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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015),
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке Јавног предузећа за
уређивање грађевинског земљишта “Краљево” број 4453/4 од 07.09.2015.године,
Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се закон не
примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева број 3805/15
од 31.12.2015. године, Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више
Наручилаца број 544/17, 779/1 и 819/17 од 20.03.2017.године, Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 568/17 и број 779/2 од 22.03.2017. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку број 569/17 и број 779/3 од 22.03.2017.године
припремљена је :
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника
рата 1991.-1999.
Број јавне набавке за 2017. годину: ЈН бр. 1.3.34
Вредност јавне набавке мале вредности добара без ПДВ-а процењена је на
износ до 1.666.667,00 дин.
Конкурсна документација садржи укупно 41 страна
САДРЖАЈ:
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КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

16

6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 17
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

7

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН(за подизвођача)

8
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
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21

11 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
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12 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ КОЈУ МОЖЕ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Наручилац: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Врста наручиоца: Јавно предузеће и државни органи
Скраћени назив: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Облик својине: државна својина
Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево
Интернет страница Наручиоца: www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org
Шифра претежне делатности: 42.99
Матични број: 17001841
ПИБ: 101258220
Текући рачун: 160-461626-67
Тел/факс : 036 312-019 / 036 312-061
Законски заступник: вд директора Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
2) Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са законом и подзаконским актима под којима се
уређују јавне набавке.
3) Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.3.34 су радови Изградња објекта за меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу
Удружења учесника рата 1991.-1999.
4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци
мале вредности
5) Контакт: E-mail : javne.nabavke@direkcijakv.net
Факс:036-312-061

