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I ОПШТИ  ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

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

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке Грађевински радови на адаптацији Патолошке лабораторије Института - 

Грађевински радови /45000000/ 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: дипл.правник Маја Алексић, Софија Гомирац, службеник за јавне набавке члан; е - маил адреса: јаvne.nabavke@imd.оrg.rs ; број 

телефона: 011/3108-250 

 

 

 

 

 

http://www.imd.org.rs/
mailto:??vne.nabavke@imd.?rg.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке Грађевински радови на адаптацији Патолошке лабораторије Института - Грађевински 

радови /45000000/ 

Процењена вредност јавне набавке: 9.166.663,00 динара без ПДВ-а 

 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ.  - ЈН бр.  35/2016  

 

Грађевински радови на адаптацији Патолошке лабораторије Института 
 

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

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

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

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

гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова (,,Службени гласник РС”, број 93/2011),  другачије одређено. За уграђене 

материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Институту за здравствену 

заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. 

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

квалитету за изведене радове, понуђач је у обавези  да у року  од два дана исте отклони. Рок тече од дана сачињавања записника о рекламацији.  

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

обавези да достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.  

 

OБАВЕЗАН  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: понуђачи морају обићи локацију. Дозвољава се обилазак сваке среде у периоду од 12h  до 13h  уз обавезу 

најаве  e-mail-oм на адресу: javne.nabavke@imd.org.rs 

       За обилазак локације обавезно донети овлашћење. 

 Предвиђени радови морају у свему одговарати захтевима из обрасца понуде   и  свим осталим  захтевима и наводима из конкурсне 

документације. 

 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

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

 

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

Закона, и то: 

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

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

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

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) / 

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

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

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

предвиђена посебним прописом. 

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

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

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

        

        1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом   

        76.ЗЈН, и то: 

1./             Кадровски капацитет 

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

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

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

 

Доказ:  

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

обавезно осигурање, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

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

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

- Референтни уговори  за изведене грађевинско занатске радове  који су предмет ове јавне набавке у последње (три) година/, период  од  2013 године до 

дана објављивања позива  у укупном износу од најмање 18 (осамнаест) 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 

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

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

 

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

додатне услове испуњавају заједно.  

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

        испуњеност тог услова. 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач.5     

Закона), уколико таква постоји. 

 

    

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 ангажован по уговору о  радном односу 

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

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

 

Доказ:  

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

обавезно осигурање, лиценца, потврда о важењу лиценце.  

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

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

 

     2/           Пословни  капацитет 

   - Уз сваки достављени уговор понуђач доставља : 

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

Рекапитулацију  изведених радова по том уговору) 
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     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. 

 

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

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

 

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

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

јавно доступни. 

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

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

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

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

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

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

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

стране надлежних органа те државе. 

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

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

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

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

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

учесника у заједничкој понуди.  

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

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радовa - ЈН бр. 35/2016 ,- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена на писарници наручиоца до 14.11.2016.г. до 10:00 часова, a  oтварање ће се спровести истог дана 

14.11.2016.г.  у 11:00  часова. 

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

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

3.ПАРТИЈЕ 

- Јавна набавка  није обликована по партијама.  

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

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

8,  са назнаком: „Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  – ЈН бр. 35/2016  - 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. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничких понуда. 

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

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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

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

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

јавној набавци.  

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

се доказује испуњеност услова. 

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

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

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

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

 oпис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

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

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

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

Начин плаћања : Аванс 30% , који ће наручилац уплатити понуђачу након потписивања уговора по предрачуну који ће испоставити продавац, а 

остатак у року од 10 дана од дана потписивања записника о примопредаји за изведене радове. 

 

 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

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

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

важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Институту за здравствену заштиту мајке и 

детета Србије „Др Вукан Чупић“. 

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

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

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

11 070 Нови Београд. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

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

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана 

неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

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

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

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

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

детета Србије „ Др Вукан Чупић“. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим случејевима: 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци 

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

гаранцију за добро извршење посла; 

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

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

плативе на први позив и то: 

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 30% аванса  у висини вредности понуде са роком важења до коначног 

извршења посла 

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

роком важења најмање пет дана дуже од истека рока за коначно извршење посла 

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

роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени  номинално или процентуално од вредности понуде 
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро 

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

предаје се наручиоцу  у тренутку примопредаје радова. 

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

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

Чупић“ и потписивања записника о примопредаји радова. 

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

осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за 

цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.  

 

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

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

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, или e-mail-oм: javne.nabavke@imd.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   

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

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  

ЈН бр. 35/2016. 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. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.  Закона).  

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

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

подизвођача.  

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

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

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

 

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

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

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

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

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за доделу уговора бираће се понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок, а уколико две 

или више понуда имају исту понуђену цену и исти гарантни рок за доделу уговора бираће се понуда која је пре предата на писарници наручиоца. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

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

2. Закона). (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 

 

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

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

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 

који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем 

тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail javne.nabavke@imd.org.rs или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 

одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 

је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 

одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“,  јавна набавка број 35/2016; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

заштиту права. 

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

2. тачка 5) Закона. 
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром цене 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 35/2016  

 

        1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  
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2) ПОНУЂАЧ 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 

 

                                                                     М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

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) Oбразац понуде  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда за извођење Грађевински радови на адаптацији Патолошке лабораторије Института 

 

A. ARHITEKTONSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI 

ŠIFRA  

POZ. 
OPIS 

Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om  

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

01-00 RUŠENJE I DEMONTAŢA           

01-01 Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa 

podkonstrukcijom  iznošenje van objekta i odlaganje na gradilišnu 

deponiju.         

  

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  3,18*1,55+4,61*2,83 m2 17.98       

01-02 Skidanje spuštenog plafona ''hanter daglas'' sa podkonstrukcijom 

iznošenje van objekta i odlaganje na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  4,1*1,75+0,55*4,1+1,52*6,15+1,66*3,8+0,9*3,8+2,72*2,82 m2 36.18       

01-03 Demontaţa metalnih, hladioničkih, vrata sa iznošenjem van 

objekta i slaganjem na mesto uskladištenja u okviru gradilišta.         

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  01. Otvori od 2.0 - 4.0 m2           

  Obdukciona sala kom 2.00       

01-04 VaĎenje stakla iz okvira prozora (oznaka u projektu 2 u šestouglu) 

da bi se umesto njega ugradio sendvič od dva lima sa 

termoizolacionom ispunom. Staklo se odnosi na gradilišnu 

deponiju. Sendvič koji se ugraĎuje u ram prozora se obračunava 

posebno.         

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  Dim. 80/80 cm. m2 1.00       
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01-05 Demontaţa drvenih vrata  sa iznošenjem van objekta i slaganjem 

na gradilišnu deponiju.         

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  01. Otvori od 0.0 - 2.0 m2           

  Obdukciona sala kom 2.00       

  02. Otvori od 2.0 - 4.0 m2           

  Laboratorija kom 10.00       

01-06 Rušenje zidova od opeke sa iznošenjem šuta i odvozom na 

gradilišnu deponiju udaljenu do 50.00 metara.         

  

  Obračun po m3 kompet izvedene pozicije.           

  01. Zidovi d = 38 cm.           

  Laboratorija           

  0,30*0,38*3,00 m3 0.34       

01-07 Rušenje zidova od opeke sa iznošenjem šuta i odvozom na 

gradilišnu deponiju udaljenu do 50.00 metara.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  01. Zidovi d = 12 cm.           

  Laboratorija           

  3,00*5,78-0,80*2,10 m2 15.66       

  02. Zidovi d = 7 cm.           

  Laboratorija           

  3,0*(5,78+6,15+4,16+5,78+1,05+2,83)-1,15*2,10-1,0*2,10*4 m2 66.43       

01-08 Obijanje maltera sa zidova sa čišćenjem spojnica, iznošenjem šuta 

van objekta  na gradilišnu deponiju udaljenu do 50 metara daljine.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  P6           

  0,85*2*(5,78+2,25)   13.65       

  P7           

  2,95*3,8*2-1,20*2,10-1,65*1,80*2   13.96       

  P8           

  2,95*4,71   13.89       
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  P9           

  2,95*2,00-1,65*1,80   2.93       

  P10           

  2,95*4,05-1,65*1,80*2   6.01       

  P11           

  2,95*(20,24-5,90)-1,65*1,80*2   36.36       

  Obdukciona sala           

  Po1           

  2,35*(20,50-1,35-2,12)-0,70*1,95-1,0*1,95   36.71       

  Po2           

  2,35*(18,30-1,35*2,12)-1,40*2,10   33.34       

  Po3           

  2,35*9,76-1,40*2,10-1,15*2,00   17.70       

  Po4           

  1,95*28,86-0,70*1,95   54.91       

    m2 229.46       

01-09 Obijanje keramičkih pločica sa zidova sa čišćenjem spojnica, 

iznošenjem šuta van objekta i odvozom na gradilišnu deponiju 

udaljenu do 50 metara daljine.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  P2           

  2,10*2*(2,87+2,77+0,32)-1,25*2,10   22.41       

  P3           

  2,50*2*(3,14+1,55)-1,0*2,10   21.35       

  P4           

  2,50*2*(4,61+2,83)-1,25*2,10-1,15*2,10-0,70*2,10-1,20*2,10-

1,0*2,10   26.07     

  

  P5           

  2,95*2*(1,33+2,83)-0,70*2,10-0,80*0,80*2   21.79       

  P6           

  2,1*2*(5,78+2,25)-0,80*2,10-1,65*1,15   30.15       
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  P7           

  2,10*5,78-0,80*2,10   10.46       

  Obdukciona sala           

  Po1           

  2,35*20,50-1,40*2,10-1,0*1,95-0,70*1,95   41.92       

  Po2           

  2,25*9,90-1,15*2,0-1,40*2,10   17.04       

    m2 191.19       

01-10 Skidanje keramičkih pločica sa podova zajedno sa podlogom, 

iznošenjem šuta van objekta i odvozom na gradilišnu deponiju 

udaljenu do 50 metara daljine.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  Prostorije od P2 do P9           

  7,66+4,75+13,05+3,76+13,20+22,36+9,35+8,52   82.65       

  Obdukciona sala           

  Prostorije od P1 do P4           

  21,91+6,12+4,10   32.13       

    m2 114.78       

01-11 Skidanje podloge ispod podova od cementne košuljice d = 5.0 cm, 

iznošenjem šuta van objekta i odvozom na gradilišnu deponiju 

udaljenu do 50 metara daljine.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  17,24+24,09 m2 41.33       

01-12 Skidanje podova od laminata, sa iznošenjem šuta van objekta i 

odvozom na gradilišnu deponiju udaljenu do 50 metara daljine.         

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  17,24+24,09 m2 41.33       

01-13 Odvoz šuta na gradsku deponiju kamionom sa utovarom, 

istovarom i grubim planiranjem.         

  

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.           
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  01. Odvoz do 10.0 km m3 34.00       

 UKUPNO 01 RUŠENJE I DEMONTAŢA    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

02-00 ZIDARSKI RADOVI           

02-01 Nabavka materijala, transport i dozidjivnje zidova d = 38 cm 

punom opekom MO-150 u produţnom malteru 1:2:6.                                                                                                                  

    

    

  

  Obračun po m3 izvedene pozicije sa  upotrebom pokretne zidarske 

skele. 

    

    

  

  Obdukciona sala           

  0,25*0,38*2,10 m3 0.20       

02-02 Nabavka materijala, transport i malterisanje unutrašnjih zidova od 

opeke i glinenih blokova prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 

cm, grubo i fino. 

