ОСНОВНА ШКОЛА,,ЂУРА ЈАКШИЋ”
ул. Краља Александра 63
23220 Српска Црња
Дел.бр.:210-2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНМВ БР. 2/2018
НАБАВКА РАДОВА - РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
СРПСКА ЦРЊА

Српска Црња, јул 2018.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ( ,,Сл.Гласник РС”бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
условa ( ,,Сл. гласник РС”бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале
вредности број: 210. и Решења о образовању комисије број:210-1, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услове и сл.

4

IV

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

20

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

24

VI

Образац понуде

32

VII

Образац трошкова припреме понуде

55

VIII

Образац изјаве о испуњености услова по чл.75. и 76. Закона

56

IX

Образац изјаве о независној понуди

58

X

Модел уговора

59

XI

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа ( чл. 75. став 2.
Закона)

66

XII

Списак изведених радова са изјавом о испуњености услова

67

XIII

Потврда о реализацији закљученог уговора о извођењу радова

68

XIV

Менично овлашћење за озбиљност понуде

69

XV

Менично овлашћење за добро извршење посла

70

XVI

Менично овлашћење за отклањање грешака у гарантом року

71

Конкурсна документација има 71.стр.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив Наручиоца: Основна школа ,,Ђура Јакшић” Српска Црња
Адреса: ул. Краља Александра 63, Српска Црња
Интернет страница: www.osdjurajaksicsc.edu.rs
ПИБ: 101596172
Матични број: 08120692
2. Врста поступка јавне набавке
Предмет јавне набавке се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са
Законом о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 2/2018 је Набавка радова- реконструкција санитарних чворова
ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи.
4. Циљ поступка
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт ( лице или служба)
Служба за контакт: секретаријат школе, Е- mail: oskola@mts.rs, тел.:023/811-007
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. Закона.Тражење додатних информација и појашњења телефоном
није дозвољено.
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке.
Предмет јавне набавке бр. 2/2018 су радови- реконструкција санитарних чворова ОШ
„Ђура Јакшић“ у Српској Црњи.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45300000-радови на грађевинским инсталацијама
2. Партије
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
III.ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ:
1.Квалитет
Квалитет предметних радова мора бити у складу са важећим стандардима и правилницима о
квалитету као и у складу са захтевима из техничке спецификације.
Радови морају бити изведени са стручном радном снагом.
2. Место извршења радова
Објекат Основне школе „Ђура Јакшић“ Српска Црња, ул. Краља Александра бр.63 Српска
Црња
3. Рок за извођење радова
Предвиђени рок за извођење радова не сме бити дужи од 30 календарских дана од дана
увођења у посао од стране наручиоца.
4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције:
Наручилац ће именовати лице које ће вршити стручни надзор над извођењем радова.
5. Гаранција
Гарантни рок за изведене радове је минимум 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје
радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну.
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6. Опис радова
Врста радова – опис радова
Реконструкција Санитарних Чворова и Свлачионица
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Српској Црњи
АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО
ОПИС

Јед. мера

Колич
ина

А

ПРИПРМНИ РАДОВИ

А1

ДЕМОНТАЖА ВРАТА
Демонтажа постојећих врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, изнети,
утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
врата дим. 91/320
врата дим. 91/205
врата дим. 71/205

ком.
ком.
ком.

5
5
16

Рушење зидова од опеке.
Пробијање преградног зида од опеке d=7 cm, за израду зида од керамичких блокова.
Пробијање вршити пажљиво, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по m2.

m2

2.50

Обијање зидних кер. плочица.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са
малтером и кламфама очистити
спојнице до дубине од 2 cm,а површину опеке очистити челичним
четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

210.10

Скидање подних кер. плочица.
Скидање пода од керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

80.60

Скидање подне облоге од ВИНАЗА.
Скидање пода од ВИНАЗА. ВИНАЗ састругати, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

33.40

Демонтажа плафона од штукатура.
Скидање плафона типа "ШТУКАТУР" заједно са конструкцијом. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

114.00

Поз.

А2

А3

А4

А5

А6

Б

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б1

Зидање зида од керамичких блокова.
Зидање унутрашњих зидова од керамичких блокова d=25 cm, продужним малтером
р.м. 1:3:9 (ММ 50 - продужни).
Обрачун по m3.

m3

0.40

Малтерисање унутрашњих зидова.
Малтерисање унутрашњих зидова од керамичких блокова d=25 cm,
продужним малтером р.м. 1:3:9 (ММ 50 - продужни) у два слоја максималне дебљине
2,5 cm са претходном припремом бетонских површина цементним млеком.
Обрачун по m2.

m2

525.20

Б2

6

Б3

Б4

Равнање постојеће подлоге ОЛМА масом.
Изравнавање постојеће подлоге - цем. кошуљице ОЛМА масом за равнање. Подлогу
очистити и нанети масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за подлогу. Нанета маса
мора да има потребну отпорност на притисак. У цену улази и брушење подлоге као и
пајање.
Обрачун по m2.

m2

114.00

Бетонирање АБ серклажа.
Бетонирање АБ вертикалних и хоризонталних серклажа бетоном МБ
30 заједно са оплатом.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.

m3

1.30

Ц

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

Ц1

Постављање подних керамичких плочица.
Набавка материјала, транспорт и облагање подова гранитним кера.
плочицама дим. 30/30 cm. Гранитну керамику за подлогу лепити
лепком у слогу по избору инвеститора. Јединична цена обухвата припрему подлоге и
фуговање спојницом водо-отпорном масом за фуговање.
Обрачун по m2.

m2

114.00

Постављање зидних керамичких плочица.
Набавка материјала, транспорт и облагање зидова гранитним керамичким плочицама
1. Класе димензија и боје по избору
инвеститора. Плочице се постављају на омалтерисану подлогу лепљењем у слогу
фуга на фугу. у цену урачунати припрему подлоге и фуговање спојницом
водоотпорном масом за фуговање.
Обрачун по m2.

m2

210.10

Ц2

Д

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Д1

Кречење унутрашњих зидова.
Набавка матерјала, глетовање и бојење зидова. Површине зидова
обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и
гитовати мања оштећења и пукотине.Импрегнирати и превући глет-масом 3.пута.
После глетовања предбојити и исправити тонираном глет-масом. Бојити
полудисперзивном бојом 2. пута.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.

m2

315.10

Кречење плафона од гипс-картон плоча.
Набавка матерјала, глетовање и бојење гипс-картон плафона. Главе
шрафова и ексера минизирати, површине натопити фирнајзом и глетовати фуге после
бандажирања глет-масом. Бојити полудисперзивном бојом 2. пута. После бојења
исправити тонираном
глет-масом. Бојити полудисперзивном бојом 2 пута.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.

m2

114.00

m2

114.00

Д2

Е

РАЗНИ РАДОВИ

Е1

Облагање плафона гипс-картон плочама.
Набавка матерјала, и израда пуштеног плафона од пароотпорних
гипс-картон плоча. Главе шрафова и ексера минизирати, површине
натопити фирнајзом и глетовати фуге после бандажирања глет-масом.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.
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Е2

Набавка и монтажа дрвених, унутрашњих, једнокрилних,
дуплошперованих врата са и без надсветла, опремљених потребним
оковом и усадном бравом. Крило врата и оквир се фарбају САДОЛИНОМ два пута, са
потребним предрадњама и завршним премазом мат лаком. У цену улази монтажа,
заптивање ПУРПЕН масом и постављањем ивичних лајсни.
Обрачун по комаду, све према шеми столарије.
врата дим. 91/320
врата дим. 91/205
врата дим. 71/205

ком.
ком.
ком.

5
5
16

Реконструкција санитарних чворова за ученике
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Српској Црњи
ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Женски тоалет приземљу
А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим елементима, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком.
ком.
ком.

4
4
1

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским комадима и осталим елементима
развода, одношење, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Јединична цена
обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

21.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm. Пресецање извршити правилним
сечењем дуж ивица рова, а рушење у
ширини рова. Арматуру повити тако да је могуће вратити у првобитни положај и
извршити потребне корекције и преклапања.
Јединична цена обухвата утовар насталог шута и осталог вишка
материјала и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

7.20

Пресецање и рушење асфалта и бетона.
Пресецање и рушење постојећих асфалтних и бетонских површина, са утоваром и
одвозом насталог шута на депонију удаљену до 5 km.
Пресецање извршити машински, правилним сечењем дуж ивица будућих јама и ровова,
а рушење у предвиђеној ширини ископа. Обрачун по m2.
- асфалт
- бетон

m2
m2

2.00
1.00

А2

А3

А4

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из ископа и шута на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m3.

m3

11.18

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка земље и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

9.26

Б2

8

Б3

Б4

Б5

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду постељице цевовода, дебљине 10 cm.
Уградњу извршити према пројектованим котама и димензијама, уз збијање до
потребног степена збијености од 97% по Проктору. Дозвољено одступање од
пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.93

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно затрпавање и прекривање цевовода.
Уградњу извршити до најниже коте
тампон слоја шљунка испод подне плоче. Набијање песка извршити пажљиво, читавом
површином рова, тако да не дође до деформација и оштећења цевовода. Потребни
степен збијености је 97% по Проктору.
Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

10.25

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој дебљине 10 cm, испод подне
плоче. Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.72

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих цеви. Пре уградње свака цев се
мора визуелно прегледати и утврдити његово
евентуално оштећење. Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних цеви,
према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва
потребна обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm
PP-HT Ø160 mm

m1
m1
m1
m1

3.30
4.40
7.40
2.50

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада. Пре уградње сваки фазонски
комад се мора прегледати и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према упутствима произвођача и
захтевима надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва
потребна обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø110 / 90°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Ревизија Ø75
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø160 / 110
Редуцир Ø110 / 75
Редуцир Ø75 / 50

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

3
12
1
3
5
8
2
1
4
1
3
1
1
1

Ц2

9

Ц3

Ц4

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал. Обујмице се постављају код свих
фазонских комада на хоризонталним одводима, односно на растојању не већем од 1.0 m.
На вертикалним одводима обујмице поставити на међусобном растојању не већем од
2.0 m.Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

2

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност.
Отворе канала затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати најмање 1час. Извршити преглед и
сва места где се губи вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све кварове
отклонити. Поновити испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака воде.
Испитивање извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона. Након завршетка
пробе сачинити одговарајући записник, који оверава извођач радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

21.10

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој
WС шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом,
тако да буде заптивен 100%. WС шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање водокотлића са водоводном мрежом
извршити преко хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са поклопцем, и
подну четку са кутијом, набавити по
избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и
заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, prve класе.
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом
и ланцем. Поред умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од пластике, са прохронском решетком.
Обрачун по комаду.

