавином 35% гликола и воде режима 

-4/7°Ц т1/т2 = 20/7 °Ц; Δпв = 93 Па; Δпw = 1,3 кПа; 14,7 кW тоталног капацитета 

-одвајач капљица за стандардне измењиваче топлоте в < 3,6 м/с 

-Секција пригушивача буке са пригушивачем дужине 920 мм. 

-излазна секција са завршним зидом комплет са прикључком за излаз отпадног ваздуха и 

уграђеном флексибилном везом и унутрашњом жалузином са могућношћу уградње 

електропогона. Излаз ваздуха на горе компл. 1         
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Димензије: Б x Х x Л = 1080x1600x7800мм  
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2 Одсисна вентилаторска секција Система В2Р слична производу ГЕА - Аустрија 096.064 ВВВА  

модуларне изведбе предвиђена за унутрашњу уградњу, израђене од лимених плоча са испуном 

од минералне вуне, споља фарбана, хоризонтална, капацитета 3.875  м³/х отпадног ваздуха, 

страна опслуживања десна и која се састоји из следећих елемената:-завршни зид комплет са  

флексибилном везом и унутрашњом жалузином са могућношћу уградње електропогона. Чеони 

улаз ваздуха-вентилаторска секција одводног ваздуха са вентилатором капацитета 3.875 м³/х; 

Хеxт=210 Па; ; Н = 1,1 кW.-излазна секција са завршним зидом комплет са прикључком за 

излаз отпадног ваздуха и уграђеном флексибилном  везом.Излаз ваздуха на гореДимензије: Б x 

Х x Л = 1080x840x1400мм  

компл. 1         

3 Електро парни овлаживач сличан типу Хyлине, производ Хyгроматик или сл., Немачка, 

следећих карактерситика: 

            

  Г=30кг/х, Н=22,5кW ком 1         
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4 Протовпожарне клапне са електромоторним погоном и напајањем 24В и повратном опругом, 

топљивим осигурачем и крајњим прекидачем отпорност на пожар 90 мин производ “Троx” или 

сл. следећих димензија: 

            

  700 x 300 x 240 мм 
ком. 1         

  800 x 300 x 240 мм 

ком. 1         

5 Алуминијумске решетке за убацивање и одсисавање ваздуха  типа АТ-А производ “Троx” или 

сл. следећих димензија: 

            

  325x225 
ком. 6         

  425x125 
ком. 6         

  425x225 
ком. 6         

  525x125 
ком. 4         

6 Равни и фазонски делови канала за ваздуха израђени од поцинкованог лима одговарајуће 

дебљине, комплет са материјалом за спајање и заптивање. Спајање канала извести фалцовањем 

и Метз прирубницама. 

кг 1000         



55 

 

7 Носачи опреме и канала израђени од профилисаног гвожђа погодне конструкције 

кг 250         

8 Изолација канала свежег ваздуха. Изоловати термичком изолацијом са парном браном 

дебљине 19 мм. Плаћа се са радом, алатом и материјалом 

м2 50         

  

Укупно под А:             

Б 

Развод хладне воде             

1.    Ваздухом хладјена расхладна машина тип МцСмарт - СТ 400Ц, производ МцQуаy, Италија или 

сл. следећих карактеристика: 

расхладни капацитет 114кW при тсп=40ºЦ, Не= 47кW 

температура хладне воде 7/12ºЦ (гликол 35%) 

Комплет са хидромодулом који у саставу има две пумпе, експанзиону посуду и бафер 

танк.Компресори се налазе у звучној заштити (лоw ноисе). 

ком 1         

2. Каналски вентилатор конвектор предвиђени за уградњу у систем ваздушних канала, за рад са  

рециркулационим ваздухом у двоцевном систему воде, тип МЦW-Ц, производ МцQуаy, 

Италија или сл., за рад са мешавином 35% гликола и воде режима 7/12°Ц. Вентилатор 

конвектор се испоручују комплет са флексибилном везом за спајање канала са каналским 

јединицам, филтерима, изолованом кондезном тацном, балансним вентилом, зауставним 

вентилом, одзрачним вентилима, 3 брзинским вентилатором, следећих карактеристика: 

МЦW-Ц 0200, Qт =1320 W, Qх(сен) = 990 W, Г = 255 л/х, Н=51 W, Δпw = 7 кПа. компл. 3         
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  МЦW-Ц 0300, Qт =1880 W, Qх(сен) = 1460 W, Г = 380 л/х, Н=69 W, Δпw = 9 кПа. 