    

    

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  P2           

  2,40*11,82   28.37       

  P3           

  2,40*18,18   43.63       

  P4           

  2,40*8,32   19.97       

  P5           

  2,75*(14,00-2,30-4,58)   19.58       

  P6           

  2,40*6,80/2   8.16       

  P7           

  2,75*4,15+2,40*3,77   20.46       

  P8           

  2,40*6,15   14.76       

  P9           
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  2,75*2,00   5.50       

  P10           

  2,75*3,70   10.18       

  P11           

  2,75*(20,24-5,90)   39.43       

  Obdukciona sala           

  Po1           

  2,35*(10,94-1,35-2,12)   17.55       

  Po2           

  2,35*(18,30-1,35-2,12)   34.85       

  Po4           

  1,95*36,86   71.88       

    m2 334.32       

02-03 Nabavka materijala, transport i izrada cementne košuljice kao 

podloge ispod završnog poda. 

    

    

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  01. Cementna košuljica je d = 5.00 cm           

  Laboratorija           

  7,66+17,72+3,76+10,73+2,53+23,72+9,84+8,36+ 

15,49+24,09 

  123.90 

    

  

  Obdukciona sala           

  4,63+16,64+5,63+18,74   45.64       

    m2 169.54       

 UKUPNO 02 ZIDARSKI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina 

Jedinčna cena 

bez PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

03-00 STOLARSKI RADOVI            

  Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije, radioničkim 

detaljima graĎevinskoj fizici i crteţima. Sve mere uzeti na licu 

mesta. 

    

    

  

03-01 Nabavka, transport i ugradnja, unutrašnjih, jednokrilnih punih 

vrata. 
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  Štokovi su od punog drveta - čamov masiv, krilo je  

duplošperovano, sa ispunom od kartonskog saća. 

    

    

  

  Završna obrada je dva puta masna boja u tonu po izboru 

projektanta sa svim potrebnim predradnjama. Okov je standardan 

sa tri šarke, kvake su od plastificiranog metala i brava je 

"verthajm"sa tri ključa.  

    

    

  

  Sastavni deo su odbojnici od tvrde gume. Gde treba radi se hrastov 

prag koji se lakira dva puta. 

    

    

  

  Obračun po komadu komplet ugraĎene pozicije.           

  Laboratorija           

  01. Dim. 90/210 cm kom 6.00       

  02. Dim. 80/210 cm kom 1.00       

  03. Dim. 70/210 cm kom 1.00       

  Obdukciona sala           

  04. Dim. 100/195 cm kom 1.00       

03-02 Nabavka, transport i montaţa jednokrilnih punih duplošperovanih 

kliznih vrata.  

    

    

  

  Štokovi su od punog drveta - čamov masiv, krilo je  

duplošperovano, sa ispunom od kartonskog saća. 

    

    

  

  Završna obrada je dva puta masna boja u tonu po izboru 

projektanta sa svim potrebnim predradnjama. Okov je standardan 

za ovu vrstu vrata sa potrebnim klizačima i voĎocama. 

    

    

  

  Obračun po komadu komplet ugraĎene pozicije.           

  Obdukciona sala           

  01. Dim. 90/210 cm kom 1.00       

 UKUPNO 03 STOLARSKI RADOVI     

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

04-00 BRAVARSKI RADOVI           

  Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije, radioničkim 

detaljima graĎevinskoj fizici i crteţima. Sve detalje elemenata kao 

i način ugradnje raditi po katalogu proizvoĎača a uz saglasnost 

projektanta. Sve mere uzeti na licu mesta. 
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04-01 Nabavka, transport i montaţa sigurnosnih vrata sa termo ispunom.           

  Dovratnici i ram vrata se radi od čeličnih profila. Obloga je 

čelični, plastificirani lim  d = 2,0 mm sa obe strane. Ispuna od 

stiropora debljine 30mm kao zvučni izolator.. 

    

    

  

  Krilo ima tri odgovarajuće šarke kao i sigurnosnu "H" sa bravu sa 

zaključavanjem u tri smera i tri tačke sa tri kasa ključa. 

    

    

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  01. Dim. 115/210 cm. kom 1.00       

  Obdukciona sala           

  02. Dim. 100/195 cm. kom 1.00       

04-02 Nabavka, transport i montaţa hladioničkih vrata sa termo 

ispunom. 

    

    

  

  Dovratnici i ram vrata se radi od aluminijumskih profila. Obloga je 

čelični, plastificirani lim  d = 1,0 mm sa obe strane. Ispuna krila je 

od poliuretana 40 kg/m3. 

    

    

  

  Krilo ima tri odgovarajuće šarke kao i kvaku sa bravom sa tri 

ključa. 

    

    

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  01. Dim. 115/210 cm. kom 2.00       

04-03 Nabavka, transport i ugradnja termoizolacionih panela.           

  Termoizolacioni paneli  su izraĎeni od poliuretana gustine 

40kg/m3 i obostrano obloţeni čeličnim plastificiranim limom. 

Standardna debljina lima iznosi 0.5mm 

    

    

  

  Debljina panela 50 mm.           

  Unutrašnji spojevi termoizolacionih panela su uradjeni sanitarnim 

lajsnama koji podleţu visokim standardima koje propisuje 

HACCP sertifikat. 

    

    

  

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.           

  2,25*9,50+0,20*(2,00*2+1,15)+0,30*(1,15+2,10*2)-

1,15*(2,0+2,10) 

m2 19.30 

    

  

04-04 Nabavka, materijala, transport i ugradnja termoizolacionog panela 

na mestu gde je izvaĎeno termoizolaciono staklo. (Poz 2 u 

šestougaoniku). 
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  Sendvič je u metalnom ramu onostrano obloţen pocinkovanim 

čeličnim limom d = 0,5 mm. MeĎuispuna je od tvrde mineralne 

vune d = 10 cm. 

    

    

  

  Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.           

  01. Dim. 80/80 cm. kom. 1.00       

 UKUPNO 04 BRAVARSKI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

05-00 KERAMIČARSKI RADOVI           

05-01 Oblaganje podova jednobojnim glaziranim keramičkim pločicama, 

prve klase. Pločice se postavljaju u sloju kvalitetnog lepka za ovu 

vrstu radova. 

    

    

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  7,66+17,72+3,76+10,73+2,53+23,79+9,87   76.06       

  Obdukciona sala           

  4,63+16,64+5,63+18,74   45.64       

    m2 121.70       

05-02 Oblaganje zidnih površina keramičkim zidnim pločicama  prve 

klase, domaće proizvodnje u sloju kvalitetnog  lepka za ovu vrstu 

radova preko prethodno pripremljene podloge. 

    

    

  

  Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  P4           

  2,40*8,32-0,70*2,10-0,80*0,80*2   17.22       

  P5           

  2,75*14,0-0,90*2,10-0,80*2,10-1,65*1,80   31.96       

  P6           

  2,40*6,80-0,80*2,10   14.64       

  P7           

  2,75*20,34-0,90*2,10*2-1,65*1,80*2   46.22       

  Obdukciona sala           
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  Po1           

  2,35*10,94-1,0*1,95*2-0,90*2,10   19.92       

  Po2           

  2,35*18,30-0,90*2,10-1,15*2,10   38.70       

    m2 168.66       

05-03 Izrada ravne sokle visine 10 cm od glaziranih podnih keramičkih 

pločica, prve klase. Pločice se postavljaju lepljenjem. 

    

    

  

  Obračun po m1 kompet izvedene pozicije.           

  Laboratorija           

  P2           

  11,82-0,90   10.92       

  P3           

  18,18-1,15-0,70-0,90-1,35   14.08       

  P8           

  15,50-0,90*4-1,35   10.55       

  Obdukciona sala           

  Po4           

  36,86-1,00   35.86       

    m1 71.41       

 UKUPNO 05 KERAMIČARSKI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

06-00 SPUŠTENI PLAFONI           

06-01 Nabavka i montaţa spuštenog plafona od ravnih gipsanih ploča 

60/60/3 cm sa kačenjem o meĎuspratnu konstrukciju pomoću 

distancera i limenih ugaonih profila na svakih 60 cm. Plafon se 

boji disperzivnom bojom što se posebno obračunava. 

    

    

  

  Obračunava se po m2 kompletno gotovog montiranog  spuštenog 

plafona sa podkonstrukcijom i potrebnom skelom za rad. 

    

    

  

  Laboratorija           

  7,66+17,72+3,76+10,73+2,53+23,79+9,84+8,36+15,49+24,09 m2 123.97       

 UKUPNO 06 SPUŠTENI PLAFONI    
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ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

07-00 SUVOMONTAŢNI RADOVI           

07-01 Nabavka materijsala transport i izrada pregradnih zidova u sistemu  

"RIGIPS" ili "KNAUF". 

    

    

  

  Izraditi pregradne zidove sa oblogom od gips kartonskih običnih 

ili vlagootpornih ploča debljine d=12.5 mm, podkonstrukcijom od 

sistemskih profila od profilisanog čeličnog lima i ispunom od 

kamene vune odgovarajuće debljine i gustine. 

Cenom obuhvatiti poziciju zaključno sa bandaţiranjem spojnica. 

Otvori površine manje od 2m2 se ne odbijaju. 

Otvori veće površine od 2m2 se odbijaju sa umanjenjem za 2m2.  

    

    

  

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.           

  01. Izraditi pregradni zid debljine 100 mm. 

Struktura zida: 

- 2 x obične ploče d=2x12,5 = 25 mm 

- konstrukcija d=50 mm sa ispunom od tvrdopresocane  kamene 

vune d=50 mm gustine q=40 kg/m3. 

- 2 x obične ploče d=2x12,5 = 25 mm. 

    

    

  

  Laboratorija           

  2,95*(5,90+6,15+4,08*2+1,70+5,78+2,30)+1,20*2,10+1,25*2,10   93.62       

  Obdukciona sala           

  2,35*(1,33+2,12)   8.11       

   m2 101.73       

 UKUPNO 07 SUVOMONTAŢNI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

08-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI           

08-01 Oblaganje podova PVC podnim oblogama. Polaganje se vrši 

lepljenjem obloge po celoj površini za već pripremljnu podlogu sa 

varenjem spojeva. Za lepljenje upotrebiti akrilne disperzione 

lepkove. PVC "L"  lajsne pored zidova se posebno ne 

obračunavaju. 
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  Obračunava se po m2 komplet gotove pozicije.           

  Laboratorija           

  8,36+15,49+24,09 m2 47.94       

 UKUPNO 08 PODOPOLAGAČKI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

09-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI           

09-01 Gletovanje plafona poligit masom u tri prevlačenja i kompletna 

priprema površina za  nanošenje boje. Posle pripreme podloge 

plafon se boji posnom bojom u tonu po izboru projektanta. Radove 

izvesti u svemu prema opštem opisu i svim potrebnim 

predradnjama. 

    

    

  

  Obračunava se po m2 komplet izvedenepozicije zajedno sa 

skelom. 

    

    

  

  01. Bojenje spuštenog plafona.           

  Laboratorija           

  7,66+17,72+3,76+10,73+2,53+23,79+9,84+8,36+15,49+24,09 m2 123.97       

  02. Gletovanje i bojenje betonskog plafona.           

  Obdukciona sala           

  4,63+16,64+5,63+18,74 m2 45.64       

09-02 Gletovanje zidova poligit masom u tri prevlačenja i kompletna 

priprema površina za  nanošenje boje. Posle pripreme podloge zid 

se boji disperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Radove 

izvesti u svemu prema opštem opisu i sa svim potrebnim 

predradnjama. 

    

    

  

  Obračunava se po m2 komplet izvedenepozicije zajedno sa 

skelom. 

    

    

  

  Laboratorija           

  P2           

  2,40*11,82   28.37       

  P3           

  2,40*18,18   43.63       

  P8           
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  2,40*15,50   37.20       

  P9           

  2,75*12,40   34.10       

  P10           

  2,75*16,04   44.11       

  P11           

  2,75*20,24   55.66       

  Obdukciona sala           

  Po4           

  1,95*36,86   71.88       

    m2 314.95       

 UKUPNO 09 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI    

ŠIFRA  

POZ. 

OPIS Jedinica 

mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa PDV-

om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

10-00 RAZNI RADOVI           

10-01 Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i podova.  

Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira na broj 

čišćenja. 