ком

1

Д3

Д5

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ 20, армиране
мрежастом арматуром ±Q–188, на делу где је извршен ископ ровова за полагање
канализације. Све спојеве старе и нове подне плоче,
очистити, испиковати и обрадити СН масом.
Обрачун по m2.

m2

7.20

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног бетона МБ 20, који садржи
адитив за постизање водонепропусности, уз употребу
малтера са додацима за побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће (Сикалатекс лили еквивалент). Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
израда оплате, уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.

ком

10

Е2

10

Ф

ОСТАЛИ РАДОВИ

Ф1

Поправка разрушених површина.
Поправка постојећих асфалтних и бетонских површина на деловима где је извршена
изградња канализационе мреже.
Обрачун по m2.
- асфалт
- бетон

m2
m2

2.00
1.00

Женска и мушка слачионица у приземљу
А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим елементима, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- туш када са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком.
ком.
ком.
ком.

2
8
4
4

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским комадима и осталим елементима
развода, одношење, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Јединична цена
обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви. Обрачун по m1.

m1

35.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm. Пресецање извршити правилним
сечењем дуж ивица рова, а рушење у ширини рова. Арматуру повити тако да је могуће
вратити у првобитни положај и извршити потребне корекције и преклапања. Јединична
цена обухвата утовар насталог шута и осталог вишка материјала и транспорт на
депонију удаљену до 5 km. Обрачун по m2.

m2

14.13

А2

А3

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из ископа и шута на депонију
удаљену до 5 km. Обрачун по m3.

m3

10.90

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка земље и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

14.10

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду постељице цевовода, дебљине 10 cm.
Уградњу извршити према пројектованим котама и димензијама, уз збијање до
потребног степена збијености од 97% по Проктору. Дозвољено одступање од
пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

3.90

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно затрпавање и прекривање цевовода.
Уградњу извршити до најниже коте тампон слоја шљунка испод подне плоче. Набијање
песка извршити пажљиво, читавом површином рова, тако да не дође до деформација и
оштећења цевовода. Потребни степен збијености је 97% по Проктору. Дозвољено
одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

7.00

Б2

Б3

Б4

11

Б5

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој дебљине 10 cm, испод подне плоче.
Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

1.41

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих цеви. Пре уградње свака цев се
мора визуелно прегледати и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних цеви, према упутствима произвођача и
захтевима надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања и
продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње
цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm
PP-HT Ø160 mm

m1
m1
m1
m1

9.00
6.80
14.80
2.00

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада. Пре уградње сваки фазонски
комад се мора прегледати и утврдити његово
евентуално оштећење. Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних комада,
према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања и продори,
спојни и заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње комада
Лук Ø110 / 90°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 50 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø75 / 50

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
8
6
3
12
7
2
5
2
4
4
4
1

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање цевовода о конструкцију,
укључујући ситан монтажни материјал. Обујмице се постављају код свих фазонских
комада на хоризонталним одводима, односно на растојању не већем од 1.0 m. На
вертикалним одводима обујмице поставити на међусобном растојању невећем од 2.0
m.Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

1

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност.
Отворе канала затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити водом.
Под задатим притиском инсталацију држати најмање 1 час. Извршити преглед и сва
места где се губи вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све кварове
отклонити. Поновити испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака воде.
Испитивање извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона. Након завршетка
пробе сачинити одговарајући записник, који оверава извођач радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

32.60

Ц2

Ц3

Ц4

12

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој WС
шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом, тако да
буде заптивен 100%. WС шољу, преко гумених подметача, причврстити месинганим
шрафовима за под. Повезивање водокотлића са водоводном мрежом извршити преко
хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са поклопцем, и подну четку са
кутијом, набавити по избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан
рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

2

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, prve класе. Умиваоник
за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, преко подметача
од гуме и повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поред
умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

8

Туш када.
Набавка, транспорт и монтажа акрилне туш каде, ојачаног дна и облоге, са одводом и
сифоном. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни, заптивни и
грађевинским материјал за уградњу каде. Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подногсливника од пластике, са прохронском решетком.
Обрачун по комаду.

ком

4

Д2

Д3

Д4

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ 20, армиране мрежастом
арматуром ±Q–188, на делу где је извршен ископ ровова за полагање канализације. Све
спојеве старе и нове подне плоче, очистити, испиковати и обрадити СН масом.
Обрачун по m2.

m2

14.13

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног бетона МБ 20, који садржи
адитив за постизање водонепропусности, уз употребу малтера са додацима за
побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће (Сика-латекс лили еквивалент).
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема, израда оплате, уградња бетона
и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.

ком

22

Е2

13

Тоалет испред фискултурне сале у приземљу
А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим елементима, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- туш када са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком.
ком.
ком.
ком.

1
1
1
1

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским комадима и осталим елементима
развода, одношење, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Јединична цена
обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

10.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm. Пресецање извршити правилним
сечењем дуж ивица рова, а рушење у ширини рова. Арматуру повити тако да је могуће
вратити у првобитни положај и извршити потребне корекције и преклапања. Јединична
цена обухвата утовар насталог шута и осталог вишка материјала и транспорт на
депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

3.84

А2

А3

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из ископа и шута на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m3.

m3

1.28

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка земље и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

3.84

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду постељице цевовода, дебљине 10 cm.
Уградњу извршити према пројектованим котама и димензијама, уз збијање до
потребног степена збијености од 97% по Проктору. Дозвољено одступање од
пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.38

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно затрпавање и прекривање цевовода.
Уградњу извршити до најниже коте
тампон слоја шљунка испод подне плоче. Набијање песка извршити пажљиво, читавом
површином рова, тако да не дође до деформација и оштећења цевовода. Потребни
степен збијености је 97% по Проктору.
Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.90

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој дебљине 10 cm, испод подне
плоче. Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.38

Б2

Б3

Б4

Б5
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Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих цеви. Пре уградње свака цев се
мора визуелно прегледати и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних цеви, према упутствима произвођача и
захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања и продори,
спојни и заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm

m1
m1
m1

2.60
4.00
2.50

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада. Пре уградње сваки фазонски
комад се мора прегледати и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања и продори, спојни и
заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Прелаз са LG на РРНТ цев Ø110
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 50 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø110 / 50

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал. Обујмице се постављају код свих
фазонских комада на хоризонталним одводима, односно на растојању не већем од 1.0 m.
На вертикалним одводима обујмице поставити на међусобном растојању не већем од
2.0 m.
Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

1

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност.
Отворе канала затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати најмање 1 час. Извршити преглед и
сва места где се губи вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све кварове
отклонити. Поновити испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака воде.
Испитивање извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона. Након завршетка
пробе сачинити одговарајући записник, који оверава извођач радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

32.60

Ц2

Ц3

Ц4
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Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој
WС шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом,
тако да буде заптивен 100%. WС шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање водокотлића са водоводном мрежом
извршити преко хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са поклопцем,и
подну четку са кутијом, набавити по избору инвеститора. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду.

ком

2

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, prve класе.
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом
и ланцем. Поред умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

8

Туш када.
Набавка, транспорт и монтажа акрилне туш каде, ојачаног дна и облоге, са одводом и
сифоном. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни, заптивни и грађевинским материјал за
уградњу каде.
Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од пластике, са прохронском решетком.
Обрачун по комаду.

ком

4

Д2

Д3

Д4

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ 20, армиране
мрежастом арматуром ±Q–188, на делу где је извршен ископ ровова за полагање
канализације. Све спојеве старе и нове подне плоче,
очистити, испиковати и обрадити СН масом.
Обрачун по m2.

m2

3.84

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног бетона МБ 20, који садржи
адитив за постизање водонепропусности, уз употребу
малтера са додацима за побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће (Сикалатекс лили еквивалент). Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
израда оплате, уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.

ком

1

ком.
ком.
ком.

4
4
1

Е2

Женски тоалет на спрату
А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим елементима, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном
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А2

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским комадима и осталим елементима
развода, одношење, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Јединична цена
обухвата сва потребна обијања и штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

22.60

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих цеви.
Пре уградње свака цев се мора визуелно прегледати и утврдити његово евентуално
оштећење. Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних цеви, према
упутствима произвођача и захтевима надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва
потребна обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm

m1
m1
m1

3.50
5.40
13.70

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада.
Пре уградње сваки фазонски комад се мора прегледати и утврдити његово евентуално
оштећење. Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних комада, према упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва
потребна обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Т рачва Ø110 / 110 / 90°
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

1
3
5
4
15
1
5
4
3
2
2

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал. Обујмице се постављају код свих
фазонских комада на хоризонталним одводима, односно на растојању не већем од 1.0 m.
На вертикалним одводима обујмице поставити на међусобном растојању не већем од
2.0 m.
Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

12

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност.
Отворе канала затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати најмање 1 час. Извршити преглед и
сва места где се губи вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све кварове
отклонити. Поновити испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака воде.
Испитивање извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона. Након завршетка
пробе сачинити одговарајући записник, који оверава извођач радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

22.60

Ц2

Ц3

Ц4
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WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој
WС шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом,
тако да буде заптивен 100%. WС шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање водокотлића са водоводном мрежом
извршити преко хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са поклопцем, и
подну четку са кутијом, набавити по
избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и
заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, prve класе.
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом
и ланцем. Поред умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од пластике, са прохронском решетком.
Обрачун по комаду.