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1) Опис предметне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.3.34 је
набавка радова - Изградња објекта за меморијално – спортски центар у
Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999.
2) Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне
набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности,
за све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце
попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
3.2. Подношење понуде
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012,14/2015 и 68/2015), подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
утврдити да се понуда отвара први пут.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
назначити да понуду подноси група понуђача и навести називе и адресе свих учесника
у заједничкој понуди.
Понуде доставити на адресу Наручиоца: Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево” , Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево са
назнаком:
“Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника
рата 1991.-1999., ЈН бр. 1.3.34 – НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се подноси у року од 10 (десет) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 31.03..2017. године.
Рок за подношење понуда је 10.04.2017. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца,
без обзира на начин достављања, до 10.04.2017.године до 12.00 часова.
3.3. Пријем понуда
Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока
примљене од стране Наручиоца 3, без обзира на који су начин послате. Понуда коју
Наручилац 3 није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом и Наручилац 3 ће по окончању поступка отварања вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се
неприхватљивим.
Наручилац 3 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.
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3.4. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца 3
дана 10.03.2017. године са почетком у 13.00 часова.
3.5. Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6.Трошкови припреме и подношења понуде
Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца 3 накнаду трошкова.
Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме
понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца 3, Наручилац 3 је дужан да
Понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих
трошкова у својој понуди.
3.7. Рок важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац 3 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.
3.8. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца 3:
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”, Ул. Хајдук
Вељкова бр. 61, 36000 Краљево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34 – не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34 – не отварати“
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији потребно је
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.
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3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
У Обрасцу понуде (поглавље 4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу
понуде (поглавље 4.) наведе да ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који
не може бити већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца 3 и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу 3 за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу 3, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према Наручиоцу 3
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.
став 4. Закона и то :
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
3.12. Начин, рок и услови плаћања
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре у року од
15 дана на рачун понуђача, а на основу преузете количине бензина путем кредитних
картица.
3.13. Рок и начин извођења радова
60 календарских дана од дана увођења у посао
3.14. Гарантни рок
Гарантни рок је две године од дана завршетка радова.
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3.15. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а,
припадајући ПДВ-е, и укупну цену са ПДВ-ом.
Цена мора бити изражена у динарима и у понуђену цену понуђач мора
укључити све зависне трошкове. Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити
изабрана понуда понуђача који је раније поднео понуду.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у ком случају
ће поступити на основу чл. 92. Закона.
3.16. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, Наручилац 3 ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац 3 ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац 3 ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном
углу садрже ознаку „поверљиво“ као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке
потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац 3 не одговара за поверљивост података
који нису означени на поменути начин.
Наручилац 3 ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде. Наручилац 3 ће чувати као пословну тајну име понуђача, као и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
3.18. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. Закона
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито
наведу да су поштовали 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 је у конкурсној документацији.
3.19. Додатне информације или 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
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документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 14.30 часова, са
назнаком – Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јн бр.1.3.34 – Изградња објекта за меморијално – спортски центар у
Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999., путем факса 036/312019, путем електронске поште на e-mail адресу javne.nabavke@direkcijakv.net, или
путем поште на адресу наручиоца: Јавно предузеће за уређивање грађевинског
земљишта “Краљево” , улица Хајдук Вељкова бр.61,36000 Краљево.
Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњења
конкурсне документације, наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на
начин одређен чланом 20.ЗЈН.
3.20. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац 3 задржава право да током рока за достављање понуда измени или
допуни конкурсну документацију.
Свака измена и допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.
Уколико Наручилац 3 измени и допуни конкурсну документацију осам или мање
дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац 3 ће продужити рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 3.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац 3 не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
3.21. Додатна објашњења од понуђача
после отварања понуда
и
контрола код понуђача односно његовог подизвођача.
После отварања понуда Наручилац 3 може, приликом стручне оцене понуда,
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ћу му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу, увид код
понуђача, односно његовог подизвођача као и да изврши исправке рачунских грешака,
у свему како је предвиђено чланом 93.ЗЈН.
Уколико Наручилац 3 оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац 3
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца 3, односно да
омогући Наручиоцу 3 контролу код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца 3 у току разматрања понуде
пруже додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није
дозвољена било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а
посебно није дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу
понуду учинила прихватљивом односно одговарајућом.
Наручилац 3 може уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања
понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 3 ће
такву понуду одбити као неприхватљиву.
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3.22. Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац 3 ће разматрати само оне понуде које су благовремене и које
испуњавају услове из конкурсне документације. Наручилац 3 ће одбити све
неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана
106.Закона. Наручилац 3 може одбити понуду уколико поседује доказ негативне
референце, сходно члану 82.Закона.
3.23. Обустава поступка
Наручилац 3 ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени
услови за доделу уговора или из објективних разлога, који се нису могли предвидети у
време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети поступак
оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца 3 за предметном
набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
Наручилац 3 је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке
писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о
правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и интернет страници
www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org у року од три дана од дана доношења одлуке.
3.24. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.25. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у
даљем тексту Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском
поштом на е-mail: javne.nabavke@direkcijakv.net, факсом на број 036/312-061, или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико овим законом није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права Наручилац 3 обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема Захтева за
заштиту права, које садржи податке из прилога 3Љ. Уколико Наручилац 3 одлучи да
заустави даље активности у случају подношења Захтева за заштиту права, дужан је
да у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље
активности у поступку јавне набавке.
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 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става,
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
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подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл.109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама чл.150.ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
 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 повреде доказују
 потврду о уплати таксе из чл.156.ЗЈН
 потпис подносиоца
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичкр комисије у смислу члана 151. став 1. тач. 6) ЗЈН је:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.ЗЈН која садржи
следеће елементе:
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да
изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован
 износ таксе из чл.156.ЗЈН чија се уплата врши на износ од 60.000,00 динара
 број рачуна: 840-30678845-06
 шифра плаћања 153 или 253
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права
 сврха: ЗЗП (навести назив наручиоца), јавна набавка (навести редни број јавне
набавке)
 корисник: буџет Републике Србије
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег
је извршена уплата таксе
 потпис овлашћеног лица банке, или
2) Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елоементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1), или
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом која садржи све елементе из потврде
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о извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних да буде издата од стране банке и да
садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке, за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници,
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава)
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), за подносиоце захтева за заштиту права
( банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу
ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-166.ЗЈН
3.23. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права. Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу 3 у року од 5
дана од дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац 3 може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112.
став 2. тачка 5.) Закона.
3.26.Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац 3 ће поступити
у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца
3.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца
3 неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
3.27. Додатни радови (непредвиђени радови)
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење
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уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност Наручиоца 3.
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од
стране
наручиоца, са Извођачем ће се закључити уговор о извођењу ових радова.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане
сагласности Наручиоца 3 неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од
стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова).
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1.
тачка 5., члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама.
3.28. Повећање обима предмета набавке
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
наручилац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.
У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став
5. Закона о јавним набавкама.
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра делатности
Тип
предузећа
средње...)

