
 

 
Дел. бр.: 100/373-2 
Датум: 24.11.2014.г. 
       I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

ЈАВНА НАБАВКА 
 –Радова-  

 
 – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  

 
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА 

 ЈАВНА НАБАВКА бр. 24-П/2014 
 

• На страни 61 и 62. Конкурсне документације брише се из табеле ставка : 
o 2.2 Зидни инсталациони канал типа 2 

 
• На страни 63 и 64. Конкурсне документације брише се из табеле ставка : 

o 2.3 Зидни инсталациони канал типа 3 
 

• На страни 65. Конкурсне документације брише се из табеле ставка : 
o 2.5 Доња прљава шина испод типа 1 

 
• На страни 66. Конкурсне документације брише се из табеле ставка : 

o 2.6 Доња прљава шина испод типа 4 
• На страни 19 мења се датум достављања и отварања понуда и гласи : Понуда се сматра благовременом уколико је примљења од стране наручиоца до  

03.12.2014.г. до 09:00 часова. Поступак отварања понуда ће се спровести 03.12.2014.г. у 11:00 часова у просторијама Института.  
 

Београд, новембар 2014.године 
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3.) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 24-П/2014, деловодни број Одлуке 100/366 и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 24-П/2014 деловодни број Решења 100/367 од 12.11.2014.г., и на основу Мишљења о основаности примене преговарачког поступка  
Управе за јавне набавке бр. 404-02-3840/14 од 10.11.2014.г.,  припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку  радова – Адаптација – реконструкција Одсека 
хематоонкологије I –  

ЈН бр.24-П/2014 
 Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
5-12 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како 
се доказује испуњеност тих услова 

13-17 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 18 
VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 19-25 
VII Образац понуде са структуром ценe са упутством како да се попуни 26-73 
VIII Образац трошкова припреме понуде 74 
IX Образац изјаве о независној понуди 75 
X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 76 
XI Образац изјаве о достављању финансијске гаранције 77 

 
Укупан број страна 77 
 



                            I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић“ 
Адреса: Радоја Дакић 6 – 8, Нови Београд 11070 
Интернет страница: www.imd.org.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда: ако због изузетне хитности проузроковане ванредним 
околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у 
роковима одрђеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било којој вези са наручиоцем – 
Члан.36.став1.тачка 3.ЗЈН (Сл.гл.РС 124/2012) 
Министарство здравља републике Србије је из Програма 1803 – „Унапређење квалитета и услова за лечење“ на Програмској активности – 01 – 
„Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“, за реконструкцију Одсека хематоонкологије I – 
Института, одобрило средства  у износу од 8.500.000,00 дин. са ПДВ-ом, односно 7.083.300,00 дин. без ПДВ-а. 
У Обавештењу Министарства здравља бр. 401-00-4026/2014-13, које је примљено код наручиоца дана 31.10.2014.г. наведено је да је наручилац 
дужан да спроведе јавну набавку и достави целокупну конкурсну документацију у поступку јавне набавке најкасније до 12.12.2014.године, ради 
преноса средстава. 
Како је у Обавештењу Министарства здравља наведен кратак рок у ком је наручилац дужан да спроведе јавну набавку и да целокупну 
документацију достави Министарству здравља са захтевом за пренос средстава,  није могуће спровести законом предвиђен/отворени поступак јавне 
набавке. Из тог разлога наручилац се определио за спровођење поступка по преговарачком поступку по хитности по чл.36, ст. 1, тачка 3.  
Морамо да напоменемо да је Одсек хематоонкологије I, где се лече деца узраста до 18 година,  најстарији део Института за здравствену заштиту 
мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, који се никада није обнављао, а изграђен је 60-их година прошлог века. Институт једино на овај начин 
може да обезбеди средства за обнову овог дела Института, и на тај начин пружи адекватне – хумане услове за лечење пацијената, који због природе 
болести проводе дужи временски период на овом одељењу /1-3 месеца/. 
Сходно свему наведеном, предлажемо да нам се као Наручиоцу и здравственој установи од јавног значаја која лечи децу из целокупне Републике 
Србије, као и из Региона, достави позитивно мишљење којим се потврђује основаност за покретање преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива, по чл.36, став 1, тачка 3, на основу чега би се обезбедили хумани услови за пружање здравствене заштите животно угрожених пацијената. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 24-П/2014 је набавка радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: дипл.правник Маја Алексић, Софија Гомирац – службеник за јавне набавке. 
Број телефона (број факса): 011/3108-250 (011/2609-869). 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
Предмет јавне набавке – назив и ознака из општег речника набавке: 
Набавка радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  
 
Процењена вредност јавне набавке: 7.083.300,00 дин. без ПДВ-а 
 
Општи речник набавки: 45000000 – Грађевински радови- 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Радови на адаптацији - реконструкцији и хематоонкологије, који су предмет ЈН бр. 24-П/2014 су детаљно описани у Одељку VII - Образац понуде 
са структуром цене и то у Обрасцу 5) Опис предмета набавке - образац понуде са структуром цене. Понуђач је дужан да попуни све ставке у 
понуди" 
 
 
Начин извођења радова: 
- прилагођавање раду Института што подразумева евентуалан рад ноћу, преко викенда и за време празника. 

 
Почетак радова 48 сати од уплате аванса 
 
Гаранција на изведене радове  2 /две/  године. 

 
 
Рок плаћања:  
Аванс 100% , који ће наручилац уплатити понуђачу одмах по преносу средстава од стране Министарства здравља 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
Рок извођења радова: до 40 радних дана од  уплате аванса 
 
 
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 не може мењати понуду 
 
 
У прилогу техничких карактеристика наручилац доставља скице - део пројектне документације на основу којих ће понуђач дати своју понуду. 
 
 
 
ДЕО ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - СКИЦЕ 
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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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. 
ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 
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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 
75. ст. 2. Закона). 
 

1.2 Додатни услов: 
 

1.Кадровски капацитет 
‐ Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом, у сталном радном односу 
‐ Одговорни извођач машински инжењер са лиценцом 430, са лиценцом 
‐ Одговорни извођач електроинжењер са лиценцом 450, са лиценцом 
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 2       Пословни  капацитет 
‐ Референтни уговори  за изведене грађевинско занатске радове  који су предмет ове јавне набавке у последње (три) година/ 

2011,2012,2013/ у укупном износу од најмање  15 (петнаест) милиона динара без ПДВ-а по свим уговорима 
 
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 
 
 

1.2. 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.   

1.3. 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. 

 
 
 
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, 
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односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;  

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  800 у сталном радном односу 
б) Одговорни машински инжењер са лиценцом 430, ангажован по уговору о радном односу или ван радног односа 
ц) Одговорни електроинжењер са лиценцом 450, ангажован по уговору о радном односу или ван радног односа 
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Доказ:  

‐ За тачку под ознаком а) копија радне књижице или  копија уговора о раду као доказ да је одговорни извођач грађевинско занатских 
радова  у радном односу код понуђача, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

‐ За тачке под ознаком б) и ц) копија уговора о раду или другог уговора по ком су ангажовани као доказ да су одговорни извођачи 
ангажовани 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 оварену од стране 

инвеститора 
‐ Рекапитулација 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.    

 
 
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. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
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 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 
 
Елементи о којима ће се преговарати: цена  
Начин преговарања: Директно преговарање, у једном кругу, поступак преговарања спровешће Комисија за јавну набавку која ће преговарати са 
овлашћеним представником понуђача, одмах по отварању понуде, о предвиђеним елементима. 
 