ком

1

ком

22

Д2

Д3

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног бетона МБ 20, који садржи
адитив за постизање водонепропусности, уз употребу
малтера са додацима за побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће (Сикалатекс лили еквивалент). Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
израда оплате, уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.

Мушки тоалет на спрату
А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим елементима, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком.
ком.
ком.

4
4
1

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским комадима и осталим елементима
развода, одношење, утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km. Јединична цена
обухвата сва потребна обијања и штемовања због ослобађања цеви. Обрачун по m1.

m1

22.60

А2

18

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих цеви. Пре уградње свака цев се
мора визуелно прегледати и утврдити његово
евентуално оштећење. Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних цеви,
према упутствима произвођача и захтевима надзора. Јединичном ценом су обухваћена
сва потребна обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и
рад на монтажи и контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm

m1
m1

5.10
1.00

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада. Пре уградње сваки фазонски
комад се мора прегледати и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према упутствима произвођача и
захтевима надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања
и продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње
комада.
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø75 / 50

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
6
24
4
2

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал. Обујмице се постављају код свих
фазонских комада на хоризонталним одводима, односно на растојању не већем од 1.0 m.
На вертикалним одводима обујмице поставити на међусобном растојању не већем од
2.0 m.Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

2

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност.
Отворе канала затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати најмање 1 час. Извршити преглед и
сва места где се губи вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све кварове
отклонити. Поновити испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака воде.
Испитивање извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона. Након завршетка
пробе сачинити одговарајући записник, који оверава извођач радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

6.10

ком

2

Ц2

Ц3

Ц4

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија 60x40 cm, prve класе.
Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом хромираним сифоном са розетом, чепом
и ланцем. Поред умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
.
Обрачун по комаду
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Д2

Д3

Писоар.
Набавка, транспорт и монтажа зидног кљунастог писоара, прве класе, са одливним
вентилом, скривеним сифоном и временском испирном
славином на притисак. Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од пластике, са прохронском решетком.
Обрачун по комаду

ком

1

ком

4

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног бетона МБ 20, који садржи
адитив за постизање водонепропусности, уз употребу
малтера са додацима за побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће (Сикалатекс лили еквивалент). Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
израда оплате, уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.
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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 чланом 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 криминале групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) да 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
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде ( чл. 75. ст. 2. Закона)
1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка 1) до 4) Закона а додатне заједно.
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ.76.
ЗАКОНА)
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
2.1 да располаже довољним финансијским капацитетом
-да нису у претходне 3 обрачунске године исказали губитак;
-да су укупно у последње 3 обрачунске године (2017, 2016 и 2015) имали пословни приход чија
је вредност 7.000.000,00 РСД
-да нису били у блокади шест месеци пре објављивања јавног позива за достављање понуда
2.2 да располаже довољним пословним капацитетом:
- да је понуђач у претходне три године (2017, 2016 и 2015) извео радове у збирној
вредности од минимум 4.000.000,00 РСД
ДОКАЗ: Изјава понуђача (потписана и оверене ) која је саставни део конкурсне
документације с тим да наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева доказе о
испуњавању наведених услова.
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2.3 да располаже довољним кадровским капацитетом:
најмање 3 запослена радника грађевинске струке у сталном радном односу или по другом
основу радно ангажована у складу са законом о радним односима од којих најмање једног
запосленог
грађевинског
инжењера
са
лиценцом
410
или дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 за одговорног извођача радова.
ДОКАЗ: Изјава понуђача (потписана и оверене) која је саставни део конкурсне
документације с тим да наручилац задржава право да од изабраног понуђача захтева доказе о
испуњавању наведених услова.
3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
3.1. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ
чл. 75. ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ
1.извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда;
2. извод из казнене евиденције, односно уврења надлежног суда надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. уверења пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уврења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода;
4. изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрана обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
3.2. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ чл.75. ЗАКОНА ЗА
ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра
2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3. уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уврења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
4. изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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3.3 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ чл. 75. ЗАКОНА ЗА
ФИЗИЧКА ЛИЦА КАО ПОНУЂАЧЕ

1.

2.

3.

извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
уверења Пореске управе Министрства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

3.4 ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1. Финансијски капацитет – ДОКАЗ:
- Биланс стања и успеха, потписан од стране овлашћеног лица и извештај предузећа за
ревизију- екстерног ревизора о обављеној ревизији, односно мишљење овлашћеног ревизора
за последње 3 обрачунске године уколико предузеће подлеже ревизији.
- Потврда Народне банке о ликвидности
2. Пословни капацитет- ДОКАЗ:
- Потврде о извршеним пословима потписане од стране инвеститора (Образац се налази у
конкурсној документацији).
3. Кадровски капацитет ДОКАЗ:
- Фотокопија лиценце 410 или 400 уз потврду Инжењерске коморе Србије да је лиценца
важећа,
- за раднике доказ уговор о раду или о доказ о другој врсти ангажовања радника у складу са
законом о раду.
4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА члан 77. став 4. Закона
Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ ( која је
саставни део конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Уколико понуду
подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
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подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача
и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави
доказе из члана 79. став 1. и 2. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није
дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75.
став 1. тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције
за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је
тражени документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар
понуђача које води Агенција за привредне регистре.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних орагана. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато
што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач,
навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени и 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.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана
75. став 1.тачка 1) до 4) овог закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
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V. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод
тог дела понуде.
У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском
језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА, НАЧИН ПОПУЊАВАЊА
ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕТАЦИЈИ, ОДНОСНО ПОДАТАКА
КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ЊИХОВ САСТАВНИ ДЕО
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у све обрасце који су саставни
део Конкурсне документације.
Сви Обрасци морају бити прописно попуњени, потписани од стране овлашћеног лица и
оверени печатом. Уколико у понуди не буду сви обрасци иста ће се сматрати
неисправном. Уколико неки од образаца понуђач нема потребе да испуни (нпр. Понуду
подноси самостално а Образац се односи на Заједничку понуду или групу понуђача),
такве Обрасце понуђач прецртава дијагонално али исти потписује и оверава на место за
то предвиђено.
У случају потребе за исправком, исправка мора бити оверена иницијалима особе која је
потписала понуду и оверена печатом.
Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити
читко - штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани
од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном
документацијом.
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара, на адресу наручиоца:
ОШ ,,ЂУРА ЈАКШИЋ“ Српска Црња, ул Краља Александра 63, 23220 Српска Црња са
назнаком Понуда за ЈНМВ БР. 2/2018 Набавка радова-реконструкција санитарних
чворова-НЕ ОТВАРАТИ“
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач је дужан на полеђини коверте или кутије назначити назив и адресу понуђача, име,
презиме и број телефона контакт особе.
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.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе до 13.7.2018. год. до 9,30
часова.
Свака понуда која стигне наручиоцу по истеку датума и сата одређеног у претходном ставу,
сматраће се неблаговременом и иста ће се по окончању поступка отварања вратити неотворена
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понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни (субота, недеља, државни празник) као последњи
дан сматраће се први следећи радни дан.
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.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани из претходног
става.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
Обрасци морају бити попуњени, а сваки образац потписан и оверен печатом од стране
одговорног лица.
4. МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА
Јавно отварање понуда обавиће се дана 13.7.2018. год. у 10,00 часова у просторијама ОШ
,,Ђура Јакшић,, ул. Краља Александра 63, 23220 Српска Црња, канцеларија директора.
Уколико рок истиче на дан који је нерадни (субота, недеља, државни празник) као последњи
дан сматраће се први следећи радни дан.
За активно учествовање у поступку отварања понуда, представници понуђача изузев директора
фирми, власника, односно предузетника, у обавези су да пре почетка отварања понуда
Комисији за јавне набавке предају уредно пуномоћје.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом
и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
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.
Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима у року од 3 дана од дана отварања
понуда, или непосредно после отварања понуде.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. ПАРТИЈЕ
Предмет набавке ниje обликован по партијама.
7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. Закона понуђач у року за подношење понуде може да измени,
допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ ,,Ђура Јакшић,, ул.
Краља Александра 63, 23220 Српска Црња, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку радова- реконструкција санитарних чворова, јнмв
2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
,,Допуна понуде за јавну набавку радова- реконструкција санитарних чворова, јнмв
2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
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,,Опозив понуде за јавну набавку радова- реконструкција санитарних чворова, јнмв
2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
,,Измена и допуна понуде за јавну радова- реконструкција санитарних чворова, јнмв
2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ“ .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ
МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО
ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става.
У обрасцу понуде (који је саставни део конкурсне документације), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,
или подноси понуду са подизвођачем.
9. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач.1) до 4) овог закона.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача који се обавезују на заједничко извршење набавке.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из чл. 81. став 4. тачка
1) до 2) Закона и то:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како
би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
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11. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ
РОКА,
КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће
бити одбијена.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана, од уредног пријема
исправног испостављеног рачуна по потписивању записника о примопредаји радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
11.2 Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
11.3 Рок извршења:
Предвиђени рок извођења радова је најдуже 30 календарских дана од дана увођења у посао.
11.4 Гаранција:
Гарантни рок за изведене радове износи минимално 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну.
Гарантни рок за уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунато од датума примопредаје радова.
12. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.
Наручилац утврђује валуту у динарима.
Све цене морају бити изражене у динарима без и са обрачунатим ПДВ-ом.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односно на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са
понуђеним условима.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Понуђач се обавезује да приликом подношења понуде преда наручиоцу средства
финансијског обезбеђења – сопствену бланко соло меницу која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом ,, без протеста,, у
траженој висини, и са траженим роком важења , који је дужи од рока важења понуде,
онако како је наведено , као гаранцију за:
- за озбиљност понуде , која ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив.
Меница за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а са роком важности три дана дужим од рока важења понуде.Наручилац ће
уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда
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повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наведена документацијеа из ове тачке, коју изабрани понуђач треба да достави, треба да
буде:
-Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање и располагање финасијским средствима
-Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу
-Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, и плативи на
први позив и без права на приговор.
Изабрани Понуђач је дужан да достави:
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу средства финансијског обезбеђења – сопствену бланко соло меницу која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом ,,
без протеста,, у траженој висини, и са траженим роком важења, који је дужи од рока
извршења предметне набавке, онако како је наведено, као гаранцију за:
- за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредностиу уговора без
ПДВ-а са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност
менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршио своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Изабрани понуђач, поред менице, је дужан да достави и менично овлашћење за добро
извршење посла, одмах по потписивању уговора.
- за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулом: безусловна и
платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредностиу уговора без ПДВ-а. Са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног
рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе
важност менице за отклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац
ће уновчити меницу за отклањае грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде
извршио своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница
не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену
месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач, поред менице, је дужан да достави и менично овлашћење за добро
извршење посла ,одмах по потписивању уговора.
Наведена документацијеа из ове тачке, коју изабрани понуђач треба да достави, треба да
буде:
-Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање и располагање финасијским средствима
-Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу
-Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, и плативи на
први позив и без права на приговор.
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14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. Наручилац ће одбити давање
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Поверљивим ће бити третирани документи који у горњем десном углу носе назнаку
''поверљиво'' и потпис овлашћеног лица.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет
) дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и
објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки (члан 20. Закона).
Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид ) код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. Наручилац може, уз сагласност
понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по
окончаном поступку отварања понуде.
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.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“
18. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду понуђача
који је понудио дужи рок плаћања.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену и исти рок плаћања наручилац ће
30

изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.
Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде први
доставио понуду.
19. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.(Образац изјаве дат у конкурсној
документацији)
20. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Понуђач сноси наканаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица, уколико их користи.
21.ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који има
интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке
и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца , осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана
у поступку јавне набавке мале вредностии доношења одлуке о додели уговора на основу
оквирног споразумау складу са чланом 40а овог закона.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могу бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева.
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 садржи : назив и адресу подносиоца захтева; назив и адресу
наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се
понуде доказују; потврда о уплати таксе из члана 156. овог закона; потпис подносиоца захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу у износу од
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60.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-742221843-57, (шифра плаћања: 153, модел: 97,
позив на број: 50-016).
22. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци, уколико је поднета само једна понуда (члан 112. став 2. тачка 5).
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
23. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неисправна.
24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручила може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН
-учинио повреду конкуренције
-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду укулико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре обајављивања
позива за подношење понуда.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ______________________ од ___________________ за јавну набавку мале вредности радови- број
2/2018-Набавка радова- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ Српска Црња.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА :
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ)
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА ( е-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛФАКС :
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:
ЛИЦЕ
ОВЛАШЋЕНО
УГОВОРА

ЗА

ПОТПИСИВАЊЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси
група понуђача

33

3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача
Адреса:
Матичи број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матичи 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:
Матичи број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матичи број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матичи 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 предвиђеног у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача у
заједничкој понуди.
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5) ПРЕДМЕР - ОПИС РАДОВА- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи.
Врста радова – опис радова
Реконструкција Санитарних Чворова и Свлачионица
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Српској Црњи

Рушење зидова од опеке.
Пробијање преградног зида од опеке d=7 cm, за
израду зида од керамичких блокова. Пробијање
вршити пажљиво, да се не растресе зидна маса. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на
депонију. У цену улази и подупирање.
Обрачун по m2.

m2

2.50

Обијање зидних кер. плочица.
Обијање зидних керамичких плочица заједно са
малтером. Обити плочице са малтером и кламфама
очистити спојнице до дубине од 2 cm,а површину
опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити,
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

210.10

Скидање подних кер. плочица.
Скидање пода од керамичких плочица постављених у
цементном малтеру. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на депонију удаљену
до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

80.60

Скидање подне облоге од ВИНАЗА.
Скидање пода од ВИНАЗА. ВИНАЗ састругати,
изнети, утоварити на камион и одвести на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

33.40

Демонтажа плафона од штукатура.
Скидање плафона типа "ШТУКАТУР" заједно са
конструкцијом. Шут прикупити, изнети, утоварити
на камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

114.00

ПРИПРМНИ РАДОВИ

А1

ДЕМОНТАЖА ВРАТА
Демонтажа постојећих врата заједно са штоком.
Демонтирана врата склопити, изнети, утоварити на
камион и одвести на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.

А2

А3

А4

А5

А6
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Укупна
цена са
ПДВ-ом

5
5
16

А

Укупна
цена без
ПДВ-а

ком
ком
ком

ОПИС

Јед.цена
са
ПДВ-ом

Кол.

врата дим. 91/320
врата дим. 91/205
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Јед. мера

АРХИТЕКТОНСКИ ДЕО

Б

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Б1

Зидање зида од керамичких блокова.
Зидање унутрашњих зидова од керамичких блокова
d=25 cm, продужним малтером р.м. 1:3:9 (ММ 50 продужни).
Обрачун по m3.

m3

0.40

Малтерисање унутрашњих зидова.
Малтерисање унутрашњих зидова од керамичких
блокова d=25 cm,
продужним малтером р.м. 1:3:9 (ММ 50 - продужни)
у два слоја максималне дебљине 2,5 cm са
претходном припремом бетонских површина
цементним млеком.
Обрачун по m2.

m2

525.20

Равнање постојеће подлоге ОЛМА масом.
Изравнавање постојеће подлоге - цем. кошуљице
ОЛМА масом за равнање. Подлогу очистити и нанети
масу за изравнање, да чврсто и трајно веже за
подлогу. Нанета маса мора да има потребну
отпорност на притисак. У цену улази и брушење
подлоге као и пајање.
Обрачун по m2.

m2

114.00

Бетонирање АБ серклажа.
Бетонирање АБ вертикалних и хоризонталних
серклажа бетоном МБ
30 заједно са оплатом.
Обрачун по m3 уграђеног бетона.

m3

1.30

Б2

Б3

Б4

Ц

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

Ц1

Постављање подних керамичких плочица.
Набавка материјала, транспорт и облагање подова
гранитним кера.
плочицама дим. 30/30 cm. Гранитну керамику за
подлогу лепити
лепком у слогу по избору инвеститора. Јединична
цена обухвата припрему подлоге и фуговање
спојницом водо-отпорном масом за фуговање.
Обрачун по m2.

m2

114.00

Постављање зидних керамичких плочица.
Набавка материјала, транспорт и облагање зидова
гранитним керамичким плочицама 1. Класе
димензија и боје по избору
инвеститора. Плочице се постављају на омалтерисану
подлогу лепљењем у слогу фуга на фугу. у цену
урачунати припрему подлоге и фуговање спојницом
водоотпорном масом за фуговање.
Обрачун по m2.

m2

210.10

Ц2
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Д

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Д1

Кречење унутрашњих зидова.
Набавка матерјала, глетовање и бојење зидова.
Површине зидова
обрусити, очистити и извршити неутрализовање.
Прегледати и
гитовати мања оштећења и пукотине.Импрегнирати и
превући глет-масом 3.пута. После глетовања
предбојити и исправити тонираном глет-масом.
Бојити полудисперзивном бојом 2. пута.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.

m2

315.10

Кречење плафона од гипс-картон плоча.
Набавка матерјала, глетовање и бојење гипс-картон
плафона. Главе
шрафова и ексера минизирати, површине натопити
фирнајзом и глетовати фуге после бандажирања глетмасом. Бојити полудисперзивном бојом 2. пута.
После бојења исправити тонираном
глет-масом. Бојити полудисперзивном бојом 2 пута.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.

m2

114.00

Д2

Е

РАЗНИ РАДОВИ

Е1

Облагање плафона гипс-картон плочама.
Набавка матерјала, и израда пуштеног плафона од
пароотпорних
гипс-картон плоча. Главе шрафова и ексера
минизирати, површине
натопити фирнајзом и глетовати фуге после
бандажирања глет-масом.
Обрачун по m2 са давањем лако помичне скеле.

m2

114.00

Набавка и монтажа дрвених, унутрашњих,
једнокрилних,
дуплошперованих врата са и без надсветла,
опремљених потребним
оковом и усадном бравом. Крило врата и оквир се
фарбају САДОЛИНОМ два пута, са потребним
предрадњама и завршним премазом мат лаком. У
цену улази монтажа, заптивање ПУРПЕН масом и
постављањем ивичних лајсни.
Обрачун по комаду, све према шеми столарије.
врата дим. 91/320
врата дим. 91/205
врата дим. 71/205

.
ком.
ком.
ком

5
5
16

Е2

38

Реконструкција санитарних чворова за ученике
ОШ ''Ђура Јакшић'' у Српској Црњи
ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим
елементима, одношење, утовар и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком
ком
ком

4
4
1

Демонтажа
канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским
комадима и осталим елементима развода, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Јединична цена обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

21.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm.
Пресецање извршити правилним сечењем дуж ивица
рова, а рушење у ширини рова. Арматуру повити тако да
је могуће вратити у првобитни положај и извршити
потребне корекције и преклапања.Јединична цена
обухвата утовар насталог шута и осталог вишка
материјала и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