    

    

  

  138,88+45,64 m2 184.52       

 UKUPNO 10 RAZNI RADOVI    

 

 

R E K A P I T U L A C I J A Cena bez PDV-a Cena sa PDV-om 

I ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI 

01-00 RUŠENJE I DEMONTAŢA 

  02-00 ZIDARSKI RADOVI 

  03-00 STOLARSKI RADOVI  

  04-00 BRAVARSKI RADOVI 

  05-00 KERAMIČARSKI RADOVI 

  06-00 SPUŠTENI PLAFONI 

  07-00 SUVOMONTAŢNI RADOVI 

  08-00 PODOPOLAGAČKI RADOVI 
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09-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

  10-00 RAZNI RADOVI 

  

 

UKUPNO: 

   

 

OPIS POZICIJE 
Jed. 

mere 
Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a  

Ukupna cena sa 

PDV-om 

B. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE 

I. GRADJEVINSKI RADOVI       

1) Štemovanje zidova i probijanje otvora       

Izvršiti obeleţavanje površine zidova, zatim oštemovati 

obeleţene površine da bi se postavio nov razvod ili 

demontirale postojeće instalacije, po potrebi probijanje otvora 

za prodor cevi.  

Obračun po m2 odraĎene površine.   

      

 

m2 5.00     

2) Šlicovanje poda        

Izvršiti secenje poda brusilicom ili testerom za beton, da bi se 

pristupilo razbijanju postojeceg betonskog poda za 

postavljanje novoprojektovane instalacije ili demontaţu 

postojeće. 

Obračun po m2 odraĎene površine.   

      

 

m2 26.00     

3) Iskop rovova za polaganje cevovoda        
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Izvršiti ručni iskop rovova u betonskom podu sa pravilnim 

otsecanjem bočnih strana i dna rova, a prema datom 

projektu.Dno rova mora biti iskopano i poravnato prema 

kotama datim u projektu.  Prilikom iskopa treba se pridrţavati 

propisa o bezbednosti na radu. U slučaju posebnih uslova, 

materijala i teškoća koji iziskuju specijalan rad i orudja, isti će 

se naknadno obračunavati u dogovoru sa nadzornim organom. 

Iskope izvršiti na trasi priključaka kanalizacione i vodovodne 

mreţe . 

Obračun po m3 iskopa. 

      

a) dubina od 0-2 m m3 12.00     

4) Planiranje dna rova       

Po završenom iskopu izvršiti planiranje dna rova prema 

kotama datim u projektu. Sva prekopana mesta ispuniti 

nabijenim šljunkom o trošku izvodjača.  

Obračun po m2 isplaniranog dna rova.   

      

 

m2 33.00     

5) Demontaţa instalacija       

Izvršiti demontaţu zatečenih instalacija vodovodnih i 

kanalizacionih cevi u zidu i podu. U ovu poziciju spada i 

demontaţa postojećih sanitarija, ventila i pripadajućih 

baterija, demontaţa podnih slivnika i odlaganje na mesto 

prema upustvu Investitora i nadzora.  

Obračun puašalno.   

      

 pauš. 1     

6) Nasipanje peska       

Izvršiti nabavku i polaganje peska na dno rova, oko i iznad 

cevi u sloju min. debljine 10 cm. Pesak mora biti čist 

ujednačene granulacije i bez primesa organskih materija. 

Obračun po m3 peska u nabijenom stanju.                                                                                                          

      

 

m3 6.00     

7) Transport preostalog šuta 
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Izvršiti transport preostalog šuta od štemovanja i iskopa, posle 

zatrpavanja rovova, na deponiju koja je za to odredjena. 

Cenom obuhvaćeno: utovar, transport, istovar i grubo 

planiranje na deponiji. Daljina transporta do 5 km. 

 

     

Obračun po m3 transportovanog šuta.. m3 6.00     

UKUPNO I. GRADJEVINSKI RADOVI: 

 

     

II. KANALIZACIJA       

1) Plastične PVC kanalizacione cevi       

Nabavka, transport i montaţa PVC kanalizacinih cevi sa 

fazonskim komadima za ugradnju u objektu. Cevi spajati 

pomoću gumenih dihtunga. Pozicijom obuhvaćen: sav 

upotrebljeni materijal sa rasturom, pripremno završni radovi, 

prenos materijala do mesta montaţe, razmeravanje vodova po 

planu, probijanje otvora kroz zidove i meĎuspratne 

konstrukcije, izrada ţljebova u zidovima za polaganje cevi, i 

eventualno obziĎivanje. 

Obračun po metru duţnom montirane i ispitane mreţe. 

      

ø 110 m' 2.00     

ø 75   m' 32.00     

ø 50   m' 8.00     

2) Ispitivanje cevovoda na probni pritisak        

Ispitivanje cevovoda kanalizacije na probni pritisak prema 

priloţenom upustvu i vaţećim tehničkim propisima. 

      

Obračun po metru duţnom cevovoda. m' 40.00     

3) Priključak na postojeću kanalizaciju 

 

     

Izvršiti priključenje novoprojektovanih sanitarija na postojeći 

razvod kanalizacije u objektu  

 

     

U cenu pozicije uračunati sav potreban rad, materijal i radnu 

snagu kao i ostale troškove  

 

     

Obračun po komadu izvedenog i ispitanog spoja kom 3     
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UKUPNO II KANALIZACIJA: 

 

     

III. VODOVOD       

1) Čelično-pocinkovane vodovodne cevi       

Izvršiti nabavku i montaţu čelično pocinkovanih vodovodnih 

cevi sa svim odgovarajućim fitinzima. Cevi su predvidjene za 

hidrantsku mreţu u objektu. Celokupna vodovodna instalacija 

pre zatvaranja ţljebova i malterisanja mora biti ispitana na 

pritisak  prema vaţećim propisima.  

      

Obračun po metru duţnom montirane  cevi.       

ø50   m' 6.00     

2) Polipropilenske vodovodne cevi       

Izvršiti nabavku i montaţu polipropilenskih vodovodne cevi 

sa svim odgovarajućim fitinzima. Cevi za zidove moraju biti 

pričvršćene  obujmicama na potrebnom razmaku prema 

uputstvu proizvodjača. Razvod u zidu obavezno montirati u 

ţljebove, tako da se obezbedi rad cevi usled temperaturnih 

diletacija i da se spreči pojava kondeza. Po preporuci 

proizvodjača cevi na odgovarajućim mestima montirati 

kompezatore ( lire) koje će kompezovati temperaturna 

izduţenja, kao i fiksne i čvrste tačke. Celokupna vodovodna 

instalacija pre zatvaranja ţljebiva i malterisanja mora biti 

ispitana na pritisak, prema vaţećim propisima. Cevi su SDR 

7.4 i za temperature do 60˚C. 

Obračun po m1 montirane i ispitane cevi. 

      

ø20  (unutrašnji prečnik) m' 31.00     

ø15  (unutrašnji prečnik) m' 62.00     

3) Propusni ventil za uzidanje sa kapom        

Izvršiti nabavku i montaţu propusnih ventila za uzidanje sa 

kapom za polipropilenske cevi. 

      

Obračun po komadu montiranog ventila.       

ø20  kom 2     

ø15 kom 18     
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4) Ugaoni "EK" ventil       

Izvršiti nabavku i montaţu ugaonih "EK" ventila sa kapom.        

Obračun po komadu montiranog ventila. kom 8     

5) Poţarni hidrant       

Izvršiti nabavku i montaţu zidnog poţarnog hidranta ø52 mm 

sa mlaznicom, crevom od trevire duţine 15m i ventilom 

ugradjenog u metalnu kutiju. Kutija mora biti vidno obojena i 

sa ključem. Proizvodnja "Vatrosprem " ili slično. 

      

Obračun  po komadu montiranog hidranta.       

 kom 1     

6) Ispitivanje cevovoda na probni pritisak        

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak prema priloţenom 

upustvu i vaţećim tehničkim propisima. 

      

Obračun po metru duţnom cevovoda. m' 93.00     

7) Ispiranje i dezinfekcija vodovodne mreţe       

Izvršiti ispiranje i dezinfekciju montirane i ispitane 

vodovodne mreţe u objektu prema vaţećm propisima. 

      

Obračun po metru duţnom cevovoda. m' 93.00     

8) Ispitivaje kvaliteta vode       

Izvršiti bakteriološko ispitivanje uzorka vode posle ispiranja i 

dezinfekcije vodovodne instalacije 

      

Plaća se po ispostavljenom računu.       

Obračun paušalno pauš. 1     

9) Priključak na postojeću mreţu       

Izvršiti priključenje sanitarija na postojeći razvod vode, po 

projektu. 

      

U cenu pozicije uračunati sav potreban rad, materijal i radnu 

snagu. 

      

 
kom 3 
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UKUPNO III VODOVOD: 

 

     

IV. SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR       

OPSTI OPIS       

Predvidjena  sanitarna oprema i pribor treba da u pogledu 

kvaliteta i izgleda prve klase. Saglasnost na izbor sanitarne 

opreme i pribora daju projektant i Investitor. Sanitarna oprema 

i pribor moraju biti instalirani na mestima datim  u projektu i 

u svemu prema uputstvima i instrukcijama iz tehničkih 

kataloga proizvodjača. Obavaza izvodjača je da pre ugradnje 

pregleda svu sanitarnu opremu i pribor i utvrdi da nema 

oštećenja, odnosno da zameni svaki oštećeni sanitarni element 

pre konačne primopredaje objekta. Objekti moraju biti stručno 

montirani bez oštećenja i priključeni na vodovodnu i 

kanalizacionu mreţu.  

      

1)WC komplet-konzolni tip       

Izvršiti nabavku i montaţu WC kompleta sa svim 

pripadajućim delovima i materijalom za montaţu: 

      

 - WC šolja od fajansa konzolnog tipa sa daskom 

 

     

 - ugradni vodokotlić sa čeličnim nosačem za šolju. 

 

     

Obračun po montiranom komadu kom 1.00  

 

  

2) Drţač toalet papira 

 

     

Izvršiti nabavku i montaţu  drţača  toalet papira. 

 

     

Obračun po montiranom komadu. kom 1.00  

 

  

3) Umivaonik       

Izvršiti nabavku i montaţu komplet umivaonika od fajansa. 

Školjka mora biti snabdevena otvorom za odvod, prelivom i 

čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod školjke montirati 

hromirani sifon  i spojiti ga sa kanalizacijom. Spoj prekriti 

niklovanom rozetnom. Kačenje i fiksiranje izvršiti putem 

ţabica ili šrafova uz prethodnu ugradnju plastičnih tiplova. 

      

Obračunava se i plaća po komadu sve komplet montirano 

prema datom opisu. 
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 kom 3  0.00   

4) Baterija za umivaonik       

Izvršiti nabavku i montaţu niklovane stojeće baterije za 

umivaonik.  

      

Obračun po montiranom komadu. kom 3     

5) Zidne baterije        

Izvršiti nabavku i montaţu niklovane zidne baterije za 

tehnološku opremu.  

      

Obračun po montiranom komadu. kom 5     

6) Drţač ubrusa         

Izvršiti nabavku i montaţu drţača peškira pored umivaonika i 

tehnoloških potrošača 

      

Obračun po montiranom komadu. kom 6     

7) Baterija za tuš kadu         

Nabavka i montaţa hromirane baterije za tuš kadu sa šipkom 

za fiksiranje tuša  i ručnim tušem. 

      

Obračun po montiranom komadu. kom 1     

8) Drţač peškira         

Izvršiti nabavku i montaţu drţača peškira pored tuš kade.       

Obračun po montiranom komadu. kom 1     

9) Sifon za odvod kondeza       

Nabavka i montaţa niklovanog sifona ø25 za priključak 

odvoda kondeza  u hladnjaćči, na mestu datom u projektu. 