(микро,

мало,

e-mail
Телефон
Телефакс
Матични број
Порески број ПИБ
Назив банке и број рачуна
Лице за контакт
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

Да су наведени подаци тачни, тврди
Датум, __________

Потпис
Печат:
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В))
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач
Део предмета набавке
извршити подизвођач

који

ће

Лице за контакт
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт

Напомена:
 Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике у заједничкој понуди;
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ПОНУДА
Понуђач:
Понуда бр.
У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове –
Изградња објекта за меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу
Удружења учесника рата 1991.-1999., у поступку јавне набавке мале вредности ЈН
број 1.3.34 изведемо под следећим условима:
Цена по литру (без ПДВ-а)

___________________

Припадајући ПДВ

___________________

Цена по литру ( са ПДВ-ом)

Рок извођења радова

____________________

60 календарских дана од дана увођења у
посао

Рок и начин плаћања

Плаћање ће се вршити на основу
испостављених привремених и окончане
ситуације по завршетку посла, у року од
15 дана по пријему ситуације

Рок важења понуде

60 дана од дана отварања понуде

Датум:

Потпис:

Понуђач

Подизвођач

П е ч а т:
Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци који су у истом наведени.
 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује
и печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење
осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.
Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75. ст. 1. тач. 1) Закона
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3) Да 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. 3) Закона)
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 немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
у складу са чл. 77. став 4. Закона понуђач доказује достављањем изјаве (образац
изјаве бр. 9.).

_________________________________________________________________________
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да достави
изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом.
Наручилац 3 неће тражити од понуђача чија је понуда оцењена као
најповољнија пре доношење одлуке о додели уговора да достави на увид оригинал
и оверену копију доказа о испуњености услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/2015 и
68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_________________________________________из_______________________
,
Адреса:
_________________________________________
матични
број:
_____________,
у поступку јавне набавке мале вредности радова - Изградња објекта за меморијално –
спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999. , ЈН
1.3.34 испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар
2)
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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)
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији
Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________

_______________________
м.п.

_________________________________________________________________________
Напомена: У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди
мора испуњавати услове под редним бројевима 1, 2 и 3. Уколико понуду подноси
група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном
броју примерака, и потпише од стране овлашћеног лица за сваког члана групе
понуђача (као и за носиоца посла групе понуђача).
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ЗА ПОДИЗВОЂАЧА)
У складу са чланом 77. став 4. Закона ("Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и
68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступници понуђача и подизвођача, дајемо следећу:
ИЗЈАВУ
Подизвођач
___________________________________________
из
_________________,
Адреса:_________________________________________,
матични
број
_____________, у поступку јавне набавке мале вредности радова - Изградња објекта
за меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника
рата 1991.-1999. , ЈН 1.3.34 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)
2)

3)

Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре
Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача
_______________________
м.п.
Потпис овлашћеног лица подизвођача
_______________________
м.п

___________________________________________________________________
Напомена:
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је
да за подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и
печатима оверен овај образац Изјаве (уколико понуђач наступа са више
подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за сваког подизвођача)
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8. ДОДАТНИ УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СХОДНО ЧЛАНУ
76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
Понуђач је дужан да пре закључења уговора достави Наручиоцу Уговор о
осигурању од професионалне одговорности (Полису осигурања одговорности) са
Условима за осигурање од професионалне одговорности, у свему према Правилнику о
условима осигурања од професионалне одговорности број 110-00-00058/2015-07 од
6.маја 2015.године, донет од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Доказује се:
Приликом подношења понуде доставља се:
- Изјава на обрасцу бр.12, која је саставни део Конкурсне документације (страна
23/41) којом Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
ће уколико му уговор о предметној јавној набавци буде додељен доставити Уговор о
осигурању од професионалне одговорности (Полису осигурања одговорности) са
Условима за осигурање од професионалне одговорности
Приликом закључења уговора, доставља се:
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурањаодговорности)
са Условима за осигурање професионалне одговорности који су саставни део Полисе.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама
понуђач__________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима,
у поступку јавне набавке мале вредности радова - Изградња објекта за меморијално
– спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999., ЈН
1.3.34