компл. 3         

  МЦW-Ц 0400, Qт =2430 W, Qх(сен) = 1950 W, Г = 500 л/х, Н=83 W, Δпw = 12 кПа. 

компл. 3         

  МЦW-Ц 0600, Qт =3740 W, Qх(сен) = 3110 W, Г = 700 л/х, Н=83 W, Δпw = 20 кПа. 

компл. 2         

  УКУПНО ПОД Б: 

            

Ц Изолација и бојење             

1 Изолација и бојење цевовода који није предизолован. Бојење основном бојом два пута. м2 

35         

2 Изолација цевовода топле воде минералном вуном у омотачу од Ал-лима δ=0,8мм.  

дебљина изолације 40 мм. 

м2 250   

  

    

  дебљина изолације 50 мм  м2 35         

  УКУПНО ПОД Ц:             

    

            

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 . 
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-  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            

Е 

Вакуумски цевовод са монтажом             

1 Вакуумски (10-5 Торр и висе) изолована криогена цев НПС 1/2” ПН10, АИСИ 304Л Спољна 

цев φ60.3x1.65мм 

Унутрасња цев АИСИ 304Л φ21.3x1.65мм 

Чврсти ВИП цевовод са 51 м дужине укљуцујуци вертикале прикљуцка: 

Капа ком.2 

Задржач гасне фазе ком. 5 

Колено ком. 7 

Т-комад ком. 12 

Цхарт или одговарајући. 

компл. 1         

2 Криогени вакуумски изолован одушни вентил, Црyовент девице ДН6 ПН10 

Цхарт или одговарајући. 
ком 1         

3 Криогени руцни запорни вентил 1/2" ПН10 

Цхарт или одговарајући. 

ком 12         



58 

 

4 Црево за криоген флуид 1,2м ПН10 1/2" са фитинзима на повезивање на вентил и потрошач 

Цхарт или одговарајући. 

ком. 12         

5 Дегазатор за криоген флуид ДН15/ДН50, ПН10 са спојним елементима на цевовод 

Цхарт или одговарајући. 

ком 1         

6 Склоп прикључака од нерђајућег челика Ч4580 за повезивање резервоара и цевовода под 

вакуумом. Изоловани су класичном изолацијом. 

компл. 1         

7 
Ослонци. компл. 1         

  УКУПНО ПОД Е:             

Ф Бакарни цевовод са монтазом             

1 Ослонци. 
компл. 1         

2 Бакарни цевовод Ø15x1мм. м 15         

3 Бакарна колена Ø15x1мм. ком 15         

4 Вентил 1/2" навојни са фитингом за повезивање на цев. 

ком 2         

5 Неповратни вентил 1/2" навојни са фитингом за повезивање на цев. 

ком 2         

  УКУПНО ПОД Ф: 

            

Г Испитивање и пустање у рад 

            

1 Испитивање инсталације на чврстоћу и заптивеност према пројекту, продувавање инертним 

гасом. 

паушал 1         
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2 Пустање инсталације у рад:- детаљна провера инсталације- прво пуњење инсталације 

обезбеђује Инвеститор- регулација инсталације за постизање радних параметара- примопредаја 

радова- Пројекат изведеног стања- Атести и гаранција 

паушал 1         

3 Надзор над извођењем овласћеног лица. 

паушал 1         

4 Припремно завршни радови. 

паушал 1         

5 Обука особља. 
паушал 1         

  УКУПНО ПОД Г: 

            

  СВЕ УКУПНО (А,Б,Ц,Е,Ф,Г) 

          

 

VI СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ 

      

                        

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ             

                

1 Одвоз земље              
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Позиција обухвата масинско скидање, утовар и транспорт површинског слоја земље,на 

депонију удаљену до 10км. Земљу скидати у слоју д=20цм, са слободних површина око објекта 

Банке матичних ћелија. 

850м2x0,20м 

            

  
Обрачун и плаћање по м3 одвезеног материјала у самониклом стању. 