7.20

Пресецање и рушење асфалта и бетона.
Пресецање и рушење постојећих асфалтних и бетонских
површина, са утоваром и одвозом насталог шута на
депонију удаљену до 5 km.Пресецање извршити
машински, правилним сечењем дуж ивица будућих јама
и ровова, а рушење у предвиђеној ширини ископа.
Обрачун по m2.
- асфалт
- бетон

m2
m2

2.00
1.00

m3

11.18

А2

А3

А4

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из
ископа и шута на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m3.
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Женски тоалет приземљу

Б2

Б3

Б4

Б5

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка
земље и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

9.26

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду
постељице цевовода, дебљине 10 cm. Уградњу извршити
према пројектованим котама и димензијама, уз збијање
до потребног степена збијености од 97% по Проктору.
Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.93

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно
затрпавање и прекривање цевовода. Уградњу извршити
до најниже коте тампон слоја шљунка испод подне
плоче. Набијање песка извршити пажљиво, читавом
површином рова, тако да не дође до деформација и
оштећења цевовода. Потребни степен збијености је 97%
по Проктору. Дозвољено одступање од пројектованих
кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

10.25

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој
дебљине 10 cm, испод подне плоче. Дозвољено
одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.72

m1
m1
m1
m1

3.30
4.40
7.40
2.50

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих
цеви. Пре уградње свака цев се мора визуелно
прегледати и утврдити његово евентуално оштећење.
Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних
цеви, према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва
потребна обијања, штемовања и продори, спојни и
заптивни материјал, опрема и рад на монтажи и
контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm
PP-HT Ø160 mm

Ц2

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада.
Пре уградње сваки фазонски комад се мора прегледати и
утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према
упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања,
штемовања и продори, спојни и заптивни материјал,
опрема и рад на монтажи и контроли уградње комада.
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Ц3

Ц4

Лук Ø110 / 90°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Ревизија Ø75
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø160 / 110
Редуцир Ø110 / 75
Редуцир Ø75 / 50

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
12
1
3
5
8
2
1
4
1
3
1
1
1

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање
цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал.
Обујмице се постављају код свих фазонских комада на
хоризонталним одводима, односно на растојању не
већем од 1.0 m. На вертикалним одводима обујмице
поставити на међусобном растојању не већем од 2.0 m.
Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

2

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе
испитати на водонепропусност. Отворе канала
затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује
напунити водом. Под задатим притиском инсталацију
држати најмање 1час. Извршити преглед и сва места где
се губи вода обележити. Испустити сву воду из
инсталације и све кварове отклонити. Поновити
испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака
воде. Испитивање извршити, пре израде подних и
зидних облога и плафона. Након завршетка пробе
сачинити одговарајући записник, који оверава извођач
радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

21.10

ком

4

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са
безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и
поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој WС шоље са
канализационом мрежом урадити са "гензлом" и
одговарајућим китом, тако да буде заптивен 100%. WС
шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање
водокотлића са водоводном мрежом извршити преко
хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са
поклопцем, и подну четку са кутијом, набавити по
избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.
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Д3

Д5

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија
60x40 cm, prve класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом
хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем.
Поред умиваоника поставити држач за течни сапун.
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од
пластике, са прохронском решетком. Обрачун по
комаду.

ком

1

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ
20, армиране мрежастом арматуром ±Q–188, на делу где
је извршен ископ ровова за полагање канализације. Све
спојеве старе и нове подне плоче, очистити, испиковати
и обрадити СН масом.
Обрачун по m2.

m2

7.20

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом
секундарног бетона МБ 20, који садржи адитив за
постизање водонепропусности, уз употребу
малтера са додацима за побољшање пријањања и
повећања механичке чврстоће (Сика-латекс лили
еквивалент). Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, израда оплате, уградња бетона и
осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.

ком

10

m2
m2

2.00
1.00

Е2

Ф

ОСТАЛИ РАДОВИ

Ф1

Поправка разрушених површина.
Поправка постојећих асфалтних и бетонских површина
на деловима где је извршена изградња канализационе
мреже.
Обрачун по m2.
- асфалт
- бетон

42

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим
припадајућим елементима, одношење, утовар и
транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- туш када са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком
ком
ком
ком

2
8
4
4

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским
комадима и осталим елементима развода, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Јединична цена обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви. Обрачун
по m1.

m1

35.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm.
Пресецање извршити правилним сечењем дуж ивица
рова, а рушење у ширини рова. Арматуру повити тако
да је могуће вратити у првобитни положај и извршити
потребне корекције и преклапања. Јединична цена
обухвата утовар насталог шута и осталог вишка
материјала и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

14.13

А2

А3

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из
ископа и шута на депонију удаљену до 5 km. Обрачун
по m3.

m3

10.90

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка
земље и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

14.10

m3

3.90

Б2

Б3

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду
постељице цевовода, дебљине 10 cm. Уградњу
извршити према пројектованим котама и димензијама,
уз збијање до потребног степена збијености од 97% по
Проктору. Дозвољено одступање од пројектованих
кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.
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Укупна
цена са
ПДВ-ом

А1

Укупна
цена без
ПДВ-а

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ОПИС

Јед.цена
са
ПДВ-ом

Кол.

А

Поз.

Јед.цена
без
ПДВ-а

Јед. мера

Женска и мушка слачионица у приземљу

Б4

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно
затрпавање и прекривање цевовода. Уградњу извршити
до најниже коте тампон слоја шљунка испод подне
плоче. Набијање песка извршити пажљиво, читавом
површином рова, тако да не дође до деформација и
оштећења цевовода. Потребни степен збијености је 97%
по Проктору. Дозвољено одступање од пројектованих
кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

Б5

m3

7.00

m3

1.41

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој
дебљине 10 cm, испод подне плоче. Дозвољено
одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих
цеви. Пре уградње свака цев се мора визуелно
прегледати и утврдити његово евентуално оштећење.
Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних
цеви, према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна
обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни
материјал, опрема и рад на монтажи и контроли уградње
цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm
PP-HT Ø160 mm

m1
m1
m1
m1

9.00
6.80
14.80
2.00

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада.
Пре уградње сваки фазонски комад се мора прегледати
и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према
упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања,
штемовања и продори, спојни и заптивни материјал,
опрема и рад на монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø110 / 90°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 50 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø75 / 50

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
8
6
3
12
7
2
5
2
4
4
4
1

Ц2
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Ц3

Ц4

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање
цевовода о
конструкцију, укључујући ситан монтажни материјал.
Обујмице се постављају код свих фазонских комада на
хоризонталним одводима, односно на растојању не
већем од 1.0 m. На вертикалним одводима обујмице
поставити на међусобном растојању невећем од 2.0 m.
Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

1

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе
испитати на водонепропусност. Отворе канала
затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује
напунити водом. Под задатим притиском инсталацију
држати најмање 1 час. Извршити преглед и сва места
где се губи вода обележити. Испустити сву воду из
инсталације и све кварове отклонити. Поновити
испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака
воде. Испитивање извршити, пре израде подних и
зидних облога и плафона. Након завршетка пробе
сачинити одговарајући записник, који оверава извођач
радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

32.60

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са
безшумним
високомонтажним водокотлићем, испирном цеви и
поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој WС шоље са
канализационом мрежом урадити са "гензлом" и
одговарајућим китом, тако да буде заптивен 100%. WС
шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање
водокотлића са водоводном мрежом извршити преко
хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са
поклопцем, и подну четку са кутијом, набавити по
избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

2

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија
60x40 cm, prve класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом
хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем.
Поред умиваоника поставити држач за течни сапун.
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

8

Д2
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Д3

Туш када.
Набавка, транспорт и монтажа акрилне туш каде,
ојачаног дна и облоге, са одводом и сифоном.
Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни, заптивни и грађевинским
материјал за уградњу каде. Обрачун по комаду.

Д4

ком

4

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подногсливника од
пластике, са прохронском решетком. Обрачун по
комаду.

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ
20, армиране
мрежастом арматуром ±Q–188, на делу где је извршен
ископ ровова за полагање канализације. Све спојеве
старе и нове подне плоче, очистити, испиковати и
обрадити СН масом. Обрачун по m2.

m2

14.13

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом
секундарног бетона МБ 20, који садржи адитив за
постизање водонепропусности, уз употребу малтера са
додацима за побољшање пријањања и повећања
механичке чврстоће (Сика-латекс лили еквивалент).
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, израда оплате, уградња бетона и осталог
потребног материјала. Обрачун по комаду.

ком

22

Е2

А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим
елементима, одношење, утовар и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- туш када са сифоном
- подни сливник са сифоном
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ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
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са
ПДВ-ом

Јед.цена без
ПДВ-а

ОПИС

Кол.

Поз.