Уколико се понуђачи одлуче да умање цену у поступку преговарања попуниће збирну рекапитулацију из обрасца понуде у коју ће уписати 
понуђене и умањене/ цене/ вредности по врстама радова и укупну вредност понуде. Накнадно у року од 24 часа од поступка преговарања понуђачи 
су обавезни да доставе попуњен комплетан образац понуде/образац бр.5/ из конкурсне документације са ценама које су сагласне ценама које су 
понуђене у поступку преговарања. 
 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку 
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 
 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 
достављеној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.   
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VI 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 „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са 
назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљења од стране наручиоца до  03.12.2014.г. до 09:00 часова. Поступак отварања понуда ће се 
спровести 03.12.2014.г. у 11:00 часова у просторијама Института.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и 
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
    
3. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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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 „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 
– 8, Нови Београд 11070,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ или 
„Допуна понуде за јавну набавку набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ. или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 - НЕ ОТВАРАТИ.   или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 - НЕ 
ОТВАРАТИ  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
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 VII), 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 VII) 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. 
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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 6) 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,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања: Аванс 100% , који ће наручилац уплатити понуђачу одмах по преносу средстава од стране Министарства здравља 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција на изведене радове је две године од  дана испостављања окончане ситуације . 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
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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 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђења: 
 
I Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања достави Наручиоцу у року од 
7 дана од дана закључења уговора.  
 
II Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора, предаје се наручиоцу  у тренутку 
примопредаје радова. 
 
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. 

 
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, електронске поште на e-mail – javne.nabavke@imd.org.rs или факсом на број – 
011/2609-869] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 24-П/2014. 
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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 
РЕФЕРЕНЦИ 
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, а понуђач буде изабран као најповољнији у 
предметној јавној набававци наручилац ће захтевати додатно финансијско обезбеђење у вредности од 15% од понуђене цене 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 
 
Елементи о којима ће се преговарати: цена  
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Начин преговарања: Директно преговарање, у једном кругу, поступак преговарања спровешће Комисија за јавну набавку која ће преговарати са 
овлашћеним представником понуђача, одмах по отварању понуде, о предвиђеним елементима. 
 
Уколико се понуђачи одлуче да умање цену у поступку преговарања попуниће збирну рекапитулацију из обрасца понуде у коју ће уписати 
понуђене /умањене/ цене/ вредности по врстама радова и укупну вредност понуде. Накнадно у року од 24 часа од поступка преговарања понуђачи 
су обавезни да доставе попуњен комплетан образац понуде/образац бр.5/ из конкурсне документације са ценама које су сагласне ценама које су 
понуђене у поступку преговарања. 
 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку 
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача. 
 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 
достављеној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.   
 
17. 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“.  
 
18. 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 цену најповољнија ће се изабрати према понуђеном дужем гарантном року. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену и исти гарантни рок најповоњнија ће се изабрти по редоследу пријема понуда на архиви 
Института. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 
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20. 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу 
Институт за здравствену заштиту мајке и детета “Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације долази до застоја рока за подношење понуда.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права 
[осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона]. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на 
Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на 
број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – Адаптација – реконструкција Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 
24-П/2014 – 
 
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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1) 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: 
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Матични број: 

 

 
 

 
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: 

 

   

28



 Порески идентификациони број: 
  

Име особе за контакт: 
 

 
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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Образац понуде са структуром цене 
 
Дат је детаљан опис радова и понуђач је дужан да попуни све ставке у понуди. 
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Р.бр Опис ЈМ. Кол. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Демонтажа постојећих дрвених двокрилних 

врата са надсветлом (плот + шток) 

дим.90+40/205+90 см и одвоз на градску 

депонију. Браву кваку и шилдове предати 

Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата 

(плот+шток) дим.110/205 см и одвоз на 

градску депонију. Браву кваку и шилдове 

предати Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата 

(плот+шток ) дим.105/205 см и одвоз на 

градску депонију. Браву кваку и шилдове 

предати Инвеститору.

Обрачун по ком

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

за извођење грађевинско занатских, електро и машинских радова на адаптацији               Оделења I педијатрија- хематологија

1. ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ

1.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

ОПШТИ ОПИС ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СВИХ ВРСТА РАДОВА НА ОБЈЕКТУ

Код свих грађевинско-занатских радова назначених у предмеру и предрачуну условљавају се употребе стручне радне снаге, квалитетног материјала 

предвиђеног важећим стандардима, просечним нормамаи датим описима. Све наведене позиције подразумевају се комплетно изведене и обухватају 

сав рад, материјал, алат за рад и сав остали помоћни материјал, спољни и унутрашњи транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге по прописима 

ХТЗ-а и потербан стручни надзор. Обрачун готових радова ће се вршити према важећим нормама, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији.

ком 2.00

1

2

ком 7.00

3

ком 3.00
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Демонтажа постојећих дрвених 

једнокрилних врата (плот + шток ) 

дим.100/205 см и одвоз на градску 

депонију.Браву кваку и шилдове предати 

Инвеститору.
Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених  

једнокрилних врата са надсветлом               

(плот + шток) дим.100/205+90 см и одвоз на 

градску депонију. Браву кваку и шилдове 

предати Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата са 

надсветлом  (плот+шток )  дим. 90/205+50 см 

и одвоз на градску депонију. Браву кваку и 

шилдове предати Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата са 

надсветлом (плот + шток) дим. 90/205 см и 

одвоз на градску депонију. Браву кваку и 

шилдове предати Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата (плот + 

шток) дим. 80/205 см и одвоз на градску 

депонију. Браву кваку и шилдове предати 

Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих дрвених врата ( плот 

+ шток) дим. 70/205 см и одвоз на градску 

депонију. Браву кваку и шилдове предати 

Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих фиксних дрвених 

прозора дим.225/80 см и одвоз на градску 

депонијуОбрачун по ком

10

ком

ком 5.00

ком 4.00

8

4

ком 1.00

1.00

ком 1.00

5

6

ком

7

ком 1.00

6.00

9
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Демонтажа постојећих фиксних дрвених 

прозора дим.322/85 см и одвоз на градску 

депонију

Обрачун по ком

Демонтажа постојећих алуминијумских 

прозора дим.180/80 см и одвоз на градску 

депонију

Обрачун по ком

Демонтажа постојеће дрвене преграде 

висине 295 см и одвоз на градску депонију. 

Преграда је израђена у дрвеном растеру. 

Парапетни део преграде висине 80 см је 

обложен дрвеном ламперијом а остали део је 

застакљен

Обрачун по м²

Демонтажа постојеће алуминијумске 

преграде и одлагање на место које одреди 

инвеститор. У склопу преграде су и врата

Обрачун по м²

Обијање подне керамике заједно са 

слојевима цементног малтера и одвоз шута 

на градску депонију

Обрачун по м²

Обијање зидних керамичких плочица са 

слојевима цементног малтера до опеке и 

одвоз шута на градску депонију

Обрачун по м²

Рушење преградног зида од опеке заједно са 

серклажом и одвоз шута на градску депонију. 

Дебљина зида d = 15 см 

Обрачун по м²

Скидање PVC подне облоге са одвозом на 

градску депонију

Обрачун по м²

Скидање старе фарбе са зидова до здраве 

подлоге и одвоз шута на градску депонију

Обрачун по м²

18

м²

19

м² 500.00

320.00

ком 2.00

11

12

17

м² 72.00

1.00

620.00

ком

15

16

м²

м² 78.00

13

м² 28.00

14

м² 11.50
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Обијање цементне кошуљице и одвоз шута 

на градску депонију

Обрачун по м²

Обијање парапетног зида (по демонтажи 

фиксних прозора) дебљине 15 см,  висином  

h = 20 см и дужином 225 см, са одвозом шута 

на градску депонију

Обрачун по м²

Пробијање преградног зида од опеке 

дебљине d = 15 см за уградњу нових врата са 

надвратником и одвоз шута на градску 

депонију.

Обрачун по м²

Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и малтерисање зидова 

продужним малтером у размери 1:2:6 са 

завршном обрадом финим пердашењем.