      

Obračun po montiranom komadu. kom 1     

10) Sudopera       

Nabavka i montaţa sudpere od nerĎajućeg čelika ugraĎene u 

ormarić, sa sifonom  na kome je predviĎen  priključak  za 

odvod mašine za pranje sudova.U cenu ulazi i ormarić tj. 

komplet sudopera. 

      

Obračun po montiranom komadu. 
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jednodelna kom 1     

11) Baterija za sudoperu       

Izvršiti nabavku i montaţu niklovane stojeće baterije za 

sudoperu. 

      

Obračun po montiranom komadu. kom 1     

12) Podni slivnik       

Izvršiti nabavku i montaţu podnih slivnika u sanitarnim 

čvorovima i drugim potrebnim mestima sa rešetkom od 

inoxa.Ispod i oko slivnika izvesti hidroizolaciju i povezati je 

sa hidroizolacijim poda. 

      

Obračunava se montiranm komadu slivnika.       

ø50  - sa priključkom za kondez kom 1     

ø50  - sa vertikalnim odvodom kom 3     

13) Niklovana vratanca       

Izvršiti nabavku i montaţu niklovanih vratanca na postojećoj 

fekalnoj vertikali.  

      

Obračunava se i plaća po montiranom komadu. kom 1     

UKUPNO IV. SANITARNA OPREMA I PRIBOR:       

UKUPNO B. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE   
I. GRADJEVINSKI RADOVI   

II. KANALIZACIJA   

III. VODOVOD   

IV. SANITARNA OPREMA I PRIBOR   

UKUPNO :   

 

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

 C. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE I AUTOMATIKA  

1 OBJEKAT PATOLOŠKE LABORATORIJA            
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1.1 RAZVODNA TABLE            

1  - HGVK kom 1        

  Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, izraĎenom 

od čeličnog lima, obojenog osnovnom bojom i sivim 

lakom. Orman je sa vratima. cilindar bravicom i 

ključem izraĎen u stepenu zaštite IP54. Sva oprema 

u glavnom kolu mora biti za struje kratkih spojeva 

od 10 kA. U ormanu je ugraĎena sledeća oprema:   

   

  

 

   -Sabirnice 50A   

   

   

   -3 kom. Tinjalice                                                                     

   

   

   -1 kom.Tropolna sklopka 40 A   

   

   

   -2 kom.Tropolna sklopka 16 A   

   

   

   -1 kom.Jednopolna sklopka 6 A   

   

   

   -1 kom. Motorni zaštitni prekidač (2.5-4)A/51A   

   

   

   -3 kom. Motorni zaštitni prekidač (1.6-2.5)A/33,5A   

   

   

   -1 kom. Motorni zaštitni prekidač (1-1.6)A/22,5A   

   

   

   -4 kom. Motorni zaštitni prekidač (0,63-1)A/13A   

   

   

   -1 kom. Motorni zaštitni prekidač (0,25-0,4)A/5A   

   

   

   -1 kom. Tropolni kontaktor 40A,sa namotajem za  

   220v, 50Hz, sa 3 radna i 1 mirnim  pomoćnim 

kontaktom                                     

   

  

 

   -1 kom. Tropolni kontaktor 12A,sa namotajem za  

   220v, 50Hz, sa 3 radna i 1 mirnim pomoćnim 

kontaktom                             

   

  

 

   -9 kom. Tropolni kontaktor 9A,sa namotajem za          

  220v, 50Hz, sa 3 radna i 1 mirnim pomoćnim 

kontaktom                    

   

  

 

   -2 kom. Tropolni automatski prekidač 16A-tip B   

   

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 2A-tip B   

   

   

   -4 kom. Jednopolni automatski prekidač 2A-tip B   

   

   

   -1 kom. Jednopolni automatski prekidač 4A-tip B   

   

   

   -1 kom. Jednopolni automatski prekidač 6A-tip B      

   

   

   -1 kom. Jednopolni automatski prekidač 10A-tip B      

   

   

   -1 kom. Transformator 230/24V, 250VA                            
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   -1 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

  sa 2NO+3NC kontakata   

   

  

 

   -2 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

  sa 2NC kontakta       

    

  

 

   -5 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

  sa 2NO kontakta     

    

  

 

   -2 kom. Taster za 230v, 50 Hz, sa jednim radnim i 

  jednim mirnim kontaktom, crne boje  

    

  

 

   -1 kom. Udarni havarijski taster, crvene boje sa 

jednim radnim, i jednim mirnim kontaktom, sa 

zabravljivanjem, kontakti za 6A, 240V, 50Hz 

    

  

 

   -1 kom. Rele prisutnosti faza, ulazni napon   

   3x380/220V,50Hz, sa vremenskim zatezanjem kod 

   kratkoročnog nestanka neke od faza, sa dva       

   pomoćna preklopna kontakta, kontakti za 6A,    

   220V, 50Hz, u kućištu za nadgradnju 

    

  

 

   -1 kom. Slobodno programabilni kontroler sa  

   mogućnošću komunikacije i povezivanjem na  

   centralni sistem nadzora i upravljanja, napajanje  

   AC 24V, 50/60  Hz EY-AS201F001 Sauter sa 24  

   digitalna ulaza, 2 analogna ulaza, 8 digitalnih  

    izlaza i 2 analogna izlaza 

    

  

 

   - Programiranje na nivou kontrolera 

    

   

   - Puštanje na nivou kontrolera            

2  - RON9RT1 kom 1        

  Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, izraĎenom 

od čeličnog lima, obojenog osnovnom bojom i sivim 

lakom. 

Orman je sa vratima. cilindar bravicom i ključem 

izraĎen u stepenu zaštite IP54. Sva oprema u 

glavnom kolu mora biti za struje kratkih spojeva od 

10 kA. U ormanu je ugraĎena sledeća oprema:   

   

  

 

   -Sabirnice 250A 

    

   

   -3 kom. Tinjalice   

    

   

   -1 kom.Tropolna sklopka 400 A 

    

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 4A-tip B 
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   -1 kom. Prekidac  COMPACT  NS160N, 3P, F, FC,   

   In=160A, Un=380/415V (Icu=36kA,  

   Ics=100%Icu, kat. A), termo-magnetni okidac  

   TM160D (In=160A, Ir=0.8-1In, Im=1250A)           

 

   -1 kom. Prekidac  COMPACT  NS100N, 3P, F, FC, 

   In=100A, Un=380/415V (Icu=36kA,   

   Ics=100%Icu, kat. A), termo- magnetni okidac  

   TM40D (In=40A, Ir=0.8-1In, Im=500A) 

    

  

 

   -2 kom. Prekidac  COMPACT  NS100N, 3P, F, FC, 

  In=100A, Un=380/415V (Icu=36kA, Ics=100%Icu,  

  kat. A), termo-magnetni okidac TM63D (In=63A,  

  Ir=0.8-1In, Im=500A) 

    

  

 

   -1 kom. Prekidac  COMPACT  NS100N, 3P, F, FC, 

  In=100A,Un=380/415V (Icu=36kA, Ics=100%Icu,  

  kat. A), termo-magnetni okidac TM80D (In=80A,  

  Ir=0.8-1In, Im=640A)           

 

3  - RON9RT2 kom 1        

  

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, izraĎenom 

od čeličnog lima, obojenog osnovnom bojom i sivim 

lakom. 

Orman je sa vratima. cilindar bravicom i ključem 

izraĎen u stepenu zaštite IP54. Sva oprema u 

glavnom kolu mora biti za struje kratkih spojeva od 

10 kA. U ormanu je ugraĎena sledeća oprema: 

    

  

 

   -Sabirnice 100A 

    

   

   -3 kom. Tinjalice                                                                 

    

   

   -1 kom.Tropolna sklopka 100 A 

    

   

   -1 kom.Tropolna sklopka 25 A 

    

   

   -3 kom. Tropolni automatski prekidač 25A-tip B 

    

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 4A-tip B 

    

   

   -8 kom. Jednopolni automatski prekidač 16A-tip B 

    

   

   -6 kom. Jednopolni automatski prekidač 10A-tip B 

    

   

   -35 kom. Dvopolni prekidač-zaštitni ureĎaj  

  Diferencijalne struje za 230V, 50Hz, sa  

  prekostrujnim okidačima  (termički i el. magnetni),  

  karakteristika B, AC klasa, In / Icu / strujne  
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  osetljivosti 16A/10kA/10mA 

   -1 kom. Tropolna niskonaponska preklopka,  

  sa nultim poloţajem (1-0-2), za ugradnju, sa  

  potpuno zatvorenom komorom za gašenje luka, za  

  660V, 50Hz, 25A 

    

  

 

1.2 INSTALACIJA OSVETLJENJA I 

PRIKLJUČNICA           

 

1.2.1 SVETILJKE            

1 Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 

napajanjem u pripravnom spoju, izraĎena od 

brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, 

bezhalogenog polikarbonata sa transparentnim 

difuzorom, koja odgovara tipu AESTETICA 8SE3-

40  Buck 1 x T16 8W, 230V, G5, IP42, autonomija 

rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, 

invertorom, izvorom svetlosti i odgovarajućim 

natpisom na samolepljivoj foliji ( po potrebi ). 

 TIP 1 kom 3       

 

2 Svetiljka fluorescentna, za ugradnju u tavanicu,  

izraĎena u zaštiti IP20, BUCK - ARCO DL 4 x T16 

14 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo  

spoju. TIP 2 kom 9       

 

3 Svetiljka fluorescentna, za ugradnju u tavanicu sa 

opalnim difuzorom,  izraĎena u zaštiti IP55, BUCK 

- ETNA/DO  4 x T16 14 W, G5, boje svetla 4000 K, 

starterima i predspojnom spravom u duo spoju. TIP 

3 kom 8       

 

4 Svetiljka fluorescentna, za ugradnju u tavanicu sa 

opalnim difuzorom,  izraĎena u zaštiti IP55, BUCK 

- ETNA/DO  4 x T16 24 W, G5, boje svetla 4000 K, 

starterima i predspojnom spravom u duo spoju. TIP 

3.1 kom 6       
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5 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP54, BUCK - VESPA      

1 x T16 21 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo spoju. TIP 4 kom 6       

 

6 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP54, BUCK - VESPA      

1 x T16 14 W, G5, sa prekidačem, boje svetla 4000 

K, starterima i predspojnom spravom u duo spoju. 