м3 170.00         

                     

2 Хумузирање слободних површина са сејањем траве 

            

  

Позиција обухвата набавку, транспорт, истовар и разастирање хумуса у слоју дебљине д=20цм 

и сејање траве, у свему према  техничким условима.  

            

  Обрачун и плаћање по м² хумузираних  

површина. м2 850.00         

                

                

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ                          укупно ДИН:   

          

                

                

II ОГРАДА КОМПЛЕКСА             

                

1 Обележавање ограде             

  Обрачун и плаћање по м1 обележене ограде 

м1 80.00         

                

2 Рушење постојће ограде 
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  Позиција обухвата уклањање постојеће металне ограде и темеља стубова, са утоваром и 

транспортом порушеног материјала на депонију, удаљеност до 10км 

            

  Обрачун и плаћање по м1 уклоњене ограде м1 80.00         

                

3 
Ручни ископ земље за темеље ограде и оградне греде    

          

  

Позиција обухвата ручни ископ земље за темеље металне ограде и армиранобетонских греда, 

са утоваром и транспортом земље  на депонију, удаљеност до 10 км.  Радове извести према 

ситуацији и детаљу из пројекта. 

  

          

  
Обрачун и плаћање по м3 ископане и одвезене земље. 

м3 10.00         

                

4 

Израда темеља од набијеног бетона МБ20             

  Позиција обухвата  набавку , транспорт и уградјивање материјала за израду бетонских темеља 

металних ограда ии пешачких капија. Радове извести према ситуацији и детаљу из пројекта. 

            

  Обрачун и плаћање по м³ уграђеног бетона. м3 5.00         

                

5 Израда темељних греда ограде.             

  

Набавка материјала, транспорт и бетонирање армирано бетонских темељних греда бетоном Ц 

25/30 (МБ-30),  са употребом оплате до 5.00 м2/м3.                                                                                                         
  

          

  Обрачун и плаћање по м³ уграђеног бетона. м3 7.50         
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6 Израда арматуре за темељне греде ограде. 

            

  

Набавка, транспорт,исправљање, сечење, савијање и уградња арматуре за темељне греде и 

темељну каду чилера. 

Напомена: Колична арматуре је одређена апроксимативно. 

            

  Обрачун по килограму компет изведене поз.             

  01. Апроксимација за све врсте арматуре Кг 700.00         

                

7 Набавка, израда и уградња металне ограде висине 1,2м од челичних стубова н76мм, 

челичних рамова н30мм, с=2,5мм и жичане испуне 

  

          

  Позиција обухвата набавку материјала, израду, уградњу,  и фарбање металне ограде према 

детаљу из пројекта. Фарбањем је обухваћено чишћење елемената, премаз антикорозивним 

средствима, премаз заштитном бојом и масном бојом у два слоја.   

  

          

  Обрачун и плаћање по м1 комплетно изведене металне ограде м1 80.00         

                

8 Набавка, израда и уградња металне капије висине 1,5м од челичних стубова н76мм, 

челичних рамова н30мм, с=2,5мм и жичане испуне, ширина капије 2,50м, двокрилна 

  

          

  Позиција обухвата набавку материјала, израду, уградњу,  и фарбање металне капије према 

детаљу из пројекта. Фарбањем је обухваћено чишћење елемената, премаз антикорозивним 

средствима, премаз заштитном бојом и масном бојом у два слоја.   

  

          

  Обрачун и плаћање по комаду постављене капије.        

ком 1.00         

9 Израда тротоара између темеља чилера и темеља агрегата. 
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  Набавка материјала, транспорт и бетонирање тротоара око објекта неармираним бетоном Ц 

16/20 (МБ-20), д = 10 цм. По ивици тротоара треба урадити темељну стопу од неармираног 

бетона 20/20 цм. На свака два метра треба урадити спојницу 2x2 цм која се залива битуменом. 

            

  Обрачун по м2 компет изведене позиције. м2 12.00         

                

10 Израда армирано бетонског темеља чилера. 

            

  Бетонирање армирано бетонских темеља чилера бетоном Ц25-30 (МБ 30)  са употребом оплате. 

            

  Обрачун по м3 комплет готове позиције.             

  03. Темељ за чилер. Оплата 4,74 м2/м3.             