Обрачун по м
2

Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице у размери 1:3, просечне дебљине 

d = 5 см. Као додатак користити Sika Fibers 

полипропиленска влакна или влакна сличних 

карактеристика у свему по упутству 

произвођача. Завршна обрада цементне 

кошуљице је машинска заглађеност до црног 

сјаја

Обрачун по м
2

2

м² 200.00

1.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ                                  

1.2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ

1

м² 700.00

21

м²

20

м² 200.00

5.00

22

5.00

м²
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Набавка материјала и обрада шпалетни око 

демонтираних врата и прозора.Шпалетне 

обрадити продужним малтером 1:2:6 са 

уградњом ПВЦ ивичних лајсни са мрежицом 

и завршном обрадом финим пердашењем

Обрачун по м

Набавка материјала и затварање шлицева 

цементним малтером 1:3, по монтажи новог 

водоводног и електро развода са завршном 

обрадом финим пердашењем.

Обрачун по м

Набавка материјала и затварање шлицева 

цементним малтером у размери 1:3, по 

монтажи новог канализационог  развода са 

завршном обрадом финим пердашењем

Обрачун по м

Набавка материјала и  формирање отвора за 

клизна врата са фиксним прозором. Отвор 

формирати зазиђивањем дела прозора 

опеком у продужном малтеру. Дебљина зида 

d = 15 см. 

Обрачун по м
2

Набавка материјала и зидање зида од 

преградних гитер блокова ширине d =12 см у 

цементном малтеру. 

Обрачун по м
2

Набавка материјала и израда хоризонталног 

и вертикалног армирано бетонског серклажа 

димензија 15х20 см. Серклаж је МБ 20 и 

изводи се  у мокром чвору. Позиција 

обухвата сав потребан материјал и рад 

(бетон, арматуру, оплату) а висина извођења 

радова је 220 см 

Обрачун по м³

7

м² 15.00

3

165.00м

4

м 300.00

5

м 70.00

6

м² 2.00

м³

8

0.60
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Набавка материјала и израда армирано 

бетонског надвратника димензија 15х20 см 

Набвратник је МБ 20 и изводи се  у мокром 

чвору. Позиција обухвата сав потребан 

материјал и рад (бетон, арматуру, оплату) а 

висина извођења радова је 205 см 

Обрачун по м³

Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и израда хидроизолације 

подова и зидова мокрих чворова. 

Хидроизолацију подићи уз зидове минимум 

15 см од коте пода, а зидове у кабинама за 

туширање третирати целом површином. 

Хидроизолација се ради од 

једнокомпонентног премаза             Sikalastic-

200 W или материјала сличних 

карактеристика. Све  зидне ивице, ивице 

зидова са подом и све изводе од водоводне и 

канализационе мреже у зидовима и поду 

обрадити  специјалном траком за обраду 

ивица и фуга Sika Seal Tape-S или траком 

сличних карактеристика. По наношењу 

прајмера, у свему према упутствима 

произвођача нанети три  слоја премаза. 

Обрачун по м
2

м² 90.00

1

м³

9

0.15

1.2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ                                                                

1.3 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
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Набавка материјала и уградња полутврде 

минералне вуне дебљине d = 75 мм. у   гипс- 

картонске зидове

Обрачун по м
2

1.3 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ                                         

2

м² 47.00
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Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и постављање подне 

гранитне керамике I класе. Димензије  

плочица су 30х30 см  по избору 

Инвеститора. Плочице поставити на слоју 

лепка са отвореном фугном у слогу по 

избору Инвеститора. Позицијом је 

предвиђено и израда бордуре обимом зидова 

плочицама друге боје ширине до 15 см. По 

постављању плочица урадити фуговање са 

фугомалом у боји по иѕбору Инвеститора и 

чишћење подова.

Обрачун по м
2

Набавка материјалаи постављање зидних 

керамичких плочица I класе димензија 30х30 

см из домаћег програнма по избору 

Инвеститора. Плочице поставити на слоју 

лепка са отвореном фугном у слогу по 

избору Инвеститора. По постављању 

плочица урадити фуговање са фугомалом у 

боји по иѕбору Инвеститора и чишћење 

зидова.

Обрачун по м
2

123.00

30.00

1.4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1

м²

1.4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ                                                       

2

м²
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Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и израда зидова од гипс-

картонских плоча из програма Rigips или 

Knauf на металној подконструкцији. 

Дебљина зидова  је d = 12,5 см, са 

једноструком облогом од  гипс плоча           d 

= 1,25 см. Испуна зидова је од полутврде 

минералне вуне d = 7,5 см. У зидове по 

упутству произвођача уградити профиле за 

врата.Спојеве бандажирати бандаж траком и 

попунити масом за испуну. Висина зидова је 

295 см

Обрачун по м
2

Набавка материјала и обрада шпалетни око 

отвора на  ново формираним                      

гипс-картонским зидовима.

Обрачун по м

Набавка материјала и израда маске уз зид 

око хидрантских цеви од гипс- картонских 

плоча на металној подконструкцији. Спојеве 

бандажирати бандаж траком и попунити 

масом за испуну.

Обрачун по м
2

3

м² 50.00

1.5 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ                                                    

2

м

1

м² 65.00

55.00

1.5 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
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Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и глетовање постојећих 

и ново формираних гипс-картонских зидова 

глет масом са међуфазним брушењем до 

идеалне глаткости. Позиција обухвата и 

санирање евентуалних пукотина на зидовима 

Rigips или Knauf  масом са бандажирањем 

пукотина и уградњу ивичних перфорираних 

алуминијумских лајсни на свим спољним 

ивицама.

Обрачун по м
2

Набавка материјала, наношење одговарајуће 

подлоге  и фарбање зидова антибактеријском 

бојом Crown Trade или бојом сличних 

карактеристика, min два премаза у боји и 

тону по избору Инвеститора. При фарбању  

све додирне површине са зидовима 

заштитити самолепљивом траком. 

Обрачун по м
2

Набавка материјала, припрема и фарбање  

цеви грејне инсталације различитог Ø мат 

лаком на воденој бази  у боји и тону по 

избору Инвеститора.

Обрачун по м

3

м 300.00

м² 1,180.00

1.6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1

2

м² 1,180.00
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Набавка материјала, припрема и фарбање 

радијатора мат лаком на воденој бази у боји 

и тону по избору Инвеститора. Радијатори су 

различитих произвођача и различитих 

димензија. 

Обрачун по м
2

Набавка материјала, припрема и фарбање 

мат лаком на воденој бази металних врата на 

орманима хидрантске мреже 

Обрачун по м
2

Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала израда и монтажа 

двокрилних врата димензија 90+40/205+70 

см од пластифицираних алуминијумских 

профила са термо прекидом у боји по избору 

Инвеститора. Парапетни део врата  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Горњи део испуне врата 

и надсветло је застакљен флот стаклом d = 

4+12+4  мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

1.6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                                     

1.7 БРАВАРСКИ РАДОВИ

5

м² 4.00

4

м² 115.00

ком 1.00

1
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Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија     105/205+70 

см од пластифицираних алуминијумских 

профила без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Плот врата и надсветло  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Сва дихтовања обрадити 

EPDM гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија     100/205+70 

см од пластифицираних алуминијумских 

профила без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Парапетни део врата  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Горњи део испуне врата 

и надсветло је застакљен флот стаклом d = 

4+12+4  мм.  Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

ком 1.00

2

3

ком 1.00
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Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија   100/205 см 

од пластифицираних алуминијумских 

профила без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Парапетни део врата  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Горњи део испуне врата  

је застакљен флот стаклом d = 4+12+4  мм.  