Јед. мера

Тоалет испред фискултурне сале у приземљу

А2

А3

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским
комадима и осталим елементима развода, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Јединична цена обухвата сва потребна
обијања и штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

10.00

Прoсецање подне плоче.
Просецање и рушење АБ подне плоче, дебљине 15 cm.
Пресецање извршити правилним сечењем дуж ивица
рова, а рушење у ширини рова. Арматуру повити тако
да је могуће вратити у првобитни положај и извршити
потребне корекције и преклапања. Јединична цена
обухвата утовар насталог шута и осталог вишка
материјала и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

3.84

Б

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Б1

Ручни ископ.
Ручни ископ, са утоваром и транспортом материјала из
ископа и шута на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m3.

m3

1.28

Планирање и набијање.
Планирање и набијање дна ровова, уз утовар вишка
земље и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Обрачун по m2.

m2

3.84

Израда постељице.
Набавка, транспорт и уградња песка за израду
постељице цевовода, дебљине 10 cm. Уградњу
извршити према пројектованим котама и димензијама,
уз збијање до потребног степена збијености од 97% по
Проктору. Дозвољено одступање од пројектованих кота
је ±1.0 cm. Обрачун по m3.

m3

0.38

Уградња песка.
Набавка, транспорт и уградња песка за бочно
затрпавање и прекривање цевовода. Уградњу извршити
до најниже коте
тампон слоја шљунка испод подне плоче. Набијање
песка извршити пажљиво, читавом површином рова,
тако да не дође до деформација и оштећења цевовода.
Потребни степен збијености је 97% по Проктору.
Дозвољено одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.90

Уградња шљунка.
Набавка, транспорт и уградња шљунка у тампон слој
дебљине 10 cm, испод подне плоче. Дозвољено
одступање од пројектованих кота је ±1.0 cm.
Обрачун по m3.

m3

0.38

Б2

Б3

Б4

Б5
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Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих
цеви. Пре уградње свака цев се мора визуелно
прегледати и утврдити његово евентуално оштећење.
Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних
цеви, према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна
обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни
материјал, опрема и рад на монтажи и контроли
уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm

m1
m1
m1

2.60
4.00
2.50

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских
комада. Пре уградње сваки фазонски комад се мора
прегледати и утврдити његово евентуално оштећење.
Дозвољена је уградња само неоштећених, атестираних
комада, према упутствима произвођача и захтевима
надзора. Јединичном ценом су обухваћена сва потребна
обијања, штемовања и продори, спојни и заптивни
материјал, опрема и рад на монтажи и контроли
уградње комада.
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø75 / 45°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Прелаз са LG на РРНТ цев Ø110
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 50 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø110 / 50

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање
цевовода о конструкцију, укључујући ситан монтажни
материјал. Обујмице се постављају код свих фазонских
комада на хоризонталним одводима, односно на
растојању не већем од 1.0 m. На вертикалним одводима
обујмице поставити на међусобном растојању не већем
од 2.0 m. Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

1

Ц2

Ц3
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Ц4

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе
испитати на водонепропусност. Отворе канала
затворити дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује
напунити водом. Под задатим притиском инсталацију
држати најмање 1 час. Извршити преглед и сва места
где се губи вода обележити. Испустити сву воду из
инсталације и све кварове отклонити. Поновити
испитивање. Након 30 минута не сме бити губитака
воде. Испитивање извршити, пре израде подних и
зидних облога и плафона. Након завршетка пробе
сачинити одговарајући записник, који оверава извођач
радова и надзор.
Обрачун по m1.

m1

32.60

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са
безшумним високомонтажним водокотлићем, испирном
цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој WС шоље са
канализационом мрежом урадити са "гензлом" и
одговарајућим китом, тако да буде заптивен 100%. WС
шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање
водокотлића са водоводном мрежом извршити преко
хромираног вентила и црева. Држач за папир у ролни, са
поклопцем,и подну четку са кутијом, набавити по
избору инвеститора. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

2

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија
60x40 cm, prve класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом
хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем.
Поред умиваоника поставити држач за течни сапун.
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, спојни и заптивни материјал. Обрачун по
комаду.

ком

8

Туш када.
Набавка, транспорт и монтажа акрилне туш каде,
ојачаног дна и облоге, са одводом и сифоном.
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, спојни, заптивни и грађевинским материјал за
уградњу каде. Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од
пластике, са прохронском решетком. Обрачун по
комаду.

ком

4

Д2

Д3

Д4
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Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Израда подне плоче.
Израда АБ подне плоче, дебљине 15 cm, од бетона МБ
20, армиране
мрежастом арматуром ±Q–188, на делу где је извршен
ископ ровова за полагање канализације. Све спојеве
старе и нове подне плоче,
очистити, испиковати и обрадити СН масом.
Обрачун по m2.

m2

3.84

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом
секундарног бетона МБ 20, који садржи адитив за
постизање водонепропусности, уз употребу малтера са
додацима за побољшање пријањања и повећања
механичке чврстоће (Сика-латекс лили еквивалент).
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад,
опрема, израда оплате, уградња бетона и осталог
потребног материјала. Обрачун по комаду.

ком

1

Е2

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим
елементима, одношење, утовар и транспорт на депонију
удаљену до 5 km.
Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем и испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном

ком
ком
ком

4
4
1

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским
комадима и осталим елементима развода, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Јединична цена обухвата сва потребна обијања и
штемовања због ослобађања цеви.
Обрачун по m1.

m1

22.60

А2

50

Укупна
цена са
ПДВ-ом

А1

Укупна
цена без
ПДВ-а

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ОПИС

Јед.цена
са
ПДВ-ом

Кол.

А

Поз.

Јед.цена
без
ПДВ-а

Јед. мера

Женски тоалет на спрату

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих
цеви. Пре уградње свака цев се мора визуелно прегледати
и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних цеви, према
упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања,
штемовања и продори, спојни и заптивни материјал,
опрема и рад на монтажи и контроли уградње цеви.
Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm
PP-HT Ø110 mm

m1
m1
m1

3.50
5.40
13.70

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада.
Пре уградње сваки фазонски комад се мора прегледати и
утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према
упутствима произвођача и захтевима надзора.
Јединичном ценом су обухваћена сва потребна обијања,
штемовања и продори, спојни и заптивни материјал,
опрема и рад на монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø110 / 45°
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Ревизија Ø110
Т рачва Ø110 / 110 / 90°
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø110 / 110 / 45°
Kоса рачва Ø75 / 75 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø75 / 50

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
3
5
4
15
1
5
4
3
2
2
1

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање
цевовода о конструкцију, укључујући ситан монтажни
материјал. Обујмице се постављају код свих фазонских
комада на хоризонталним одводима, односно на
растојању не већем од 1.0 m. На вертикалним одводима
обујмице поставити на међусобном растојању не већем од
2.0 m. Обрачун по комаду. За цев Ø110

ком

12

Ц2

Ц3
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Ц4

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе
испитати на водонепропусност. Отворе канала затворити
дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати
најмање 1 час. Извршити преглед и сва места где се губи
вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све
кварове отклонити. Поновити испитивање. Након 30
минута не сме бити губитака воде. Испитивање
извршити, пре израде подних и зидних облога и плафона.
Након завршетка пробе сачинити одговарајући записник,
који оверава извођач радова и надзор. Обрачун по m1.

m1

22.60

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

WC шоља.
Набака, транспорт и монтажа WC шоље прве класе, са
безшумним високомонтажним водокотлићем, испирном
цеви и поклопцем од тврдог ПВЦ-а. Спој WС шоље са
канализационом мрежом урадити са "гензлом" и
одговарајућим китом, тако да буде заптивен 100%. WС
шољу, преко гумених подметача, причврстити
месинганим шрафовима за под. Повезивање водокотлића
са водоводном мрежом извршити преко хромираног
вентила и црева. Држач за папир у ролни, са поклопцем, и
подну четку са кутијом, набавити по избору инвеститора.
Јединичном ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема,
спојни и заптивни материјал. Обрачун по комаду.

ком

4

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија
60x40 cm, prve класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима,
преко подметача од гуме и повезати са одводом
хромираним сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поред
умиваоника поставити држач за течни сапун. Јединичном
ценом је обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и
заптивни материјал. Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од
пластике, са прохронском решетком. Обрачун по комаду.

ком

1

ком

22

Д2

Д3

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног
бетона МБ 20, који садржи адитив за постизање
водонепропусности, уз употребу малтера са додацима за
побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће
(Сика-латекс лили еквивалент). Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, израда оплате,
уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.
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А

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1

Демонтажа санитарија.
Демонтажа постојећих санитарија са свим припадајућим
елементима, одношење, утовар и транспорт на депонију
удаљену до 5 km. Обрачун по комаду.
- WC шоља са водокотлићем испирном цеви
- умиваоник са сифоном
- подни сливник са сифоном

А2

Демонтажа канализационих цеви.
Демонтажа канализационих цеви са свим фазонским
комадима и осталим елементима развода, одношење,
утовар и транспорт на депонију удаљену до 5 km.
Јединична цена обухвата сва потребна обијања и
штемовања због ослобађања цеви. Обрачун по m1.

ком.
ком.
ком.

4
4
1

m1

22.60

Ц

МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ

Ц1

PP-HT цеви.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT канализационих
цеви. Пре уградње свака цев се мора визуелно прегледати
и утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних цеви, према
упутствима произвођача и захтевима надзора. Јединичном
ценом су обухваћена сва потребна обијања, штемовања и
продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње цеви. Обрачун по m1.
PP-HT Ø50 mm
PP-HT Ø75 mm

m1
m1

5.10
1.00

PP-HT фазонски комади.
Набавка, транспорт и монтажа PP-HT фазонских комада.
Пре уградње сваки фазонски комад се мора прегледати и
утврдити његово евентуално оштећење. Дозвољена је
уградња само неоштећених, атестираних комада, према
упутствима произвођача и захтевима надзора. единичном
ценом су обухваћена сва потребна обијања,штемовања и
продори, спојни и заптивни материјал, опрема и рад на
монтажи и контроли уградње комада.
Лук Ø75 / 90°
Лук Ø50 / 90°
Лук Ø50 / 45°
Kоса рачва Ø50 / 50 / 45°
Редуцир Ø75 / 50
Лук Ø75 / 90°

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

2
6
24
4
2
2

Ц2
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Укупна цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Јед.цена са
ПДВ-ом

Јед.цена без
ПДВ-а

ОПИС

Кол.

Поз.