TIP 5 kom 1       

 

1.2.2 INSTALACIONI MATERIJAL            

1 Prekidač, jednopolni, 10A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u gips, sastavljen od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 1       

 

  - prekidač (1 kom),              

  - dozna (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

2 Prekidač, jednopolni, 10A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u zid, sastavljen od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 4       

 

  - prekidač (1 kom),              

  - dozna (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

3 Prekidač, jednopolni, 10A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u parapetni kanal, sastavljen od sledećih 

elemenata (koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 5 

      

 

  - prekidač (1 kom),              

  - dozna (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

4 Set od dva jednopolna prekidača, 10A, 230V, 50Hz, 

IP20, za montaţu u gips, sastavljen od sledećih 

elemenata (koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 5       

 

  - prekidač (2 kom),              
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  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)   

 

       

5 Prekidač, naizmenični, 10A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u zid, sastavljen od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 2       

 

  - prekidač (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

6 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u zid, sastavljena od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 8       

 

  - šuko priključnica (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska  (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

7 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u gips,  sastavljena od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 14       

 

  - šuko priključnica (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),             

  - maska  (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

8 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u gips, crvene boje,  sastavljena od sledećih 

elemenata (koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 6       

 

  - šuko priključnica (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska  (1 kom),   

   

   

  - ram (1 kom)            

9 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP54, za 

montaţu u zid, sastavljena od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 2       

 

  - šuko priključnica (1 kom),               
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  - dozna (1 kom),    

   

   

  - poklopac IP54 (1 kom)            

10 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u parapetni kanal, sastavljena od sledećih 

elemenata (koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 4       

 

  - šuko priključnica  (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

11 Set priključnica 4M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20 ,  za montaţu u zid, crvena boje,  

sastavljen od sledećih elemenata (koji odogovara 

tipu Vimar, Plana): kom 1 

    

  

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

12 Set priključnica 4M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u gips, crvene boje,   

sastavljen od sledećih elemenata (koji odogovara 

tipu Vimar, Plana): kom 3       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

13 Set priključnica 4M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u parapetni kanal,    

sastavljen od sledećih elemenata (koji odogovara 

tipu Vimar, Plana): kom 8 

    

  

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            
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14 Set priključnica 6M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u zid,   sastavljen od 

sledećih elemenata (koji odogovara tipu Vimar, 

Plana): kom 1       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

15 Set priključnica 6M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u gips,   sastavljen 

od sledećih elemenata (koji odogovara tipu Vimar, 

Plana): kom 3       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

16 Set priključnica 6M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20 ,  za montaţu u zid, crvena boje,  

sastavljen od sledećih elemenata (koji odogovara 

tipu Vimar, Plana): kom 1       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

17 Set priključnica 6M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u gips, crvene boje,   

sastavljen od sledećih elemenata (koji odogovara 

tipu Vimar, Plana): kom 2       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            
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18 Podna kutija sa setom priključnica 12M, 4 

energetske, monofazne (2 bele i 2 crvena), 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  sastavljen od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 1       

 

  - šuko priključnica  (4 kom),              

  - dozna  (1 kom),    

   

   

  - maska (1 kom),   

   

   

  - ram  (1 kom)            

1.2.3 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR            

1 Kablovi izvedeni sa ţilama od bakra, za polaganje 

po perforiranim i rešetkastim kablovskim regalima 

ili po konstrukciji objekta, sa izvoĎenjem veza na 

oba kraja, sledećih tipova i poprečnih preseka: 

          

 

  N2XH-J, 1 kV            

  - 3x2.5mm2 m 1050        

  - 3x1.5mm2 m 336        

  - 4x2.5mm2 m 90        

  - 5x4mm2 m 28        

  - 5x25mm2 m 12        

  - 7x1.5mm2 m 16        

  J-H(St)H            

  - 1x2x0.8 m 44        

  - 2x2x0.8 m 10        

2 Perforirani nosači kablova, poloţeni horizontalno ili 

vertikalno, duţine po 2 m, cinkovani, komplet sa 

pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i 

krstastim elementima, sa spojnicama, sa drţačima 

postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima 

i sa svim ostalim potrebnim elementima za 

izvoĎenje kompletne konfiguracije regala i sledećih 

širina:           

 

  - 100mm kom 35        
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3 Rešetkasti nosači kablova, poloţeni horizontalno ili 

vertikalno, duţine po 2 m, cinkovani, komplet sa 

pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i 

krstastim elementima, sa spojnicama, sa drţačima 

postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima 

i sa svim ostalim potrebnim elementima za 

izvoĎenje kompletne konfiguracije regala i sledećih 

širina: 

    

      

 

  - 200 mm kom 40        

4 Halogen free cevi, postavljene kao mehanička 

zaštita kablova kod vidnog vodjenja po konstrukciji 

ili u pregradnim panelima, parapetima  ili podu 
  

        

 

  Φ32 mm m 10        

5 Jednodelni parapetni kanal m 52        

6 Protiv poţarni materijal (prema JUS J1.160/86) 

za zatvaranje otvora za prolaz kablova iz jednog 

prostora u drugi i za premazivanje kablova u duţini 

od jednog metra sa leve i desne strane prolaza (za 

ukupnu površinu svih otvora) i za duţine regala više 

od 100m neprekidno, premazivanje u duţini od 1m 

na svakih 5m : kg 10       

 

1.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA            

1 Isporuka i ugradnja ormarića (SIP) sa sabirnicama 

za izjednačenje potencijala, komplet sa 

povezivanjem. kom 4       

 

2 OBJEKAT OBDUKCIONA SALA            

2.1 RAZVODNA TABLE            

1  -HOV kom 1        

  Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, izraĎenom 

od čeličnog lima, obojenog osnovnom bojom i sivim  

lakom. 

Orman je sa vratima. cilindar bravicom i ključem 

izraĎen u stepenu zaštite IP54. Sva oprema u 

glavnom kolu mora biti za struje kratkih spojeva od 

10 kA. U ormanu je ugraĎena sledeća oprema:           

 

   -Sabirnice 25A   
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   -3 kom. Tinjalice      

   

   

   -1 kom.Tropolna sklopka 25 A   

   

   

   -3 kom.Jednopolna sklopka 6 A   

   

   

   -1 kom. Motorni zaštitni prekidač (1.6-2.5)A/33.5A   

   

   

   -2 kom. Motorni zaštitni prekidač (0.63-1)A/13A   

   

   

   -1 kom. Tropolni kontaktor 18A,sa namotajem za 

  220v, 50Hz, sa 3 radna i 1 mirnim pomoćnim 

kontaktom        

   

  

 

   -4 kom. Tropolni kontaktor 9A,sa namotajem za 

220v, 

  50Hz sa 3 radna i 1 mirnim pomoćnim kontaktom   

   

  

 

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 16A-tip B   

   

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 2A-tip B   

   

   

   -2 kom. Jednopolni automatski prekidač 2A-tip B   

   

   

   -1 kom. Jednopolni automatski prekidač 6A-tip B   

   

   

   -1 kom. Jednopolni automatski prekidač 16A-tip B     

   

   

   -1 kom. Transformator 230/24V, 150VA                            

   

   

   -1 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

  sa 2NC kontakta       

   

  

 

   -1 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

   sa 3NO+NC kontakta     

   

  

 

   -1 kom. Pomoćni rele sa namotajem za 24V, 50Hz 

   sa 2NO kontakta 
  

   
  

 

   -2 kom. Signalne sijalice 220V 5W crvene boje                        
   

   

   -2 kom. Signalne sijalice 220V 5W zelene boje   
   

   

   -1 kom. Taster za 230v, 50 Hz, sa jednim radnim i  

   jednim mirnim kontaktom, crne boje  
          

 

2  -HOM kom 1        

  

Isporuka i ugradnja razvodnog ormana, izraĎenom 

od čeličnog lima, obojenog osnovnom bojom i sivim 

lakom. 

Orman je sa vratima. cilindar bravicom i ključem 

izraĎen u stepenu zaštite IP54. Sva oprema u 

glavnom kolu mora biti za struje kratkih spojeva od 

10 kA. U ormanu je ugraĎena sledeća oprema: 
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   -Sabirnice 125A 
  

  

   

   -3 kom. Tinjalice    

    

   

   -1 kom. Tropolna sklopka 50A  

    

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 25A-tip B 

    

   

   -1 kom. Tropolni automatski prekidač 4A-tip B 

    

   

   -6 kom. Jednopolni automatski prekidač 10A-tip B            

   -7 kom. Dvopolni prekidač-zaštitni ureĎaj   

  Diferencijalne struje  za 230V, 50Hz, sa  

  prekostrujnim okidačima  (termički i el. magnetni),  

  karakteristika B, AC klasa, In / Icu / strujne  

  osetljivosti 16A/10kA/10mA           

 

2.2 INSTALACIJA OSVETLJENJA I 

PRIKLJUČNICA           

 

2.2.1 SVETILJKE            

1 Nadgradna svetiljka sigurnosne rasvete sa lokalnim 

napajanjem u pripravnom spoju, izraĎena od 

brizganog, UV stabilisanog, V2 samogasivog, 

bezhalogenog polikarbonata sa transparentnim 

difuzorom, koja odgovara tipu AESTETICA 8SE3-

40  Buck 1 x T16 8W, 230V, G5, IP42, autonomija 

rada 3h, elektronski predspojni pribor, sa baterijom, 

invertorom, izvorom svetlosti i odgovarajućim 

natpisom na samolepljivoj foliji ( po potrebi ). TIP 1 kom 3       

 

2 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP54, BUCK - VESPA      

1 x T16 21 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo spoju. TIP 4 kom 1       

 

3 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP55, BUCK - TITAN      

4 x T16 24 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo spoju. TIP 6 kom 2       

 

4 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP55, BUCK - TITAN      

2 x T16 21 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo spoju. TIP 7 kom 4       
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5 Nadgradna fluorescentna svetiljka, sa opalnim 

difuzorom, izraĎena u zaštiti IP55, BUCK - TITAN      

2 x T16 14 W, G5, boje svetla 4000 K, starterima i 

predspojnom spravom u duo spoju. TIP 8 kom 8 

    

  

 

2.2.2 INSTALACIONI MATERIJAL            

1 Prekidač, jednopolni, 10A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u zid, sastavljen od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 7 

      

 

  - prekidač (1 kom),              

  - dozna (1 kom),      

  

   

  - maska (1 kom),     

  

   

  - ram (1 kom)            

3 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP20, za 

montaţu u zid, sastavljena od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 5       

 

  - šuko priključnica (1 kom),              

  - dozna  (1 kom),      

  

   

  - maska  (1 kom),     

  

   

  - ram (1 kom)            

4 Priključnica, monofazna, 16A, 230V, 50Hz, IP54, za 

montaţu u zid, sastavljena od sledećih elemenata 

(koji odogovara tipu Vimar, Plana): kom 6 

    

  

 

  - šuko priključnica (1 kom),               

  - dozna (1 kom),      
  

   

  - poklopac IP54 (1 kom)            

5 Set priključnica 6M, 2 energetske, monofazne, 16A, 

230V, 50Hz, IP20,  za montaţu u zid,   sastavljen od 

sledećih elemenata (koji odogovara tipu Vimar, 

Plana): kom 2       

 

  - šuko priključnica  (2 kom),              

  - dozna  (1 kom),      

  

   

  - maska (1 kom),     

  

   

  - ram  (1 kom)            

2.2.3 KABLOVI I KABLOVSKI PRIBOR            



56 

 

1 Kablovi izvedeni sa ţilama od bakra, za polaganje 

po perforiranim i rešetkastim kablovskim regalima 

ili po konstrukciji objekta, sa izvoĎenjem veza na 

oba kraja, sledećih tipova i poprečnih preseka: 

    

      

 

  N2XH-J, 1 kV            

  - 3x2.5mm2 m 120        

  - 3x1.5mm2 m 173        

  - 4x2.5mm2 m 61        

  - 5x2.5mm2 m 8        

2.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA            

1 Isporuka i ugradnja ormarića (SIP) sa sabirnicama 

za izjednačenje potencijala, komplet sa 

povezivanjem. kom 1       

 

3 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE            

  Isporuka, nabavka i ugradnja ureĎaja za 

besprekidno napajanje UPS, 12kW/15kVA w/2 

Batt.Mod, Input/Output 380V/380V 

snage 12kVA/15kW 

Autonomija 15-20 min.   

• Čist sinusni izlaz THD manja od 3% 

• Efikasnost pri punom opterećenju 95% 

• Varijacije napona <5% pri punom opterećenju 

• Izlazna frekvencija 47-53Hz 

•Ulazna frekvencija 47-70Hz 

• Smart RS-232 komunikacioni port 

• SNMP menadţment sposobnost 

• Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja 

• Hladan start (jednosmerna snaga uključena) 

• Mogućnost produţene autonomije sa baterijskim 

pakovanjima 

• Intelligent battery management 

• Kompaktan, lak i tih 

Komplet sa montaţom i puštanjem u rad. 