Сва дихтовања обрадити EPDM гумом 

вулканизованом на крајевима. Уградити оков 

од пластифицираног алуминијума, вешања са 

три шарке по крилу и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија   80/205 см од 

пластифицираних алуминијумских профила 

без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Плот врата  је обложен 

пластифицираним алуминијумом са испуном 

од тврдих плоча минералне вуне дебљине  d 

= 2,0 см.  Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

4

ком 1.00

5

ком 2.00
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Набавка материјала израда и монтажа 

двокрилних врата димензија 95+40/205+70 

см од пластифицираних алуминијумских 

профила без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Парапетни део врата  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Горњи део испуне врата 

и надсветло је застакљен флот стаклом d = 

4+12+4  см. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија 90/205+70 см 

од пластифицираних алуминијумских 

профила без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Парапетни део врата  је 

обложен пластифицираним алуминијумом са 

испуном од тврдих плоча минералне вуне 

дебљине  d = 2,0 см. Горњи део испуне врата 

и надсветло је застакљен флот стаклом d = 

4+12+4  мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

6

ком 1.00

7

ком 1.00
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Набавка материјала израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија 83/198 см од 

пластифицираних алуминијумских профила 

без термопрекида у боји по избору 

Инвеститора. Плот врата  је обложен 

пластифицираним алуминијумом са испуном 

од тврдих плоча минералне вуне дебљине  d 

= 2,0 см. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа 

клизних врата димензија (отвор зидарска 

мера ) 100/205 см. Врата су од 

пластифицираних алуминијумских профила 

без термо прекида у боји по избору 

инвеститора. Врата су једноканална и  

монтирају се на зид преко површине отвора. 

Парапетни део врата је обложен 

пластифицираним алуминијумом са испуном 

од тврдих плоча минералне вуне а горњи део 

испуне врата је застакљен флот стаклом d =  

4+9+4 мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима и 

четкицама. Предвидети да се доња вођица 

врата укопа у под. 

Обрачун по ком

1.00

9

ком 8.00

8

ком
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Набавка материјала израда и монтажа 

клизних врата димензија (отвор зидарска 

мера ) 105/205 см. Врата су од 

пластифицираних алуминијумских профила 

без термо прекида у боји по избору 

инвеститора. Врата су једноканална и  

монтирају се на зид преко површине отвора. 

Парапетни део врата је обложен 

пластифицираним алуминијумом са испуном 

од тврдих плоча минералне вуне а горњи део 

испуне врата је застакљен флот стаклом d =  

4+9+4 мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима и 

четкицама. Предвидети да се доња вођица 

врата укопа у под. 

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа 

фиксних прозора  димензија 225/80 см. 

Прозори су од вишекоморних PVC профила  

у боји по избору Инвеститора. Прозори су 

застакљени флот стаклом     d = 4+12+4 мм. 

Сва дихтовања обрадити EPDM гумом 

вулканизованом на крајевима.

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа  

прозора  димензија 80/80 см. Прозори су од 

вишекоморних PVC профила у боји по 

избору Инвеститора. Прозори су застакљени 

флот стаклом d = 4+12+4 мм. Сва дихтовања 

обрадити EPDM гумом вулканизованом на 

крајевима. Уградити оков  са могућношћу 

отварања око вертикалне и хоризонталне 

осе.

Обрачун по ком

8.00

10

ком 2.00

11

12

ком 3.00
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Набавка материјала израда и монтажа  

прозора  димензија 110/80 см. Прозор је од 

вишекоморних PVC профила у боји по 

избору Инвеститора. Прозор је застакљен 

флот стаклом d = 4+12+4 мм. Сва дихтовања 

обрадити EPDM гумом вулканизованом на 

крајевима. Уградити оков  са могућношћу 

отварања око вертикалне и хоризонталне 

осе.

Обрачун по ком

Набавка материјала израда и монтажа лаких 

преграда за WC и туш кабине од лаких HPL 

панела из програма Soema или панела 

сличних карактеристика. Дебљина панела је 

d = 14 мм и уграћују се у рам од елоксираног 

алуминијума. Преграде  су подигнути од 

пода 15 см и ослоњене на ножице које су 

фиксиране за под. Ножице, спојнице, шарке 

и брава су од алуминијума. На вратима 

кабина видљиво писано и бојено показује 

заузетост кабине. У склопу преграда 

уграђена су троја врата 80/ 190 см, и троја 

врата 70/190 см. 

Обрачун по м
2

Набавка материјала израда и монтажа 

алуминијумске ограде од елоксираних  

алуминијумских цеви Ø 50 мм. Висина 

рукохвата  ограде је на 120 см, а дужина   65 

см. Рукохват је зглобно повезан са стубовима 

Ø 50 мм. који се анкеришу у под. Позиција 

обухвата све естетске детаље затварања, 

анкерисања и везивања. 

Обрачун по м

13

ком 1.00

0.65

14

м² 30.00

15

м
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Набавка материјала, израда и монтажа 

једнокрилних врата димензија   70/205 см од 

пластифицираних алуминијумских профила 

без термо прекида у боји по избору 

Инвеститора. Плот врата  је обложен 

пластифицираним алуминијумом са испуном 

од тврдих плоча минералне вуне дебљине  d 

= 2,0 см.  Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков од пластифицираног 

алуминијума, вешања са три шарке по крилу 

и браву са цилиндром 

Обрачун по ком

Набавка материјала, израда и монтажа 

прозора од вишекоморни PVC профила у 

боји по избору Инвеститора. Димензија 

прозора је 85/100 см. Прозори се уграђују у 

гипс-картонски зид дебљине  d = 12,5 см. и 

по вертикали везују за фиксне прозоре. 

Прозори су застакљени флот стаклом d = 

4+12+4 мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оков са могућношћу отварања око 

вертикалне и хоризонталне осе.

Обрачун по ком

ком 1.00

17

ком 2.00

16
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Набавка материјала, израда и монтажа 

фиксних прозора од  вишекоморни PVC 

профила профила  у боји по избору 

Инвеститора. Димензија прозора је 105/100 

см. Прозори се уграђују у гипс-картонски зид 

дебљине  d = 12,5 см. и по вертикали везују 

за прозоре са отварањем. Прозори су 

застакљени флот стаклом d = 4+12+4 мм. Сва 

дихтовања обрадити EPDM гумом 

вулканизованом на крајевима. 

Обрачун по ком

Набавка материјала, израда и монтажа 

прозора од вишекоморни PVC профила  у 

боји по избору Инвеститора. Димензија 

прозора је 81/70 см. Прозори се уграђују у 

гипс-картонски зид дебљине  d = 12,5 см. и 

по вертикали међусобно везујувезују. 

Прозори су застакљени флот стаклом d = 

4+12+4 мм. Сва дихтовања обрадити EPDM 

гумом вулканизованом на крајевима. 

Уградити оковса могућношћу отварања око 

вертикалне и хоризонталне осе.

Обрачун по ком

Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и уградња лајсни од 

елоксираног алуминијума  код спољних 

ивица зидне керамике и  подних 

денивелација 

Обрачун по м 26.00

1.7 БРАВАРСКИ РАДОВИ                                                                

1.8 РАЗНИ РАДОВИ

18

ком 3.00

ком

19

3.00

1

м
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Простор где се изводе радови редовно 

чистити, и искључити могућност разношења 

шута и материјала по објекту адекватном 

заштитом. Позицијом предвидети комплетно 

чишћење и прање целокупног простора и 

свих стаклених површина.

Обрачун по м
2

Демонтажа радијатора и одлагање на место 

које одреди Инвеститор. Радијатори су 

различитих типова и димензија.

Обрачун по ком

Демонтажа радијаторских вентила и предаја 

Инвеститору

Обрачун по ком

Набавка и уградња прелазних  ″ Т ″ лајсни од 

елоксираног алуминијума

Обрачун по м

Набавка материјала и уградња металних 

кутија од црне браварије као ојачање за 

конструкцију преградног зида. Кутије су 

40х40х2 мм, утипловане у под и ребра 

међуспратне конструкције и повезана су 

вертикалама  Сви спојеви су заварени. Кутије 

премазати два пута заштитном фарбом   

Обрачун по kg

Набавка и монтажа цевасте скеле за 

извођење сувомонтажних и молерско 

фарбарских радова преградних зидова. Скела 

се монтира на делу степенишног крака и 

мора задовољити све услове сигурности за ту 

врсту посла, а испод ње мора се омогућити 

спратна комуникација запослених.