  0.25*2.75*2.2+0.25*0.65*2*(2.5+1.95) м3 2.96         

                

11 Изрда слоја неармираног бетона у кади чилера. 

            

  Бетонирање слоја од неармираног бетона Ц16/20  (МБ 20) у кадама темеља за  чилер у слоју д = 

10 цм. 

            

  Обрачун по м2 комплет готове позиције.             

  2.25*1.70 м2 3.83         

                

  ОГРАДА                          укупно ДИН:   
          

III ЗАШТИТА ОД БУКЕ             

                

1. Постављање акустичних панела             



64 

 

  

Позиција обухвата набавку, доставу, постављање транспарентних панела за заштиту од буке 

око чилера и дизел електричног агрегата. Ови панели се састоје од транспарентних елемената 

од акрилног стакла (ПЛЕXИГЛАС) типа Глечер П или слично,армираног црним влакнима од 

полyамида дебљине 15 мм.  Панели су постављени у алуминијумски оквир који се поставља 

унутар ХЕ 160 стубова. Састав панела да је у свему усклађен са важећим стандардима и 

условима квалитета. Постављање по произвођачкој спецификацији. 

    

        

  
Обрацун и плаћање по м² постављеног панела. 

м2 36.00         

                

  

ЗАШТИТА ОД БУКЕ            укупно ДИН:             

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

      

 

 

      I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ: 

      

 

 

      II ОГРАДА :  

     

 

 

      III ЗАШТИТА ОД БУКЕ: 

      

 

 

      

 

 

        УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:             
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА    

     

       

        

        I Грађевинско занатски радови: 

      

 

__________________________________________________________________________________ 

      
II Намештај: 

      

 

_________________________________________________________________________________ 

      III Хидроисталације: 

      

 

__________________________________________________________________________________ 

      
IV Електроинсталације: 

      

 

__________________________________________________________________________________ 

      
V Машинске инсталације: 

      

 

__________________________________________________________________________________ 

      
VI Спољно уређење: 

      

 

__________________________________________________________________________________ 

      

 

              

                                                /УКУПНО ДИН. БЕЗ ПДВ-А,    И    УКУПНО ДИН. СА ПДВ-ОМ/ 

      

 

              

 

УКУПНО: 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                 /УКУПНО ДИН. БЕЗ ПДВ-А,    И    УКУПНО ДИН. СА ПДВ-ОМ/ 
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Укупна  цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Гарантни рок на изведене радове 

 

 

 

Рок за извођење радова 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.Oсновни елементи структуре цене 

садржани су у обрасцу финансијске понуде.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 

 

Уговорне стране : 

 

1. ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“,  Нови Београд, Радоја Дакића 6-8,  ПИБ: 100136676, 

Матични број: 07046219, Број рачуна: 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора др сци мед  Радоје Симић (у даљем тексту: 

купац) 

 

и 

 

2. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ са седиштем у_____________________________________________________ 

_______________________________________, улица_________________________________________________________________________________, 

ПИБ:________________________________________________, Матични број:____________________________________________________________, 

Број рачуна: ___________________________ Назив банке:____________________________________________________________________________, 

кога заступа____________________________________________________________________________________________________________________  

  

овлашћени члан групе ___________________________________________________________________, са седиштем у _______________________, улица 

___________________________, ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. _______________________ отворен код 

пословне банке ______________________,  

члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, улица ____________________________, ПИБ ______________,  

матични број _________________,  

члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, улица ____________________________, ПИБ ______________,  

матични број _________________,  

 

које заступа директор ___________________________  

(у даљем тексту: Извођач) 

 

Основ уговора: 

ЈН.  Број: 36/2015 

 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________/ Не попуњавати/ 

 

Понуда изабраног понуђача бр. _________________________________________________________ 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                                    Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење грађевинских радова за јавну набавку бр. 36/2015 су радови – Радови на  згради Банке матичних ћелија хематопоезе 

у улици Радоја Дакића 6-8 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

                                                    Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно _______________________________________ динара без ПДВ односно  

 

__________________________________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ____________ од 

 

_______________ 2015. године. 

 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. Осим вредности рада, добара и 

услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.            

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

                                             Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :  

 

_______________________________________________________________________________ , све зависно од времена пребацивања средстава од стране 

Министарства здравља Републике Србије.  