Јед. мера

Мушки тоалет на спрату

Ц3

Ц4

Фиксирање цевовода.
Набавка, транспорт и уградња обујмица за фиксирање
цевовода о конструкцију, укључујући ситан монтажни
материјал. Обујмице се постављају код свих фазонских
комада на хоризонталним одводима, односно на растојању
не већем од 1.0 m. На вертикалним одводима обујмице
поставити на међусобном растојању не већем од 2.0 m.
Обрачун по комаду.
За цев Ø110

ком

2

Хидрауличка проба.
Након завршене монтаже све канализационе разводе
испитати на водонепропусност. Отворе канала затворити
дрвеним чеповима, а деоницу која се испитује напунити
водом. Под задатим притиском инсталацију држати
најмање 1 час. Извршити преглед и сва места где се губи
вода обележити. Испустити сву воду из инсталације и све
кварове отклонити. Поновити испитивање. Након 30
минута не сме бити губитака воде. Испитивање извршити,
пре израде подних и зидних облога и плафона. Након
завршетка пробе сачинити одговарајући записник, који
оверава извођач радова и надзор. Обрачун по m1.

m1

6.10

Д

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

Д1

Умиваоник.
Набавка и монтажа умиваоника, од керамике, димензија
60x40 cm, prve класе. Умиваоник за зид причврстити
одговарајућим типловима и месинганим шрафовима, преко
подметача од гуме и повезати са одводом хромираним
сифоном са розетом, чепом и ланцем. Поред умиваоника
поставити држач за течни сапун. Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, спојни и заптивни
материјал. Обрачун по комаду.

ком

2

Писоар.
Набавка, транспорт и монтажа зидног кљунастог писоара,
прве класе, са одливним вентилом, скривеним сифоном и
временском испирном
славином на притисак. Јединичном ценом је обухваћен сав
потребан рад, опрема, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду.

ком

4

Подни сливник.
Набавка транспорт и монтажа подног сливника од
пластике, са прохронском решетком. Обрачун по комаду.

ком

1

ком

4

Д2

Д3

Е

ЗИДАРСКО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

Е1

Санација продора.
Заптивање продора цеви извршити уградњом секундарног
бетона МБ 20, који садржи адитив за постизање
водонепропусности, уз употребу малтера са додацима за
побољшање пријањања и повећања механичке чврстоће
(Сика-латекс лили еквивалент). Јединичном ценом је
обухваћен сав потребан рад, опрема, израда оплате,
уградња бетона и осталог потребног материјала.
Обрачун по комаду.
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6) ДРУГИ ПОДАЦИ О ПОНУДИ-Реконструкција санитарних чворова Основне школе
,,Ђура Јакшић“ Српска Црња
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Укупна цена без ПДВ-а

ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Напомена: Понуђеном ценом обухваћена је цена материјала, израда, радна снага, сав потребан алат и
машине, транспорт материјала, опреме и радне снаге до и са градилишта, припремни радови, организација
градилишта, мере хигијенско- техничке заштите на раду (ХТЗ), осигурање, одвоз шута као и друге
трошкови које су неопходни за квалитетно извршење уговореног посла.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: (
понуда )

) дана од дана отварања понуда (минимум 30 дана од дана отварања

ГАРАНТНИ РОК: гарантни рок у трајању од

(најмање 2 године) од дана примопредаје радова.

РОК ИЗВРШЕЊА: Предвиђени рок извођења радова је____________________ календарских дана од дана
увођења у посао од стране наручиоца (најдуже 30 календарских дана)
НАЧИН ПЛАЋАЊA, РОК И УСЛОВ ПЛАЋАЊА:
Авансно плаћање није дозвољено. Уколико понуђач у понуди захтева авансно плаћање, понуда ће бити одбијена.
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати.
Рок плаћања је ___________ дана (не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана), од уредног пријема исправног
испостављеног рачуна по потписивању записника о примопредаји радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Основна школа ,, Ђура Јакшић” Српска Црња.
У _____________________
Датум _________________

ПОНУЂАЧ
_______________________

М.П.

Напомена:
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 понуђача који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач________________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуда, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

__________________________

_____________________________
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА O ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________( навести назив понуђача) у поступку јавне набавке
мале вредности радова, број јнмв-2/2018-Набавка радова- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура
Јакшић“ у Српској Црњи испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то
1.

2.

3.
4.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)
Да он и његов 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;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама)
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 (члан 75. став 1.
тачка 4) Закона о јавним набавкама)
Да је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.

Понуђач испуњава додатне услове:
1. да располаже довољним финансијским капацитетом:
-да нису у претходне 3 обрачунске године исказали губитак;
-да су укупно у последње 3 обрачунске године (2017, 2016 и 2015) имали пословни приход чија је вредност
7.000.000,00 РСД
-да нису били у блокади шест месеци пре објављивања јавног позива за достављање понуда
2. да располаже довољним пословним капацитетом:
- да је понуђач у претходне три године (2017, 2016 и 2015) извео радове у збирној вредности од минимум
4.000.000,00 РСД.
3.да располаже довољним кадровским капацитетом:
да има у радном односу најмање 3 запослена радника грађевинске струке у сталном радном односу или по
другом основу радно ангажована у складу са законом о радним односима од којих најмање једног запосленог
грађевинског
инжењера
са
лиценцом
410
или дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом 400 за одговорног извођача радова.
Место:_______________________
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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач__________________________________________________(навести назив подизвођача)
поступку јавне набавке мале вредности радова, број јн 2/2018 Набавка радова- реконструкција санитарних
чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)

2.

Да он и његов 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;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама)

3.

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
(члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама

Место:_______________________
Датум:_______________________

Подизвођач:
М.П.

_________________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IX ОБРАЗАЦ -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 мале вредности радова,
број јн 2/2018 Набавка радовареконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи - поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

_________________________

Потпис понуђача
______________________

Напомена: у случају постојања основне сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 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 заинтересиовано 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 понуђач, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ - МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 2/2018-Набавка радова- реконструкција санитарних
чворова ОШ ,,Ђура Јакшић“ Српска Црња
Модел уговора Понуђач мора да потпише, овери и попуни, чиме потврђује да се слаже са
моделом уговора.
Закључен између:
Наручиоца, ОШ ,,Ђура Јакшић“ Српска Црња, ул. Краља Александра 63, са седиштем у 23220
Српска Црња, ПИБ:101596172, МБР:08120692, коју заступа директор Бранка Миланков (у
даљем тексту НАРУЧИЛАЦ ), с једне стране
и
Извођача радова_________________________________________________________
ул._____________________, са седиштем у _________________,ПИБ:_____________МБР:
__________________Број рачуна:___________________ Назив банке:____________________,
кога заступа директор/власник _______________________________________ (у даљем тексту:
ИЗВОЂАЧ), с друге стране.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ:
Да је НАРУЧИЛАЦ у поступку јавне набаваке мале вредности, број 2/2018 –
Набавка радова-реконструкција санитарних чворова ОШ ,,Ђура Јакшић“ Српска Црња
извршио прикупљање понуда за предметне радове.
Да је ПОНУЂАЧ доставио понуду број ______________ од _______________ године
( у даљем тексту : ПОНУДУ) која је саставни део овог Уговора.
Да је НАРУЧИЛАЦ Одлуком о додели Уговора број __________ од
____________ Понуђачу-извођачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне
набавке мале вредности бр. 2/2018- Набавка радова- реконструкција санитарних
чворова ОШ ,,Ђура Јакшић“ Српска Црња.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да су предмет овог уговора радовиреконструкција санитарних чворова ОШ ,,Ђура Јакшић“ Српска Црња на основу
спроведеног поступка ЈНМВ бр. 2/2018, а у свему у складу са техничком спецификацијом
(описом радова) из конкурсне документације и прихваћеном понудом понуђача - извођача
број __________ од ___________2018. године, заведеном код наручиоца под бројем
________ дана __________.2018. године а које су саставни део овог уговора.
Предмет уговора Извођач ће извршити (заокружити и попунити):
А) самостално
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Б) са подизвођачем
1 ______________________из___________у______% од укупне вредности
радова и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
2._______________________из___________у______%од укупне вредности
радова и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;
3._______________________из___________у______%од укупне вредности
радова и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача:
В) заједно са извођачима из групе понуђача:
1._________________________________из_____________________
2._________________________________из_____________________
3._________________________________из_____________________
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Укупна вредност уговорених радова износи ___________динара - без ПДВ (словима,
__________________________________),односно_____________динара
са
ПДВ-ом
(словима,_____________________________________) и обухвата све трошкове наведене у
понуди извођача број __________од_______2018. године, деловодни број наручиоца
_________________од_________.
Уговорена вредност радова је фиксна и иста се не може мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све
остале зависне трошкове Извођача.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће за квалитетно и благовремено извршене радове из овог уговора
плаћање извршити у року ____ од дана уредног пријема исправног испостављеног рачуна по
потписивању записника о примопредаји радова.
Плаћање се врши уплатом динарских средстава на текући рачун извођача
број___________________код_______________________банке.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора заврши у року од _____календарских
дана од дана увођења у посао од стране наручиоца.
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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 обезбедио понуђачу несметан прилаз градилишту,
-да је извођач доставио меницу за добро извршење посла,
-да је наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова,
-да је Извођач именовао одговорног извођача радова.
Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених
радова.
Рок извођења радова је битан елеменат Уговора и прекорачење рока за завршетак
радова може бити разлог за раскид Уговора по самом Закону.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности наручиоца.
Члан 5.
Продужетак завршетка радова може настати само услед дејства више силе и то за онолико дана
колико је виша сила дејствовала, или пак непредвиђених других узрока који онемогућавају,
ометају или успоравају извршење радова у току, а који нису настали кривицом понуђачаизвођача.
Настанак, трајање и престанак наведених случајева се уписује у грађевински дневник.
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 од 0,05% од укупно уговорене суме ( без ПДВ-а)
за сваки дан прекорачења рока, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5%
вредности укупно уговорених радова.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему у складу са
важећим прописима, техничким нормативима, инвестиционо-техничком документацијом и
овим Уговором, те да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.
Извођач се обавезује:
- да именује одговорног извођача
- да све уговорене обавезе испуни стручно, квалитетно, према важећим стандардима за
ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку потребног материјала и
опреме за извођење уговором преузетих радова као и да о свом трошку осигура радове,
опрему , материјал и запослене који те радове обављају ;
- да обезбеди безбедност здравља и живота свих лица приликом извођења радова, да се
строго придржава мера заштите на раду уз поштовање свих прописа који се тичу
безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа, тако да
се наручилац ослобађа свих одговорности за време укупног трајања извођења радова,
па до њихове предаје,
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије,
који регулишу ову област;
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-