Обрачун по м
2

8

м² 60.00

7

kg 160.00

2

м² 450.00

27.00

54.00

4

ком

ком

6

м 11.00

3
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Испирање, сервис и монтажа радијатора.

Обрачун по ком

Испирање сервис и монтажа радијатора на 

другу POS. Дужина цевовода до 3 м

Обрачун по ком

Набавка и уградња горњих и доњих 

радијаторских вентила различитог Ø 

произвођача caleffi или hertz

Обрачун по ком

За радове који се не могу предвидети нити 

нормирати обрачун по НЧ

Обрачун по НЧ

1.3 ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ                                         

1.4 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ                                                       

1.8 РАЗНИ РАДОВИ                                                                            

1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ                                     УКУПНО

1.5 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ                                                    

1.6 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ                                     

1.7 БРАВАРСКИ РАДОВИ                                                                

1.8 РАЗНИ РАДОВИ                                                                            

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ                                  

1.2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ                                                                

НЧ 50.00

11

ком 54.00

12

10

ком 6.00

21.00

9

ком
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Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Демонтажа водоводних батерија, лавабоа и 

одвоз на градску депонију. Са лавабоа 

скинути батерије и предати Инвеститору.

Обрачун по ком

Демонтажа WC шоља, водокотлића 

испирних цеви и одвоз на градску депонију

Обрачун по ком

Шлицовање зида и пода и демонтажа 

ливених канализационих цеви Ø 70, 50 мм са 

одвозом шута на градску депонију

Обрачун по м

Шлицовање зида и пода и демонтажа 

поцинкованих водоводних цеви Ø 3/4", 1/2"  

са одвозом шута на градску депонију

Обрачун по м

Демонтажа подних сливника и одвоз на 

градску депонију

Обрачун по ком

2. РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3

м 70.00

2.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

2

ком 5.00

1

ком 14.00

4

м 60.00

2.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

5

ком 4.00
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Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала, ПВЦ цеви и фасонски 

комади и израда нове канализационе мреже. 

У цену улази сав заптивни и везивни 

материјал и фиксирање

Обрачун по м

Ø 110 мм 6.00

Ø 75 мм 12.00

Ø 50 мм 45.00

Набавка материјала и повезивање нове ПВЦ  

канализације са постојећом ливеном 

канализацијом. Везу остварити уградњом 

одговарајућих фасонских комада

Обрачун по изведеном споју ком

Извршити набавку и монтажу подних 

сливника са уграђеним сифоном и решетком 

од инокса. Подни сливници су са 

елиминатором мириса-сувим затварањем 

задаха. .

Обрачун по ком

Испитивање канализационе мреже на 

водонепропустљивост спојева по упутству 

произвођача и у присуству надзорног органа 

сачинити записник. .

Обрачун по м

2.2 КАНАЛИЗАЦИЈА

2

ком 20.00

1

м

м

4

63.00

3

ком 6.00

2.2 КАНАЛИЗАЦИЈА

53



Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

Набавка материјала и израда водоводног 

развода од  полипропиленских водоводних 

цеви Ø 20 мм са свим одговарајућим 

фитинзима за развод хладне и топле воде. 

Цеви се полажу под малтер а за зидове 

морају бити причвршћене двоструким 

обујмицама. Приликом монтаже неопходно 

је придржавати се препорука произвођача. 

Обрачун по м

Набавка и монтажа пропусних вентила са 

капом и розетном  за развод од ПП 

водоводних цеви Ø 20 мм  

Обрачун по ком

Набавка и монтажа ЕК вентила за ПП 

водоводне цеви Ø 20 мм од 1/2″/3/8″

Обрачун по ком

Извршити испитивање монтиране водоводне 

мреже на пробни притисак прописан 

законском регулативом. Мрежу држати под 

притиском 4 сата. После пробе сачинити 

записник у присуству надзорног органа. 

Обрачун по м

Штемовање шлицева за полагање 

инсталација водовода и канализације у 

цементном малтеру. 

Обрачун по м

ком 28.00

2.3 ВОДОВОДНА МРЕЖА

1

м 90.00

4

90.00

3

ком 38.00

2

5

м 90.00

м
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Извршити, прикључење новопројектованог 

водовода на постојећу водоводну мрежу 

унутар објекта. Позиција обухвата комплетан 

материјал и рад као и пражњење и пуњење 

постојеће мреже која се задржава. 

Обрачун по изведеном споју ком

Р.бр Опис ЈМ. Коли. јед.цена без пдв-а јед.цена са пдв-ом укупна без пдв-а укупна са пдв-ом

 Уградња WC шоље из домаћег програма 

типа ″simplon″ по избору Инвеститора.

Обрачун по ком

 Монтажа нискомонтажног испирача типа 

Geberit са флекси испирном цеви и 

повезивање са шољом.

Обрачун по ком

Монтажа  WC поклопца за шољу од ABS 

пластике из домаћег програма по избору 

Инвеститора

Обрачун по ком

ком 8.00

2.3 ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.4 САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА

1

ком 5.00

6

3

ком 5.00

2

ком 5.00

Материјал за извођење радова ( санитрарије и санитарна галантерија)  испоручује Инвеститор. 
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Монтажу трокадера из домаћег програма по 

избору Инвеститора са свим потребним 

деловима:

- трокадеро од керамике беле боје са 

гуменим уметком између трокадера и пода.

- трокадеро решетка

- високи испирач типа као "Geberit" или 

одговарајуће повезан са трокадером флекси 

пластичном цеви Ø32мм са обујмицом и 

гуменим одбојником.

Обрачун по ком

Монтажа једноручне хромиране зидне 

батерије за трокадеро за топлу и хладну воду 

са продуженим и покретним изливним 

граном. Квалитет батерије  као "Armal" или 

одговарајуће.

Обрачун по ком

Монтажа комплет умиваоника од керамике 

из домаћег програма  1. класе по избору 

Инвеститора. Испод шкољке монтирати 

сифон и спојити га са канализацијом. Качење 

и фиксирање извршити помоћу жабица или 

шрафова уз предходну уградњу пластичних 

типлова.

Обрачун по ком

Монтажа једноручне хромиране стојеће 

батерије за умиваоник за топлу и хладну 

воду. Квалитет батерије  као "Armal"  или 

одговарајуће.

Обрачун по ком

Монтажа челичне емајлиране каде из 

домаћег програма димензија 80/80 см. 

Позиција обухвата набавку и уградњу 

адекватног сифона, и сва обзиђивања.

Обрачун по ком

16.00

4

ком 1.00

5

16.00

7

ком 1.00

ком

ком

6

ком

8

3.00
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Уградња комплет једноручне туш батерије за 

топлу и хладну воду. Квалитет батерије  као 

"Armal"  или одговарајуће.

Обрачун по ком

Монтажа хромираног дозера за течни сапун.

Обрачун по ком

Монтажа огледала дим. 60x80см изнад 

умиваоника по избору инвеститора. 

Огледала се лепе на керамику

Обрачун по ком

Монтажа огледала дим. 50x80см изнад 

умиваоника по избору инвеститора. 

Огледала се лепе на керамику

Обрачун по ком

Монтажа огледала дим. 80x80см изнад 

умиваоника по избору инвеститора. 

Огледала се лепе на керамику

Обрачун по ком

Монтажа хромираних кука за качење одеће у 

туш кабинама

Обрачун по ком

Монтажа хромираних носача тоалет папира 

са поклопцем за ролну 

Обрачун по ком

Монтажа хромираних носача за папирне 

убрусе

Обрачун по ком

Монтажа држача сапуна 

Обрачун по ком

Монтажа етажера из домаћег програма по 

избору Инвеститора. Полица  је од 

пескираног стакла. Дужина полице до 45 см

Обрачун по ком

10

ком

13

ком 1.00

9

16.00

14

ком 6.00

3.00ком

16

16.00ком

ком

11

ком 1.00

12

ком 7.00

17

15

ком

11.00

18

ком 14.00

5.00
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2.4 САНИТАРИЈЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2.1 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ

2. РАДОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ                          УКУПНО

2.2 КАНАЛИЗАЦИЈА

2.3 ВОДОВОДНА МРЕЖА

2.4 САНИТАРИЈЕ И САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
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Редни 
број 

Jeд. 