Истовремено се извођач обавезује да достави банкарске гаранцију за повраћај аванса са роком важења дужим од рока предвиђенов за извођење радова.  

Уколико Наручилац  делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 

другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 

плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.    

 

 



69 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од   

_______________________________________________________________________од дана уплате аванса, а према приложеном динамичком плану, који је саставни 

део овог уговора. 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих 

услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију ,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица. 

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.  

Члан 5. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца ,  

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси 

Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1%  од укупно 

уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од  
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5 % од вредности укупно уговорених радова. 

 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 

ситуацији. 

Ако су Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду 

штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

                                                                                                                                        Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком 

документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује : 

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на 

разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити 

узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању одговорног извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 

радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  ослобађа 

свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца  датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 

ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 

постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци; 
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- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене 

радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и 

формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерака, по два за Наручиоца  и стручни надзор. 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и  чл. 3. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо- техничку документацију , као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем.  

 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 10. 

 Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења 15 дана 

дужим од дана завршетка радова,  која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора и са роком важења најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 

приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 

гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса 

кроз привремене ситуације.  

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 

важења банкарских гаранција. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 

њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.   
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Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу  преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од 

вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 

први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од 

дана пријема писаног захтева  и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и 

недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 11. 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 

(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова. 

Извођач је такође дужан да у року од 15 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за 

све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

Гарантни рок за изведене радове износи: ______________________________________________________________________________________________________, 

рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Службени 

гласник Републике Србије“, број 93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 

дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене 

материјале и опрему, као и упутства за руковање. 

 

Члан 13. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 

изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца,Наручилац је овлашћен да 

за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року. 
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Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. овог члана,  

Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 14. 

 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте 

у складу са пројектном документацијом. 

Уколико Наручилац  утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У 

случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 

материјал који не одговара прописаном квалитету. 

 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац  има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их 

о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац  има 

право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 15. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _____________________________________________, са седиштем  

 

____________________________, ПИБ_____________________, матични број ______________________________________________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

 

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

 

Члан 16. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 

стручни надзор и Наручиоца  у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   

 

 

Члан 17. 
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно 

за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  

 Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

 

Члан 18. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.    

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

Члан 19. 

 

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са 

Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.  

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због 

непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност 

свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу 

од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви 

радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље фазе извршења радова.   

 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 20. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца  и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 20 дана од завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три 

извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац  у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико 

те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца  и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 

Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

 

Члан 21. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног 

надзора и усвојених јединичних цена из понуде.  



75 

 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 22. 

  Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 20 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 

документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није 

поступио по примедбама стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 23. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог 

уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, 

која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 

садржи основ за раскид уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 

стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                           Члан 24. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 

Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 26. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 10. и полиса осигурања из члана 11. 

Уговора. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске 

гаранције из члана 10., као и уколико не достави полисе осигурања из члана 11. овог уговора. 

 

Члан 27. 
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Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

НАРУЧИЛАЦ                    ИЗВОЂАЧ 

Институт за здравствену заштиту мајке 

 и детета Србије „Др Вукан Чупић“       ________________________________ 

_________________________________          ________________________________ 

В.Д. Директора  др сци. мед. Радоје Симић                                       директор 
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Образац  VIII    ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ДИНАМИЧКОГ ПЛАНА 

 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:  _________________________________________________________ 

Матични број: ____________________ ПИБ :         ________________________ 

Особа за контакт: __________________________________________________________ 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 36/2015, наша понуда буде 

изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о Извођење грађевинских Радова на згради Банке матичних ћелија хематопоезе, у 

улици Радоја Дакића 6-8, у року од 7 дана од дана закључења уговора приложити динамички план. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Датум:    _______________                 Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац IX 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 36/2015, наша понуда буде изабрана 

као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о Извођење грађевинских Радова на згради Банке матичних ћелија хематопоезе, у улици Радоја 

Дакића 6-8, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.  

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  

 

Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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                                                                         X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде, како следи у табели:  

 

ВРСТА ТРОШКА 

 

ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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                                                                                XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  радова, бр. 36/2015, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке радова – Ј.Н. бр.36/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема  забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

          Датум                                                                       Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

 

 

 

        Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена         печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