-

да омогући вршење стручног надзора,
да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на основу 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,
или убрзања извођења радова ако је запао у у доцњу у погледу уговорених рокова;
да након завршетка радова са градилишта повуче све своје раднике и уклони сав
неупотребљени и отпадни материјал и све остале предмете , уреди и очисти околину о
свом трошку.
да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да о
отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи
у року од 5 дана по пријему позива од стране инвеститора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 8.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза
извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.
Наручилац се обавезује да извођача уведе у посао и учествује у раду комисије за примопредају
радова и и коначан обрачун са стручним надзором и извођачем радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изабрани Понуђач је дужан да достави:

Члан 9.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда
наручиоцу средства финансијског обезбеђења – сопствену бланко соло меницу која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом ,, без
протеста,, у траженој висини, и са траженим роком важења, који је дужи од рока извршења
предметне набавке, онако како је наведено, као гаранцију за:
- за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредностиу уговора без
ПДВ-а са роком важности који је 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршио своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач, поред менице, је дужан да достави и менично овлашћење за добро
извршење посла у року од 5 дана од дана закључења уговора.
- за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулом: безусловна и платива
на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а. Са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока. Ако
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице
заотклањање грешака у гарантном року мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за
отклањае грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде извршио своје уговорне
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Изабрани понуђач, поред менице, је дужан да достави и менично овлашћење за отклањање
грешака у гарантном року.Наведена документацијеа из ове тачке, коју изабрани понуђач
треба да достави, треба да буде:
-Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
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располагање финасијским средствима
-Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу
-Инструмент финасијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, и плативи на први
позив и без права на приговор.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи ________ године рачунајући од дана примопредаје
радова.
Наручилац има право да тражи продужење гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року уколико Понуђач на писмени позив Наручиоца не отклони недостатке на
изведеним радовима, односно не усклади квалитет материјала и изведених радова са захтевима
Наручиоца.
Наручилац ће банкарску гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року
наплатити уколико Понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 (седам) дана од
дана пријема писменог захтева Наручилаца.
Члан 11.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, отклони о свом трошку све недостатке који се
односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала, а који нису настали
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Уколико извођач не приступи извршењу своје обавезе из предходног члана, наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет
извођача радова.
СТРУЧНИ НАДЗОР
Члан 12.
Наручилац обезбеђује стручни надзор над извођењем предметних радова.
Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови изводе према тех.документацији;
контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и
техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина
изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација
који се уграђују; давање упутстава Понуђачу; решавање других питања која се појаве у току
извођења радова. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане законом
за одговорног пројектанта или одговорног извођача радова.
Наручилац ће писмено обавестити Понуђача о лицу које ће у њихово име вршити
стручни надзор над извођењем радова, као и обим његових овлашћења.
Члан 13.
Уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач не
може без сагласности наручиоца извести вишак радова.
Уколико се у току извођења радова појаве вишкови радова у односу на утврђени предмер радова
исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором по понуђеним јединичним ценама под
условом да вишкови не прелазе 10% од уговорене количине (цене).
Извођач је дужан да уз окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из става 1. овог
члана коју треба да овери овлашћено лице код наручиоца и то: Надзор изабран од стране Наручиоца
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који је уједно и овлашћени представник наручиоца.
Уколико се у току реализације овог уговора појаве непредвиђени радови они ће бити предмет
посебног уговора након спроведеног поступка јавне набавке. Вредност евентуалних непредвиђених
радова не може прећи 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Члан 14.
Извођач може и без предходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора,
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно да би се спречио
настанак штете, а који се нису могли унапред предвидети.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности које изискују
непредвиђене радове, о томе обавесте наручиоца радова.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача радова.
Члан 15.
Све евентуалне штете које причини извођач својим немарним, непажљивим или нестручним
радом, дужан је сам отклонити или надокнадити наручиоцу.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН РАДОВА
Члан 16.
Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан
завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаји радова се приступа одмах по завршетку радова, након чега ће се
комисијски сачинити записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу списак свих
уграђених материјала са приложеним атестима.
Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и
примопредаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор у следећим случајевима:
1) ако се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са
извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана;
2) ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену
врсту радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;
3) ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор и у случају недостатка
средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли
предвидети у тренутку спровођења поступка јавне набавке из члана 1. овог Уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет
овог Уговора, заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и
њиховој вредности у складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља
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се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда комплетну градилишну и другу документацију.
У случају раскида овог Уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане
раскидом Уговора сноси Извођач.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Саставни део овог Уговора чине:
-Конкурсна документација за јавну набавку радова број 2/2018
-Понуда Понуђача број ______________ од ___________2018. године.
Члан 19.
За све што није регулисано овим Уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним набавкама и другим прописима који регулишу
предметну материју.
Члан 20.
У случају спора насталог при реализацији овог Уговора, исти ће се решавати споразумно и у
духу добрих пословних односа, а у противном ће решавати суд стварне надлежности.
Члан 21.
Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих по три (3) задржава свака
уговорна страна.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему престављају израз њихове стварне воље.
За извођача, директор/власник

За наручиоца, директор

____________________________
____________________
/Бранка Миланков/
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ОБРАЗАЦ XI -ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ( чл. 75. став 2. Закона)
У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности радова, број јн 2/2018 Набавка радова- реконструкција санитарних чворова ОШ
„Ђура Јакшић“ у Српској Црњи поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
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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ОБРАЗАЦ XII
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА СА ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо у претходне три
године ( 2017, 2016 и 2015) извео предметне радове у укупном износу од 4.000.000,00 дин. без
ПДВ-а.

Редни
број

Наручилац
(назив и седиште)

Датум:

Предмет уговора

М.П.

Вредност
изведених
радова

Година закључења
уговора

Потпис овлашћеног лица:

___________________

_______________________

Напомена: По потреби се образац може фотокопирати у потребном броју примерака.
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Образац XIII
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
______________________________
Назив наручиоца/инвеститора
______________________________
Адреса наручиоца/инвеститора

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам
ПОТВРДУ
да је извођач радова:_______________________________________________________________________
(назив и седиште извођача радова)

за потребе наручиоца/инвеститора квалитетно и у уговореном року извео радове на :
________________________________________________________________________________________________
(тачан назив изведених радова)

у укупној вредности од__________________________динара без обрачунатог ПДВ-а, а на основу
Уговора о извођењу радова број __________________________ од __________________ године.
Потврда се издаје на захтев понуђача
________________________________________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)

ради учешћа у јавној набавци број 2/2018 - Набавка радова- реконструкција санитарних
чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи
Контакт особа наручиоца/инвеститора:________________________________________________________
(име и презиме)

Телефон: ____________________
Потврђујем овером и потписом да су горе наведени подаци тачни.
Место и датум:
_____________________

Потпис овлашћеног лица наручиоца:
М.П.

________________________________

Напомена:
Образац
копирати
у
потребном
броју
примерака.
Потврде
наручиоца/инвеститора могу бити издате и на обрасцима наручиоца/инвеститора, при
чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац.
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OБРАЗАЦ XIV
ЈНМВ бр. 2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у
Српској Црњи.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
- за корисника сопствене менице –
КОРИСНИК: Основна школа „Ђура Јакшић“, ул. Краља Александра 63, 23220 Српска
Црња
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије, серије_________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну
набавку 2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у
Српској Црњи, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за озбиљност
понуде.
Рок важења ове менице три дана дужи од рока важења понуде.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво,
„без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђачадужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на
рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________
(име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
дужника, а 1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: понуђач – извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом подношења
понуде тј. Уз понуду; Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа и ово
менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање и располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења
НБС.
Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
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ОБРАЗАЦ XV
ЈНМВ бр. 2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској
Црњи.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
- за корисника сопствене менице –
КОРИСНИК: Основна школа „Ђура Јакшић“, ул. Краља Александра 63, 23220 Српска Црња
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку
2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи, а по
основу гаранције за добро извршење посла.
Рок важења ове менице је 10 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, тј.
предметне набавке и реализације уговорних обавеза.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без
протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а
1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Изабрани понуђач –испоручилац ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом
потписивања уговора;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа и ово менично овлашћење.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
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ОБРАЗАЦ XVI
ЈНМВ бр. 2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској
Црњи.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________
Седиште:___________________________________________
Матични број:_______________________________________
Порески идентификациони број ПИБ:___________________
Текући рачун:_______________________________________
Код банке:__________________________________________
ИЗДАЈЕ:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
- за корисника сопствене менице –
КОРИСНИК: Основна школа „Ђура Јакшић“, ул. Краља Александра 63, 23220 Српска Црња
Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ ,
и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од
_________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку
2/2018 радови- реконструкција санитарних чворова ОШ „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи,), по
јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за добро извршење посла.
Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека гарантног рока.
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без
протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од
стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а
1 (један) за Повериоца.
Датум и место издавања овлашћења
______________________

М.П.

Дужник-издавалац менице
________________________
Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом
потписивања уговора;
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа и ово менично овлашћење.
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и
располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.
Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
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