Мере
Koл.

Jeдинична 
цена (дин) без 

ПДВ-а

Jeдинична 
цена (дин) са 

ПДВ-ом

Укупна цена  
(дин) без ПДВ-

а

Укупна цена  
(дин) са ПДВ-

ом

1.

m 150
m 120

1.2.

30%

1.3.

kom. 1

ПРЕДМЕР ОПРЕМЕ И РАДОВА -МАШИНСКИ РАДОВИ
Опрема мора бити израђена у складу са важећим стандардима SRPS EN ISO 7396-1, ISO 10524-2,                                                                                          
DIN EN 13221, DIN VDE 0107 и Европском Директивом за медицинске уређаје MDD 93/42/EEC.                                                                                                
Опрема се испоручује одмашћена, са атестима о компатибилности за рад са медицинским гасовима,                                                                                     
специјално упакована и заптивена.

НАЗИВ ОПРЕМЕ И/ИЛИ РАДОВА

A. ИСПОРУКА ОПРЕМЕ

Разводна мрежа
1.1. Специјалне, атестиране, одмашћене и дезоксидиране бакарне 

цеви SF-Cu према ЕN 13348.
Цеви су бешавне, глатко вучене, жарене у вакууму и испоручују 
се као тврде праве цеви дужине 5 m:
         Ø   8 x 1 mm   
         Ø 12 x 1 mm

Фитинзи (лукови, Т-комади, редуцири и сл.), обујмице за 
монтажу и повезивање цеви и арматуре,
рачуна се са 30 % од вредности цеви

Контролна вентилска касета KVK2 за уградњу "у зид"
за 2 гаса (О2, KV5), која се састоји од:
- основне кутије 396 x 396 x 92 мм,
- предњег дела са вратанцима и бравом, 
- заштитне маске,
- предње плоче са ознакама 3 гаса     
- вентилског блока DN15 за О2, 
- вентилског блока DN15 за KV5,
- давача притиска за О2, контакти 4 и 6 бар,
- давача притиска за KV5, контакти 4 и 6 бар,  
- интегрисаног алармног панела сигнализације,
- интерфејса за прикупљање сигнала,
- трафоа 220/12 В, 30 W, напајање алармног панела
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2.

2.1.

Зидне јединице 
напајања

              
.              
kom.1     
kom.2 
.              
kom.2     
kom.6 
kom.2     
.              
kom.2     
kom.2 

.              
kom.2     

.              
kom.1     
kom.1     
.              
.              
kom.1     

САСТАВ:                                                                              
1) алуминијумски профил, H = 130 мм, дубина 70 мм
    - дужина 3.400 мм
    - поклопци, затварачи крајева канала
2) Јака струја
    - утичница, шуко, агрегатска (црвена)
    - утичница, шуко, мрежа (бела)       
    - прекидач за директно светло"ON-=FF"
3) Светло   
     - директно светло 1x18W
     - индиректно светло 2x36W
    - инвеститор испоручује светиљку
4) Слаба струја
     - RJ45, дупла

5) Медицински гасови
    - утичница за кисеоник (О2)
    - утичница за комприм. Ваздух (KV5)
6) Носачи опреме
    - кутијаста шина за прибор,
      доња на каналу,  L = 3.400 мм

Зидни инсталациони канал "Тип 1", за 2 кревета,
уградна дужина Л=3.400 мм.  
Служи за напајање уређаја електричном енергијом и 
медицинским гасовима и ношење потребне опреме.  
Изведен је по принципу спајања основних прикључница у једну 
целину са централним местом довода свих потребних 
инсталација. За постављање опреме и прибора обезбедјена је 
носећа шина 25x10мм, хоризонтално монтирана на доњем 
делу канала.

Инсталациони канали са медицинским гасовима 

Укупно 1. - Разводна мрежа: 

Зидне јединице напајања
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kpl. 6Укупно позиција 2.1:

Зидни енергетски сет

4) Медицински гасови   
    - врста прикључка: извод из зида дужине 50 цм,
    - број места прикључења: 1 заједнички улаз
    Кисеоник (О2)
    - прикључак: бакарна цев Ø8x1 мм
    Компримовани ваздух (КВ5)
    - прикључак: бакарна цев Ø8x1 мм

ИНСТАЛАЦИЈЕ
1) Јака струја  
    - прикључни напон - Мрежа/Агрегат 230 V/50 Hz  
    - број места прикључења: 1 улаз
    - врста прикључка: кабел из зида дужине 50 цм
    - напајање: кабал N2XN 2x3x2,5 мм2
    - 1 струјни круг за мрежно напајање,  
    - један струјни круг за агрегатско напајање,
    - обавезна заштита: уземљење 1x6 мм2
2) Светло 
     - прикључни напон - Мрежа 230 V/50 Hz     
     - број места прикључења: 1 улаз
     - врста прикључка: кабел из зида дужине 50 цм
     - напајање: кабал NXH 2x3x1,5 мм2
3) Слаба струја  
     - број места прикључења: 1 улаз
     - врста прикључка: кабел из зида дужине 50 цм
     - RJ45: 2x2xUTP CAT6
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2.2

              
.              
kom.2     
kom.4 
.              
kom.6     
kom.4     
.              
kom.1     
kom.1     
.              
.              
kom.1 
kom.1     

3) Медицински гасови
    - утичница за кисеоник (О2)
    - утичница за комприм. ваздух (KV5)
4) Носачи опреме
    - кутијаста шина за прибор,
       доња на каналу,  L = 700 мм
       горња на каналу, L = 700 мм

ИНСТАЛАЦИЈЕ
1) Јака струја
    - прикључни напон - Агрегат: 220 V/50 Hz  
    - прикључни напон - Мрежа: 220 V/50 Hz
    - број места прикључења: 1 улаз
    - врста прикључка: кабел из зида дужине 50 цм
    - напајање електричном енергијом: N2HN 3x2,5 мм2
      1 струјни круг за агрегатско напајање,                  
    - обавезна заштита: уземљење 1x6 мм2

2) Јака струја
    - утичница, шуко, агрегатска (црвена) 
    - изједначавање потенцијала

Зидни инсталациони канал "Тип 4" у соби за Интервенције,         
уградна дужина L=700 мм. 
Служи за напајање уређаја електричном енергијом и  
медицинским гасовима за потребе анестезиолога.
Изведен је по принципу спајања основних прикључница 
у једну целину са централним местом довода свих 
потребних инсталација.                                                                    
За постављање опреме и прибора обезбедјена је носећа шина 
25x10мм, хоризонтално монтирана на доњем делу канала

. САСТАВ:                                                                            
1) алуминијумски профил, h = 130 мм
    - дужина 700 мм
    - поклопци, затварачи крајева канала
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kpl. 1

УКУПНО А. - ИСПОРУКА ОПРЕМЕ:

Б. МОНТАЖА, ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД

1.

паушално

1.

25%

2.

kom. 1

Укупно 2. - Зидне јединице напајања: 

Демонтажа постојеће инсталације која се састоји од: 
- бакарних цеви и носача, приближно 
  Ø12x1 мм    -     50 м
  Ø  8x1 мм      -   50 м
- назидних утичница за гасове, 4 ком.     
Изношење и одлагање на месту које одреди 
Инвеститор. 

Монтажа бакарних цеви, арматуре и фитинга, 
укључујући додатни материјал за лемљење, 
носаче цевовода, обујмице и сл.
полагање и учвршћење у преградним зидовима,
продувавање монтиране инсталације чистим азотом,
рачуна се са 25% од вредности цеви и фитинга

Монтажа контролне вентилске касете КВК2 (О2, КВ5) 
"у зид", укључујући формирање отвора зиду и 
повезивање на инсталацију гасова, јаке и слабе 
струје.