          

 

UKUPNO C. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE I AUTOMATIKE     

1 OBJEKAT - LABORATORIJA ZA PATOLOGIJU   

1.1 RAZVODNE TABLE     
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1.2 INSTALACIJE OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA      

1.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA      

  UKUPNO- LABORATORIJA ZA PATOLOGIJU      

2 OBJEKAT - OBDUKCIONA SALA   

2.1 RAZVODNE TABLE      

2.2 INSTALACIJE OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA     

2.3 INSTALACIJA UZEMLJENJA     

  UKUPNO- OBDUKCIONA SALA      

3 UREĐAJ ZA PESPREKIDNO NAPAJANJE      

UKUPNO: 

 

 

 

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

  D. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  

1 OBJEKAT PATOLOŠKA LABORATORIJA          

1.1 INTEGRISANA TELEFONSKO 

RAČUNARSKA MREŢA       

   

1 Orman koncentracije  strukturnog kabliranja sa 

rekom, visine 12U, dimenzija 655x600x400 

(VxŠxD), sa vratima, bočnim stranicam koje se 

mogu otvarati i uvodom za kablove sa gornje 

strane, u kompletu sa ventilatorima i utičnicama 

za napajanje 230V, 50Hz. Orman je opremljen sa 

2 panela za voĎenje kablova (visine 1U). kom 1   

   

2 Isporuka, ugradnja i povezivaje svetlovodnog 

razdelnika (optičkog prespojnog panela), 

opremljenog sa 12 svetlovodna LC dupleks. kom 1   

   

3 Isporuka, montaţa, povezivanje, programiranje i 

puštanje u rad switcha,  Cisco Catalyst 2960 24-

portni, layer 2, sa modulima 10/100/1000, i 1 

uplink priključkom ka drugim komutacionim 

ureĎajima (SFP/GBIC ili 1000-Base-T) kom 1   
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4 Gigabitni SFP (Small Form-factor Pluggable) 

eternet optički primopredajnik-konektor 

1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 

850nm, DOM (prijemnik i predajnik),  u 

kompletu sa LC-SC Duplex OM2 patchcord 2m kom 1   

   

5 Isporuka, montaţa i povezivanje prespojnog 

(Patch) panela, sa 24 porta - 24xRJ45, FTP, cat. 6, 

visine 1U, Panduit ili odgovarajući. kom 1   

   

6 Isporuka, montaţa i povezivanje Voice telco 

Patch panela, sa 25 porta - 25xRJ45, FTP, cat. 3, 

visine 1U, Panduit ili odgovarajući. kom 1   

   

7 Isporuka, prespojnog kabla (patch cord) kategorije 

6a. kom 14   

   

8 Isporuka i montaţa kabla Giga line Fiber Optic 

MM 9/125, 4 vlakna, Kerpen ili odgovarajući m 55   

   

9 Isporuka i montaţa kabla S/FTP cat 6a, halogen 

free za priključnice, Teldor ili odgovarajući. m 220   

   

10 Isporuka i montaţa kabla JH(St)H 20x2x0,6mm m 95      

11 Isporuka i ugradnja u kutiju utičnice RJ 45, cat 6a, 

PANDUIT ili odgovarajući (kutija za ugradnju u 

zid je obuhvaćena elektroenergetskim projektom). kom 14   

   

12 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi 

ø16mm. m 50   

   

13 Isporuka i montaţa kablovske kanalice 40x20 

mm, sa elementima za pričvršćenje na zid. m 20   

   

14 Isporuka i montaţa kablovskog perforiranog 

regala 50x30 mm, sa elementima za pričvršćenje 

na zid. m 30   

   

15 Isporuka, sitan montaţni materijal komplet 1      

  Ukupno pod 1.1:          

1.2 SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE          
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1 Isporuka, montaţa, povezivanje programiranje i 

puštanje u rad, alarmne centrale za signalizaciju 

provale sa ugraĎenim GSM/GPRS/LAN 

komunikatorom i 120 adresa u zaštitnoj kutiji sa 

sabotaţnim kontaktom, odgovarajuća tipu 

Jablotron JA-106K. Centrala ima 15 nezavisnih 

particija. Centrala se napaja sa mreţe i ima 

napojnu jedinicu sa ispravljačem i baterijom od 

7Ah. kompl 1   

   

2 Isporuka montaţa, povezivanje programiranje i 

puštanje u rad, tastature-šifratora sa LCD 

ekranom i pozadinskim osvetljenjem, RFID 

beskontaktnim čitačem, za montaţu na zid, 

odgovarajuće tipu Jablotron JA-114E. kom 2   

   

3 Isporuka montaţa, povezivanje programiranje i 

puštanje u rad, kontrolnog segmenta za brzi 

pristup i upravljanje tastaturom-šifratorom 

odgovarajuće tipu Jablotron JA-192E. kom. 6   

   

4 Isporuka, montaţa, povezivanje i puštanje u rad, 

kombinovanog infracrvenog i mikrotalasnog 

detektora prisustva u prostoriji sa ugraĎenim 

modulom kamere, rezolucije 640x480 za snimanje 

slika pri alarmu, odgovarajućeg tipu Jablotron JA-

120PC. kom. 6   

   

5 Isporuka, montaţa, povezivanje detektora 

otvaranja - magnetni kontakt, odgovarajućeg tipu 

Jablotron SA-200-A kom 1   

   

6 Isporuka, montaţa, povezivanje unutrašnje sirene, 

odgovarajuće tipu Jablotron JA110A. kom 1   

   

7 Isporuka i programiranje RFID priveska. kom 10      

8 Isporuka i polaganje kabla za povezivanje svih 

elemenata sa 2x2x0,5mm, duţine 300m spakovan 

u kutiji sa oznakom duţine na svakom metru 

kabla, odgovarajući tipu CC-02 Jablotron. kompl. 1   
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9 Isporuka i povezivanje razdelnika magistralnog 

kabla, za zaštitu od kratkog spoja, odgovarajućeg 

tipu Jablotron JA-110T. kom 2   

   

10 Isporuka i polaganje, instalacionog 

telekomunikacionog bezhalogenog kabla JH(St)H 

3x2x0,8mm. m 100   

   

11 Isporuka i ugradnja, PVC cevi ø16mm. m 50      

12 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl 1      

  Ukupno pod 1.2:          

2 OBJEKAT OBDUKCIONA SALA          

2.1 INTEGRISANA TELEFONSKO 

RAČUNARSKA MREŢA       

   

1 Isporuka i montaţa kabla S/FTP cat 6a, halogen 

free za priključnice, Teldor ili odgovarajući. m 60   

   

2 Isporuka i ugradnja u kutiju utičnice RJ 45, cat 6a, 

PANDUIT ili odgovarajući (kutija za ugradnju u 

zid je obuhvaćena elektroenergetskim projektom). kom 2   

   

3 Isporuka i montaţa kablovske kanalice 20x20 

mm, sa elementima za pričvršćenje na zid. m 50   

   

4 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi 

ø16mm. m 10   

   

5 Isporuka, sitan montaţni materijal komplet 1      

  Ukupno pod 2.1:          

2.2 INTERFONSKA INSTALACIJA          

1 Isporuka i montaţa ureĎaja za napajanje i 

kontrolu audio sistema, sa integrisanim 

vremenskim relejem za aktivaciju električne brave 

i detekcijom kratkog spoja na linijama, 

odgovarajuće tipu TCS BVS20-SG. kom 1   

   

2 Isporuka, montaţa i povezivanje nazidne pozivne 

stanice sa 1 tasterom, eloksirani aluminijum, sa 

integrisanom mikrozvučnom kombinacijom, 

dimenzija 153x104x16mm (VxŠxD), 

odgovarajuće tipu TCS PAK01-EN. kom 1   
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3 Intercom set za komunikaciju bez slušalice; 

integrisani modul za privatnost razgovora; 

simplex komunikacija; tri tastera: otvaranje vrata, 

razgovor, svetlo; mogućnost isključenja zvona i 

njegove fine regulacije, odgovarajuće tipu TCS 

TC2000-RW. kom 1   

   

4 Električni prihvatnik impulsni, sa podešavanjem 

levo-desno, univerzalni za leva i desna vrata, 

odgovarajući tipu TCS 96EADLJ. kom 1   

   

5 Isporuka i polaganje instalacionog kabla  

2x2x0,8mm. m 7   

   

6 Isporuka i polaganje kabla  PPL 2x0,75m. m 3      

7 Isporuka i ugradnja bezhalogene PVC cevi 

ø16mm. m 10   

   

8 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl. 1      

  Ukupno pod 2.2:          

 UKUPNO D. TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE 

1.1 INTEGRISANA TELEFONSKO RAČUNARSKA MREŢA    

1.2 SISTEM PROVALNE SIGNALIZACIJE    

2.1 INTEGRISANA TELEFONSKO RAČUNARSKA MREŢA    

2.2 INTERFONSKA INSTALACIJA    

UKUPNO:   

 

 

Br. Opis pozicije 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična cena 

bez PDV-a 

Jedinična cena 

sa PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

 E. DOJAVA POŢARA  

1 PRIPREMNI RADOVI         

1.1 SISTEM DOJAVE POŢARA         

1 Povezivanje, programiranje i puštanje u rad, nove 

petlje sa javljačima na postojeću Securiton centralu 

dojave poţara. kompl. 1 
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2 Isporuka i montaţa razvodnog telefonskog ormana, 

predviĎenog za unutrašnju montaţu na zid, 

opremljenog sa 60 rednih stezaljki za kabl VS 2.5, 

sa vratima sa bravom, uvodnicama za kablove 

odozdo i odozgo i sa prstenovima za ranţiranje, tip 

Mehatronika ili sl. kom 1 

    

3 Isporuka i ugradnja prespojne kutije, koje 

zadrţavaju svoja mehanička svojstva u plamenu 

najmanje 30 minuta E30, opremljenih sa 20 rednih 

stezaljki za kabl VS 2.5. kom. 1 

    

  Ukupno pod 1.1:         

2 RADOVI NA DOGRADNJI         

2.1 SISTEM DOJAVE POŢARA         

1 Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad 

automatskog adresujućeg dimno-toplotnog 

(optičko-termičkog) javljača poţara, koji poseduje 

analizu poţarnog rizika, zaprljanosti i podesivosti 

praga osetljivosti sa više predalarmnih i alarmnih 

stanja, i ugradjeni izolator linije od kratkog spoja i 

prekida. U cenu je uračunato i označavanje 

javljača. kom 12 

    

2 Isporuka i montaţa standardnog adresujućeg 

podnoţja za isporučeni tip dimno-toplotnog 

javljača poţara. kom 12 

    

3 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip javljača. kompl. 1 

    

4 Isporuka, montaţa, povezivanje  i puštanje u rad 

paralelnog indikatora prorade javljača. kom 5 

    

5 Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad 

automatskog adresujućeg toplotnog (termičkog) 

javljača poţara, koji poseduje analizu poţarnog 

rizika, zaprljanosti i podesivosti praga osetljivosti 

sa više predalarmnih i alarmnih stanja, i ugradjeni 

izolator linije od kratkog spoja i prekida. U cenu je 

uračunato i označavanje javljača. kom 1 
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6 Isporuka i montaţa standardnog adresujućeg 

podnoţja za isporučeni tip toplotnog javljača 

poţara. kom 1 

    

7 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip javljača. kompl. 1 

    

8 Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u rad, 

ručnog adresujućeg javljača poţara, sa kućištem za 

unutrašnju ugradnju na zid. U cenu je uračunato i 

označavanje javljača. kom 1 

    

9 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip javljača poţara. kompl. 1 

    

10 Isporuka i polaganje, i povezivanje instalacionog  

telekomunikacionog kabla, sa omotačem koji ne 

sadrţi otrovni hlor ("beshalogenog"), tipa JH(St)H 

10x2x0,8. m 95 

    

11 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip kabla. kompl. 1 

    

12 Isporuka i polaganje, i povezivanje instalacionog  

telekomunikacionog kabla, sa omotačem koji ne 

sadrţi otrovni hlor ("beshalogenog"), tipa JE-

H(St)H 1x2x0,8. m 90 

    

13 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip kabla. kompl. 1 

    

14 Isporuka i polaganje, obujmica za kabl, koje 

zadrţavaju svoja mehanička svojstva u plamenu 

najmanje 30 minuta E30. m 20 

    

15 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip obujmica. kompl. 1 

    

16 Isporuka i ugradnja plastičnih kanalica 30x20mm, 

koje ne sadrţe otrovni hlor ("bezhalogenih"). m 70 

    