4) Медицински гасови   
    - врста прикључка: извод из зида дужине 50 цм,
    - број места прикључења: 1 заједнички улаз
    Кисеоник (О2)
    - прикључак: бакарна цев Ø8x1 мм
    Компримовани ваздух (КV5)
    - прикључак: бакарна цев Ø8x1 мм

Укупно позиција 2.2:
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3.

kom. 6

4.

kom. 1

5.

5%

6.

паушално

7.

2%

У К У П Н О  ( А + Б) :

Монтажа зидних инсталационих канала на зид, 
повезивање на напојне каблове јаке и слабе струје, 
уземљење и повезивање са цевоводима за 
медицинске гасове (монтажни прикључци из зида)

Монтажа зидног сета за гасове на зид у просторији за 
интервенције и повезивање на напојни кабал јаке 
струје, уземљење и повезивање са цевоводима за 
медицинске гасове (монтажни прикључци из зида)

Испитивање инсталације на чврстоћу и непропусност 
према важећим нормама СРПС ЕН ИСО 7396-1 
рачуна се 5% од вредности разводне мреже                   

Означавање цевовода за сваки гас посебно са 
називом врсте гаса које се постављају директно на 
цев и означавање трасе цевовода са ознаком                
"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ" које се постављају на 
плафон или на зид одмах испод спуштеног плафона

Примопредајна испитивања, доказивање 
параметара,пуштање у рад инсталације и записничка 
предаја кориснику рачуна се 2% од вредности опреме

УКУПНО Б. - МОНТАЖА, ИСПИТИВАЊЕ И ПУШТАЊЕ 
У РАД:
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

Електрпинсталатерских радпва адаптације пдељеоа I педијатрија - хематплпгија 
 
Материјал за извпђеое електрпинсталатерских радпва пбезбеђује Инвеститпр 
 

Р.б. ппис Ј.м. Кпл. Јед.цена 
без пдв-
а 

Јед.цена 
са пдв-
пм 

Укупна 
цена 
без 
пдв-а 

Укупна 
цена 
са 
пдв-
пм 

 I РАЗВПДНИ ПРМАН RO-II-H.O. 

 
      

 
1. 

Mпнтажа развпднпг прмана узиднпг лименпг кпји се састпји из два дела 
мрежнп и агрегатскп,префабрикпванпг,затвпренп двпкрилним вратима,IP43, 
Димензија пријентаципнп/800x1000x250/ за називну струју већу пд 
100А,термичку заштиту већу пд  10kА и динамичку већу пд 25кА,фабрички 
путпунп завршен, са увпдпм каблпва са гпрое стране и 
Уграђенпм ниже наведенпм ппремпм: 
  -трппплни AS прекидач63A,400V,R 50A ппремљен калемпм за искључеое за 
230V,50Hz,   кпм.  2 
-једнппплни заштитни прекидач B,230V,50Hz називнеn струје 2А 
Прекидне мпћи 15kA,сл.типу MULTI 9-C60H,Schneider.       Кпм.  6  
-једнппплни заштитни прекидач B,230V,50Hz називне струје 10А 
Прекидне мпћи 15kA сл.типу MULTI 9-C60H,Schneider.                  кoм.    21  
-једнппплни заштитни прекидач B,230V,50Hz називне струје 16А 
Прекидне мпћи 15kA сл.типу MULTI 9-C60H,Schneider.                 кпм.     53 
-двппплни заштитни уређај диференцијалне струје ZUDS/1P+N/AC 
Класа,230V,50Hz, називне струје 16/0,03A.                                      кпм.      21 
-двппплни заштитни уређај диференцијалне струје YUDS/1P+N/AC 
Класа,230V,50Hz,називне струје 25/0,03A.                                        кпм.     23      
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-четвпрппплни заштитни прекидач C,400V,50Hz називнеструје 20A прекидне 
мпћи 10kA,сл.типу MULTI 9-C60N,Schneider.                 кпм.       2 
-трппплни заштитни прекидач B,400V,50Hz називне струје 16A,сл.типу MULTI 9-
C60N,Schneide                                                                кпм.       2 
-четвпрппплни заштитни уређај диференцијалне струје ZUDS/1P+N/ 
 AC класа,230V,50HZ,називне струје 25/0,03A. кпм.        2 
-тастер црвене бпје са једним NO кпнтактпм за искључеое 
прекидача.                          кпм.        2 
-сигнална сијалица fi 22mm,230V,50Hz,црвене бпје      кпм.        6 
-редне стезаљке  и пстали сппјни  И  везни материал.               кпмпл.      1 

 УКУПНП ППД I. RO-II-H.O. Кпм
. 

1     

 II.СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИПНА ППРЕМА       

1.  .Мпнтажа кпмплет светиљке пзначене са S1.надградне флупсветиљке 
4x18W,IP43 са електрп- нским баластима,сјајни растер ,сл .типу Buck.    

 
 
Кпм
. 

 
 
49 

    

2.  Мпнтажа кпмплет светиљке пзначене са S2.уградне флупсветиљке у Amstrong 
плафпн 4x18W,IP43 са електрпнским баластпм,сјајни растер,сл.типу Buck. 

 
 
кпм 

 
 
14 

    

3.  Мпнтажа кпмплет светиљке пзначене са S3,надградне LED панел 225x225 
,18W,IP43 за уградоу на плафпн хантердаглас  у  мпкрпм чвпру. 

 
 
Кпм
. 

 
 
9 

    

4.  Montaža кпмplet svetiljke označene sa  S4.Visilica tipa XF-11A  saLED  izvorom 
5W,E27 za ugradnju iznad pulta dezurnih sestara. 

 
 
Кпм
. 

 
 
3 

    

5.  Мпнтажа кпмплет светиљке пзначене са S5.Светиљка са флуп цевима 
1x14W,G5,IP43 са електрпнским баластима класе А.Слична типу TITAN BS 103. 

 
 
Кпм
. 

 
 
2 

    

6.  Мпнтажа кпмплет светиљке пзначене са S6. Светиљка надградна израђена пд 
бризганпг UV  стабилисанпг,V2 сампгасивпг, без халпгенпг ппликарбпната 
сл.типу 1544  GLOBO, 1xA55 100W, E27, IP65, IK08, са  
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Сијалицпм и прибпрпм за вешаое. Кпм
. 

3 

7.  Мпнтажа и нсталаципних мпдуларних прекидача са уградоу у зид са дпзнпм.  
Кпм
. 

 
20 

    

8.  Мпнтажа инсталаципних мпдуларних прекидача са сигналнпм сијалицпм за 
уградоу у зид са дпзнпм 

 
 
Кпм
. 

 
 
20 

    

9.  Мпнтажа развпдних кутија за уградоу у зид са ппклппцем.  
Кпм
. 
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10.  Мпнтажа мпнпфазних мпдуларних прикључница за уградоу у зид са 
дпзнпм./мрежа/  

 
Кпм
. 

 
24 

    

11.  Мпнтажа мпнпфазних мпдуларних прикључницаза уградоу у зид са кутијпм 
М4,кпмплет са прибпрпм 

 
Кпм
. 

 
20 

    

12.  Мпнтажа сета пд две мпнпфазне прикључнице мпдуларни систем са кутијпм 
М4,кпмплет са прибпрпм. 

 
Кпм
. 

 
13 

    

13.  Мпнтажа хпринзпталних нпсача каблпва сапдржаваоем функципналнпсти у 
услпвима ппжара Е90 са ппвршинскпм заштитпм хладним цинкпваоем,кпмплет 
са мпнтажним прибпрпм за причвршћеое за плафпн са пптппрама,типлпвима 
за бетпн и навпјним шипкама fi12mm каблпвски нпсачи сличнп типу СКС100 
ширине 100mm,дубине 60mm. 

 
 
 
 
 
 
 
м 

 
 
 
 
 
 
 
50 
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14.  Мпнтажа хпринзпталних нпсача каблпва са пдржаваоем функципналнпсти у 
услпвима ппжара Е90,са ппвршинскпм заштитпм хладним цинкпваоем ,кпмплет 
са мпнтажним прибпрпм за причвршћеое за плафпн са пптппрама,типлпвима 
за бетпн,и навпјним шипкама fi12mm 
каблпвски нпсачи сличнп типу SKS50 ширине 50mm,дубине 60mm. 

 
 
 
 
 
м 
 

 
 
 
 
 
12 

    

15.  Мпнтажа каблпвскпг впда пп већ ппстављеним регалским трасама,и 
шлицевима/израда шлицева у зиду,гипсаое пп пплагаоу каблпва/.Каблпвски 
впд N2XH-J 3x1,5mm2, прпсечна дужина 16m. 

 
 
Кпм
. 
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16.  Мпнтажа каблпвскпг впда пп већ ппстављеним пегалским трасама и 
шлицевима/израда шлицева у зиду,гипсаое пп пплагаоу каблпва/.Каблпвски 
впд N2XH-J 3x2,5mm2 прпсечна дужина 21m. 

 
 
Кпм
. 

 
 
46 

    

17.  Мпнтажа каблпвскпг впда пп већ ппстављеним регалским трасама и 
шлицевима/израда шлицева у зиду,гипсаое пп пплагаоу каблпва/.Каблпвски 
впд N2XH-J 5x6mm2, 

 
 
м 

 
 
30 

    

18.  Мпнтажа без халпгене PVC цеви 16mm.  
м 

 
250 

    

19.  Мпнтажа без халпгене PVC цеви 13,5mm.  
м 

 
50 

    

20.  Мпнтажа сабирнице за изједначеое пптенцијала 
на спрату GSIP.                        

 
Кпм
. 

 
1 

    

21.  Мпнтажа кутије за изједначеое пптенцијала на спрату PS 49.                       
Кпм
. 

 
6 

    

22.  мпнтажа кабла N2XH 1x35mm2 за везу GSIP на магистрални уземљивач усппнску 
FeZn траку. 

 
м 

 
20 
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23.  Мпнтажа кабла N2XH 1x6mm2 за везу GSIPдп PS49 и бплничких канала.  
м 

 
380 

    

24.  Мпнтажакабла N2XH 1x4mm2 завезупд 
 PS49 наетажидпппремезадппунскпизједначепптенцијала. 

 
м 

 
80 

    

 

УКУПНП ППД II.СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИПНА ППРЕМА                                     

 

 

 III ДЕМПНТАЖНИ РАДПВИ       

1.  Демпнтажа ппстпјећих развпдних прмана са 
пдвпжеоем  шута и крпљеоем птвпра. 

 
Пауш. 

 
1 

    

2.  Демпнтажа ппстпјећих светиљки са пдвпжеоем  
и предајпм кприснику. 

 
Пауш. 

 
1 

    

3.  Демпнтажа ппстпјеће ел. инсталације са 
пдвпжеоем и предајпм кприснику. 

 
Пауш. 

 
1 

    

 

УКУПНП ППД III.ДЕМПНТАЖНИ РАДПВИ                                                  

 

 

 IV.ПСТАЛИ РАДПВИ       

1.  Испитиваое изведене ел.инсталације,мереое, 
издаваое атеста  и  пуштаое у рад. 

Пауш. 1     

2.  Ситан неспецфициран материал а пптребан за 
израду пве врстеинсталација , а није пбухваћен 
ппзицијама. 

Пауш. 1     

 

УКУПНП ППД IV.ПСТАЛИ РАДПВИ     
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 V.ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ       

1.  Мптажа рачунарске мреже прпвпдникпм UTP 
Cat 6у цеви fi 16mm са ппвезиваоем на 
ппстпјећи REC прман. Инсталација се пплаже 
делимичнп у зид и крпз спуштени плафпн. 

 
 
м 

 
 
80 

    

2.  Мпнтажа рачунарске двпструке прикључнице у 
мпдуларну кутију. 

 
Кпм. 

 
4 

    

3.  Мпнтажа телевизијскпг кабла RG 6 пплпженим 
у ce fi 16mm Пплпженим у зид делимичнп у 
спуштени плафпн 

 
м 

 
160 

    

4.  Мпнтажа пптребних F наставака за кпаксијални 
кабл. 

Кпм. 6     

5.  Мпнтажа телевизијске прикључнице у 
мпдуларну кутију сл.TV SAT. 

Кпм. 10     

6.  Мпнтажа телефпнскпг кабла JHstH 3x2x0,6мм 
са ппвезиваоемна ппстпјеће телефпнске 
прикључке. 

м 50     

7.  Мпнтажа телефпнске двпструке прикључнице 
RJ11 у мпдуларну кутију. 

Кпм. 3     

8.  Испитиваое инсталације и пуштаое у рад. Пауш. 1     

9.  Мпнтажа следеће ел.инсталатерске ппреме: 
   кутије PVC fi 60mm  кпм.     70  
   кутије OG 95x95mm        кпм.     30     
   кутије мпдуларне M.3             кпм.     24  
   кутије мпдуларне M.4                          кпм.    10       
   кутије мпдуларне M.7       кпм.      5             

 
 
 
Пауш. 

 
 
 
1 

    

10.   За радпве кпји се не мпгу предвидети нити 
нпрмирaти  пбрачун пп 

 
нч 

 
30 

    

 

УКУПНП ППД V.ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ                                               
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 VI.ИЗРАДАПРПЈЕКТАИЗВЕДЕНПГСТАОА       

1.  Израда прпјектне дпкументације изведених 
ел.инсталација јаке и слабе струје у три 
примерка.                                                     

 
Пауш. 

 
1 

    

 

УКУПНП ППД VI.ИЗРАДА ПРПЈЕКТА ИЗВЕДЕНПГ СТАОА     

 

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

РАЗВПДНИ ПРМАН RO-II-H.O   

СВЕТИЉКЕ И ИНСТАЛАЦИПНА ППРЕМА   

ДЕМПНТАЖНИ РАДПВИ   

ПСТАЛИ РАДПВИ   

ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ   

ИЗРАДА ПРПЈЕКТА ИЗВЕДЕНПГ СТАОА   

 УКУПНП    
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
      
1. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ                                       
      
2. МАШИНСКИ РАДОВИ   
      
3. ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
      

 

 
УКУПНО без ПДВ-а                                                                   
динара   

           

 

 
ПДВ 20 % 
   

           

 

 
УКУПНО СА ПДВ-ом 
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Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извођења радова 

 

 
Гаранција на изведене радове  
 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене: Образац понуде са техничком документацијом у прилогу/Образац бр.5/ садржи и образац структуре цене. 
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. 
 
Образац се попуњава што се рубрике попуњавају по задатим наводима по елементима из понуде. 
 
 
 
 
                                                                                                                         ПОНУЂАЧ 
 
                                  (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________, 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 

   

 

74



IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавка радова – Адаптација – реконструкција 
Одсека хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 -, 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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X 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 
 
 

 
И З Ј А В У 

 
 
 
 

Понуђач _________________________________________________ у поступку јавне набавке набавка радова – Адаптација – реконструкција Одсека 
хематоонкологије I –  ЈН бр. 24-П/2014 -, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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XI    ИЗЈАВА о достављању финансијске гаранције 
 
 
 
На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 142 од  
29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ___________________________________________________/навести назив понуђача/  у Ј.Н. бр. 24-П/2014 
 
  
Изјављујем да ћемо доставити НАРУЧИОЦУ:  
I Банкарску гранцију за повраћај аванса у року од 7 дана од дана закључења уговора. 
II Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора, у тренутку примопредаје радова. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Датум              Понуђач 
 

________________                        М.П.                   __________________ 
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