17 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip kanalice. kompl. 1 

    

16 Isporuka i ugradnja metalnih kanalica 30x20mm, 

koje ne sadrţe otrovni hlor ("bezhalogenih"). m 20 

    

17 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip kanalice. kompl. 1 
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16 Isporuka i ugradnja krutih plastičnih cevi prečnika 

ø23mm, koje ne sadrţe otrovni hlor 

("bezhalogenih"). m 80 

    

17 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip cevi. kompl. 1 

    

18 Isporuka i ugradnja savitljivih "buţir" creva 

prečnika ø23mm, koje ne sadrţe otrovni hlor 

("bezhalogenih"). m 20 

    

19 Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti za 

isporučeni tip creva. kompl. 1 

    

20 Isporuka, sitan montaţni materijal kompl. 1     

21 Usluga montaţe, povezivanja i programiranja kompl. 1     

UKUPNO E. DOJAVA POŢARA:    

3 REKAPITULACIJA         

1 PRIPREMNI RADOVI         

2.1 SISTEM DOJAVE POŢARA         

UKUPNO:   

 

 

No Opis pozicija 
Jedinica 

mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna 

cena sa 

PDV-om 

  F. MAŠINSKE INSTALACIJE           

I RADIJATORSKO GREJANJE, RAZVOD TOPLE VODE I 

ARMATURA 
      

  

  

I.1.1 DEMONTAŢNI RADOVI           

1 Demontirati postojeće livene radijatore. Isprati ih, očistiti i obojiti 

toplootpornim lakom u dva premaza. kom 4     

  

2 Demontirati postojeće livene radijatore i blindirati cevovode. kom 2       

I.1.2 ISPORUKA I MONTAŢA OPREME I MATERIJALA           

1 Montaţa postojećih livenih radijatora  kom 4       

2 Radijatorski ventili sa prethodnom regulacijom DN15 kom 4       
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3 Pravi radijatorski navijci DN15 kom 4       

4 Dvojna cirkulaciona pumpa za cirkulaciju tople vode reţima 90/70°C 

tipa TOP-SD 25/13 proizvod Wilo ili sl. sledećih karakteristika: 

DN25, G = 1,5 m³/h, H = 1,5 m, N = 0,27 kW, 3 x 400V, 50 H kom 1     

  

5 Cirkulaciona zaštitna pumpa u krugu grejača klima komore K1 za 

cirkulaciju tople vode reţima 70/50°C tipa TOP-S 25/5 proizvod 

Grundfos ili sl.Wilo sledećih karakteristika: 

DN 25, G = 1,5 m³/h, H = 0,5 m, N = 0,14 W, 1 x 230 V, 50 Hz  kom 1     

  

6 Gumeni kompenzatori za vezu cirkulacionih pumpi sa cevovodom 

sledećih dimenzija: DN32 kom 2     

  

7 Sudovi za odzračivanje cevne mreţe izraĎeni od crnih cevi komplet sa 

slavinom DN10 sledećih dimenzija: Ø 76,1 x 2,9 duţine l= 0,5 m kom 2     

  

8 Regulacioni ventili sa navojem, kosim vretenom (balansni ventili) sa 

mogućnošću merenja protoka NP 6 sledećih dimenzija: DN 32 kom 1     

  

9 Hvatači nečistoće sa navojem NP 6 sledećih dimenzija: DN 32 kom 1       

10 Loptasti ventili izraĎeni od livenog gvoţĎa sa navojem za nazivni 

pritisak NP6 DN 32 kom 4     

  

11 Nepovratni ventil sa navojem za nazivni pritisak NP 6 DN 32 kom 1       

12 Ispusne slavine sledećih dimenzija: DN 15 kom 2       

13 Kosi termometar komplet sa čaurom i oznakom temperature od:            

  0-120
o
C kom 1       

14 Manometar sa kompenzacionom cevi i manometarskom slavinom 

sledećih opsega merenja:         

  

  0÷6 bar kom 1       

15 Crne šavne i bešavne cevi za izradu celokupne cevne mreţe za toplu 

izraĎene po SRPS EN 10220 i SRPS C.B5.225, materiajl S235 JRG2 

(Č0361) prema SRPS EN 10025, spajanje cevovoda izvesti 

zavarivanjem, a na mestima veze sa armaturom sa navojem ili 

prirubnicama. Dimenzije cevovoda su sledeće:     

  

  

  

  Ø 21,3 x 2 m 3       

  Ø 42,4 x 2,6 m 8       

16 Materijal za spajanje, kolena, materijal za merenje i nosači za nošenje 

cevne mreţe. Uzima se 50 % od pozicije mreţe     
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17 Profilisano gvoţĎe za izradu nosača i drţača opreme kg 55       

  UKUPNO I - RADIJATORSKO GREJANJE, ARMATURA I 

CEVNA MREŢA VODE 90/70 °C 

      

  

  

II KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA           

II.1.1 DEMONTAŢNI RADOVI           

1 Demontirati split sisteme koji se nalaze u prostorijama i na fasadi 

objekta, prema grafičkoj dokumentaciji. kom 1     

  

2 Demontirati postojeće vazdušne kanale i distributivne elemente i 

iznošenje iz objekta. kg 500     

  

II.1.2 ISPORUKA I MONTAŢA OPREME I MATERIJALA           

1 Montaţa postojećih split sistema na nove pozicije u prostorijama, prema 

grafičkoj dokumentaciji. kom 1     

  

2 Čišćenje postojećih split sistema kom 3       

3 Klima komora sistema K-1 podplafonske izvedbe, proizvod Lindab, 

Švedska ili sl., veličine 6/5 d50, kapaciteta 2.500 m³/h dovodnog 

vazduha za rad sa 100% sveţim vazduhom, strana opsluţivanja 

donja/leva i koja se sastoji iz sledećih elemenata: 

- ulazna sekcija sa završnim zidom komplet sa priključkom za čeoni ulaz 

sveţeg vazduha i ugraĎenom fleksibilnom vezom i unutrašnjom 

ţaluzinom sa mogućnošću ugradnje elektropogona. 

-filterske sekcije sa vrećastim filteroma klase G4, Δp1 = 200 Pa 

- sekcija grejača sa grejačem, grejni fluid topla voda 70/50°C t1/t2 = -

12/26 °C; Δpw = 8,4 kPa; 35 kW 

- sekcija hladnjaka sa hladnjakom za rad sa freonom R407C,  t1/t2 = 

33/18 °C; totalni kapacitet 18 kW 

-ventilatorska sekcija dovodnog vazduha sa ventilatorom kapaciteta 

2.500 m³/h; Hext=650 Pa; N = 1,5 kW sa izlaznim difuzorom 

-izlazne sekcije sa završnim zidom komplet sa priključkom za izlaz 

vazduha i ugraĎenom fleksibilnom vezom. Izlaz vazduha čeoni. 

Dimenzije komore BxHxL: 750x690x2230 mm kompl. 1     
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4 Kompresorsko kondenzatorska jedinica. Isporučuje se kompletom sa 

freonskim cevima za povezivanje spoljne i isparavačke jedinice, 

elektrokablovima, jedinicom za daljinsko upravljanje i izborom 

temperature i svom ostalom potrebnom automatikom za pouzdan i 

nesmetan rad,  kompl. 1     

  

5 Kanalski prigušivač buke tip DZ-2/100/4 proizvod Lindab, Švedska ili 

sl., sledećih karakteristika: 

640x400x1500 koji prigušuje 23 dB pri 250 Hz za 2.500 m³/h  kom 1     

  

6 Isparivač proizvod "Guntner" ili sl.,izraĎen od bakarnih cevi sa 

aluminijumskim lamelama, aksijalnim ventilatorima, sledećih 

karakteristika: 
      

  

  

  tip GDF 030.1B/24, freon R404A           

  Qh = 3,8 kW pri Tisp = 0°C, Tkond = 45°C           

  L = 1760 m3/h           

  P = 19,6 m2           

  Broj ventilatora 2 x 230V 50Hz           

  n = 1250 o/min           

  Nem = 0,06 kW           

  korak lamela 4 mm           

  Otapanje električno N = 1,8 kW            

  

Isporučuje se komplet sa bakarnim cevima za povezivanje sa spoljnom 

jedinicom. kom 1     

  

7 Zidni split sistem, tipa toplotne pumpe sa inverterom. Konfiguracija je: 

jedna spoljna sa jednom unutrašnjom jedinicom. Unutrašnja jedinica je 

za montaţu na zid. Isporučuje se kompletom sa freonskim cevima za 

povezivanje spoljne i unutrašnje jedinice, elektrokablovima, jedinicom 

za daljinsko upravljanje i izborom temperature i svom ostalom 

potrebnom automatikom za pouzdan i nesmetan rad, sledećih 

karkateristika: 

Qhl =3,5 kW; Qgr =4 kW; N=0,865kW; 1x220V, 50 Hz 

Napomena: uredjaj mora da poseduje EUROVENT certifikat. kompl. 1     

  

8 Plastični krovni ventilator, otporan na agresivne hemijske agense,  

sledećih karakteristika: L = 550 m3/h; Δp = 600 Pa; n = 2800 °/min;      

N = 0,75 kW; 380 V; 60 Hz kom. 2     
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  L = 1000 m3/h; Δp = 600 Pa; n = 2800 °/min; N = 0,75 kW; 380 V; 60 

Hz kom. 2     

  

9 Kanalski „In-line“ ventilator sa okruglim priključkom sličan tipu K 125 

XL, proizvod Systemair, Švedska ili sl., sledećih karakteristika: 

Sistem V-4  K 125 XL; L=100 m³/h; H=150Pa; N= 62 W; n=2390 

o/min; 1x230 V; 50 Hz 

Ventilator se isporučuje komplet sa nepovratnom klapnom i fleksibilnim 

vezama. kompl. 1     

  

10 Kanalski „In-line“ ventilator sa okruglim priključkom sličan tipu K 200 

L, proizvod Systemair, Švedska ili sl., sledećih karakteristika: 

Sistem K-2, K 200 L; L=500 m³/h; H=320 Pa; N= 158 W; n=2630 

o/min; 1x230 V; 50 Hz 

Ventilator se isporučuje komplet sa nepovratnom klapnom i fleksibilnim 

vezama. kompl. 1     

  

11 Kanalski elektro grejač vazduha, kruţnog poprečnog preseka, pogodan 

za postavljanje u vazdušne kanale, tip CBM 250-6, proizvod Systemair, 

Švedska ili sl., sledećih karakteristika:  

Qgr= 6 kW, 400V 

Isporučuje se sa svom potrebnom automatikom za pouzdan rad. kom 1     

  

12 Kanalski vrećasti filter pogodan za postavljanje u vazdušne kanale,klase 

F5, tip FFR 200, proizvod Systemair, Švedska ili sl. kom 1     

  

13 Vrtloţni kvadratni anemostat proizvod Lindab, Švedska ili sl., tip OD-

8/K1/Z/S/M sa bočnim priključkom i regulatorom protoka izraĎeni od 

čeličnog lima lakiranog u beloj boji (RAL 9010) za ubacivanje  vazduha 

sledećih tipova: 

OD-8/K1/Z/S/M/600/24 priključak Ø 248 kom 4     

  

  OD-8/K1/Z/S/M/600/48 priključak Ø 248 kom 2       

14 Aluminijumske rešetke za ubacivanje vazduha sa regulatorom protoka  

proizvod Lindab, Švedska ili sl., tip AR-17, sledećih dimenzija:         

  

  225x225 kom. 1       

  325x225 kom. 2       

15 Aluminijumske rešetke za odsisavanje vazduha sa regulatorom protoka  

proizvod Lindab, Švedska ili sl., tip AR-13, sledećih dimenzija:         

  

  225x125 kom. 1       
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16 Prestrujna rešetka u vratima, proizvod Lindab, Švedska ili sl., tip AR-4P, 

sledećih dimenzija:         

  

  525x325 kom. 1       

17 Čelična zaštitna ţičana mreţa za montaţu na kanal sledećih dimenzija: 

100x100 kom. 1     

  

  Ø200 mm kom. 1       

18 Spoljna fiksna ţaluzina vazduha za montaţu na kanal za uzimanje sveţeg 

vazduha tip JZR-6, proizvod  Lindab, Švedska ili sl.,  sledećih dimenzija  

700x500 mm kom. 1     

  

19 Protovpoţarne klapne sa elektromotornim pogonom i napajanjem 24 V i 

povratnom oprugom, topljivim osiguračem i krajnjim prekidačem 

otpornost na poţar 30 min proizvod Lindab, Švedska ili sl.,sledećih 

dimenzija: 

500 x 250mm kom. 1     

  

20 Mehanički regulator protoka bez pomoćne energije tip RD, za ugradnju u 

vazdušne kanale,proizvod S&P, Španija ili sl., sledećih dimenzija:         

  

  RD250/500 kom. 1       

21 Fleksibilna veza za spajanje kanala sa distributivnim elementima: 

Ø 250 mm m 5     

  

22 Ravni i fazonski delovi kanala za vazduha izraĎeni od pocinkovanog 

lima odgovarajuće debljine, izduvnih lula sa ţičanim mreţicama, 

komplet sa materijalom za spajanje i zaptivanje. Spajanje kanala izvesti 

falcovanjem i Metz prirubnicama. 
kg 350     

  

23 Nosači opreme i kanala izraĎeni od profilisanog pocinkovanog gvoţĎa 

pogodne konstrukcije kg 85     

  

24 Plastične cevi za odvod vazduha sledećih dimenzija:           

  Ø 100 m 2.5       

  Ø 150 m 30       

  Ø 200 m 22       

  Ø 250 m 56       

25 Gumene zaptivke i nosači za postavljanje PVC cevi 30% od pozicija 

plastičnih cevi         

  

26 Al lim debljine 0,5mm za oblaganje odsisnih sistema na fasadi objekta m
2
 23       
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27 Čišćenje postojećeg odsisnog kanala uz fasadu solitera Ø250 m 50       

  Ukupno pod II:           

III IZOLACIJA I BOJENJE 

   

    

1 Izolacija kanala za sveţ vazduh i kanala za ubacivanje vazduha 

negorivom izolacijom debljine 19 mm komplet sa parnom branom, 

lepkom i samolepljivom trakom m
2
 38     

  

2 Izolacija cevovoda tople vode mineralnom vunom u oblozi Al-lima 

δ=0,8mm. Pre postavljanja izolacije sve cevovode i opremu očistiti i 

zaštiti od korizije.         

  

  debljina izolacije 30 mm  m 8       

3 Sve neizolovane delove cevovoda, drţače i nosače opreme i cevovoda 

očistiti, minizirati a potom lakirati lakom otpornim na temperature do 

150ºC. Plaća se sa radom, alatom i materijalom. m2 15     

  

4 Nakon montaţe cevovoda, izvršiti ispiranje istih od mehaničkih 

nečistoća i hemijski tretman za antikorozivnu zaštitu unutrašnjih 

površina cevovoda. Plaća se paušalno. paušal       

  

  Ukupno pod III: 

         

  

IV AUTOMATIKA-OPREMA U POLJU           

  Sva oprema u polju je proizvod firme Sauter, Švajcarska ili sl.           

1 Elektromotorni trokraki regulacioni ventil tip BUN, NP16, sa 

elektromotornim pokretačem za kontinualnu regulaciju, tip 

AVM115SF132, sledećih dimenzija:         

  

  BUN 020 F300; DN 20; Kvs = 6,3 m³/h kom. 1       

2 Elektromotorna ţaluzina za kontrolu protoka vazduha, komplet sa 

priborom za montaţu, tip  ASF 122 F222. Pogodna za rad sa 

kontrolerom «on/off» napona 24V.  kom. 1     

  

3 Diferencijalni presostat (20...300 Pa)           

  tip DDL 103 F001 kom. 1       

4 Diferencijalni presostat (50...500 Пa)           

  тип DDL 105 F001 kom. 1       

5 Mraz termostat za zaštitu grejača vazduha od niskih temperatura tip TFL 
kom. 1     
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201 F601, sa priborom za ugradnju. Opseg merenja  0÷15°C. 

6 Kanalski senzor temperature tip EGT 346 F101, opsega merenja  -

30÷130°C, sa montaţom na kanal. kom. 1     

  

  Ukupno pod D:           

V SITNI ZIDARSKI RADOVI           

1 Sitni zidarski radovi potrebni za montaţu kompletne instalacije za 

klimatizaciju.Plaća se paušalno paušal  1     

  

VI PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI           

1 Upoznavanje sa projektom i objektom, unutrašnji transport, postavljanje 

skele, ispitivanje i uregulisavanje instalacije, puštanje u pogon i 

primopredaja paušal 1     

  

UKUPNO F. MAŠINSKE INSTALACIJE 

I RADIJATORSKO GREJANJE, RAZVOD TOPLE VODE I 

ARMATURA 
      

  

  

II KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA           

III IZOLACIJA I BOJENJE           

IV AUTOMATIKA-OPREMA U POLJU           

V SITNI ZIDARSKI RADOVI           

VI PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI           

UKUPNO:     

 

REKAPITULACIJA Ukupna cena bez PDV-a Ukupna cena sa PDV-om 

A. Arhitektonsko – graĎevinski radovi   

B. Hidrotehničke instalacije   

C. Elektroenergetske instalacije i automatika   

D. Telekomunikacione i signalne instalacije   

E. Dojava poţara   

F. Mašinske instalacije   

Ukupno   
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Датум                    Понуђач 

М. П. 

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

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

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

садржани су у обрасцу финансијске понуде. 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

 

Гарантни рок на изведене радове 

 

 

 

 

Рок завршетка  радова 

 

УКУПНО дин.БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

 

УКУПНО дин.СА ПДВ-ом: 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 

Уговорне стране : 

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

ПИБ: 100136676, Матични број: 07046219, Број рачуна: 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора доц. др сци мед  

Радоје Симић (у даљем тексту: купац) 

 

и 

 

2. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ са седиштем у_____________________________________________________ 

_______________________________________, улица_________________________________________________________________________________, 

ПИБ:________________________________________________, Матични број:____________________________________________________________, 

Број рачуна: ___________________________ Назив банке:____________________________________________________________________________, 

кога заступа____________________________________________________________________________________________________________________  

  

овлашћени члан групе ___________________________________________________________________, са седиштем у _______________________, 

улица ___________________________, ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. _______________________ 

отворен код пословне банке _______________________________,  члан групе ______________________, са седиштем у _______________________, 

улица ____________________________, ПИБ ______________, матични број _________________,  члан групе ______________________, са 

седиштем у _______________________, улица ____________________________, ПИБ ______________,  матични број _________________, које 

заступа директор ___________________________  

(у даљем тексту: Извођач) 
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Основ уговора: 

ЈН.  Број: 35/2016 

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

Понуда изабраног понуђача бр. _________________________________________________________ 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                                    Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење грађевинских радова за јавну набавку бр. 35/2016 су радови – Грађевински радови на адаптацији Патолошке лабораторије 

Института у улици Радоја Дакића 6-8. 

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

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

уговора. 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

                                                    Члан 2. 

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

ПДВ односно  __________________________________________ динара са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде 

Извођача број ____________ од_______________ 2016. године. 

 

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

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

Извођача.            

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

                                             Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :  
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Аванс 30% , који ће наручилац уплатити понуђачу након потписивања уговора по предрачуну који ће испоставити продавац, а остатак у року од 10 

дана од дана потписивања записника о примопредаји за изведене радове. 

 

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

радова.  

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

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

набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у 

супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.    

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Члан 4. 

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

_______________________________________________________________________од дана уплате аванса, а према приложеном динамичком плану, 

који је саставни део овог уговора. 

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

следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију ,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

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

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

трећим лицима и стварима трећих лица. 

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

уведен у посао. 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.  
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Члан 5. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

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

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

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

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

радова.  

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

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

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

или посебне накнаде. 

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

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

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

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

радова. 

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

окончаној ситуацији. 

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

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

докаже. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

                                                                                                                                        Члан 7. 

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

техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 
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 Извођач се обавезује : 

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

Наручиоцу  на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на 

време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

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

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

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

преузетих радова; 

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

уколико не испуњава предвиђену динамику; 

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

Наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-

правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

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

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

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 

материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

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

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за 

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

 

Члан 8. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. и  чл. 3. овог Уговора. 
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Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

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

органом.  

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

градилишту. 

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

 

 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 9. 

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

важења 15 дана дужим од дана завршетка радова,  која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. 

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

износу од 10% од вредности уговора и са роком важења најмање три дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

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

висина банкарске гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно изведеним радовима и износу којим је 

оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.  

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

трошку, продужи рок важења банкарских гаранција. 

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

не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.   

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу  преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 

5% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на 

приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   
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Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року 

од 5 дана од дана пријема писаног захтева  и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може 

ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

Члан 10. 

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

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

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

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

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

члана, са новим периодом осигурања.  

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

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

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

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи:  

______________________________________________________________________________________________________ 

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

(„Службени гласник Републике Србије“, број 93/2011), другачије одређено. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са 

условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

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

уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање. 
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Члан 12. 

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

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

недостацима. 

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

је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање 

грешака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1. 

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

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 13. 

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

објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

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

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 

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

употреби материјал који не одговара прописаном квалитету. 

 

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

радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то 

не учини, Наручилац  има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 14. 

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

 

____________________________, ПИБ_____________________, матични број ______________________________________________. 

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

Члан 15. 

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

томе обавести стручни надзор и Наручиоца  у писаној форми. 

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

 

 

Члан 16. 

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

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.  

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

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

Извођача.   

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Члан 17. 

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

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

 

Члан 18. 

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

набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.  

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

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

укупна вредност свих додатних радова није већа од 15% од укупне вредности уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у 

техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно 

велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходни за даље 

фазе извршења радова.   
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 19. 

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

грађевински дневник. 

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

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

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

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

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

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

одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране Наручиоца  и ако их не отклони у 

споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

 

Члан 20. 

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

стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.  

Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

  Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

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

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

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

није поступио по примедбама стручног надзора;  

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
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Члан 22. 

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

предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да 

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

 

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

Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.  

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

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

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                           Члан 23. 

 

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

одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 

Члан 24. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

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

 

Члан 25. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 9. и полиса осигурања 

из члана 10. Уговора. 

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

банкарске гаранције из члана 9., као и уколико не достави полисе осигурања из члана 11. овог уговора. 
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Члан 26. 

 

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

 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

НАРУЧИЛАЦ                    ИЗВОЂАЧ 

Институт за здравствену заштиту мајке 

 и детета Србије „Др Вукан Чупић“                   ________________________________ 

_________________________________          ________________________________ 

В.Д. Директора  доц .  др сци. мед. Радоје Симић                                       директор 
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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. 

 

Датум: М.П. 
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IX      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова  - ЈН 35/2016 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 

 

 

 

 

 



87 

 

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 радова 35/2016 

-  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема  забрану обављања 

делатности  која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

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

печатом. 
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XI Образац   

 

ПОТВРДА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Потврђујемо  да је представник понуђача  

 

______________________________________________________________________ 

 

обишао локацију  која је предмет јавне набавке бр.35/2016 и дате су му све информације које су неопходне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава представник наручиоца оног дана када понуђач изврши обилазак локације. 

 

Датум:______________________    Потпис представника наручиоца 

          ___________________________ 

М.П. 
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Образац ХII 

ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 35/2016, наша понуда 

буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о Извођење Грађевинско радови на адаптацији Патолошке 

лабораторије Института, у улици Радоја Дакића 6-8, у року од 15 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са 

важношћу за цео период извођења радова.  

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

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

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или  овлашћено лице члана групе.  
 

Датум:    _______________      Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 

 