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_________________________________________________________________________
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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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама
понуђач
___________________________________________________________________
(Навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у поступку
јавне набавке мале вредности радова - Изградња објекта за меморијално – спортски
центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999., ЈН 1.3.34

Датум
____________________

Понуђач
МП

______________________

_________________________________________________________________________
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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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности радова - Изградња објекта за меморијално
– спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999., ЈН
1.3.34
даје
ИЗЈАВУ
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима .

Датум
____________________

Понуђач
МП
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_______________________

12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОЛИСИ ОСИГУРАЊА ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ
КОЈУ МОЖЕ ПРИЧИНИТИ ДРУГОЈ СТРАНИ,ОДНОСНО ТРЕЋЕМ ЛИЦУ

______________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико
ми у поступку јавне набавке мале вредности радова – Изградња објекта за
меморијално – спортски центар у Адранима на иницијативу Удружења учесника рата
1991.-1999., ЈН 1.3.34 , буде додељен уговор о предметној јавној набавци, а пре
закључења уговора доставити наручиоцу Уговор о осигурању од професионалне
одговорности (Полиса осигурања одговорности) са Условима за осигурање
професионалне одговорности који чине саставни део уговора, чиме се као понуђач
осигуравам од одговорности за штету приликом пружања професионалних услуга
(заштита од последица стручне грешке) коју може имати друга страна, односно треће
лице, а све у складу са чланом 129а и чланом 201. став 5. тачка 12. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.Гласник РС” бр.72/09, 81/09 исправка, 64/10УС,29/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,132/14 и 145/14 ) и Правилником о условима
осигурања од професионалне одговорности бр. 110-00-00058/2015-07 од 6. маја 2015.
које је донело Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорност) са Условима за осигурање професионалне одговорности, морају бити
достављена у оригиналу или овереној копији, са важношћу за читав период извршења
услуга.

Датум
_____________________

Понуђач
М.П.

____________________

_________________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за носиоца посла.
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11.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ре
д.
бр.
1
2
3
4

Врста трошкова

Износ трошкова

Укупно динара:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач, и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
Наручиоца 3, наручилац 3 је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу
надокнади трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац трошкова, припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________
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12. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери
Изградња објекта за меморијално – спортски центар у Адранима на
иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999.
ЈН 1.3.34
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
Град Краљево, Трг Јована Сарића, ПИБ: 102675366, Матични број: 07193807 кога
заступа др Предраг Терзић дипл. политиколог (Наручилац 1)
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", Улица Хајдук
Вељкова бр. 61 (у даљем тексту: Наручилац 3), ПИБ 101258220, матични број
17001841, које заступа в.д. директора Александар Несторовић, дипл.инж.арх., са једне
стране
и
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__,
матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун
___________________(у даљем тексту: Добављач), које заступа
___________________________, са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Добављач наступа са подизвођачем/подизвођачима:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
На основу прихваћене понуде Добављача број _______, од _______2017. године
и Одлуке о додели уговора број: _______од _______2017. године, а након спроведеног
поступка јавне набавке мале вредности радова број 1.3.34 по позиву за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана 31.03.2017. године уговорне
стране закључују овај уговор.
Уговорене стране су се споразумеле у следећем:
Члан 1.
Наручилац 3 посла поверава, а Добављач, као најповољнији понуђач изабран у
поступку јавне набавке мале вредности радова, прихвата обавезу да за потребе
Наручиоца 1 изведе радове на изградњи објекта за меморијално – спортски центар у
Адранима на иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999., ЈН 1.3.34.
Члан 2.
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Добављач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему
према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и стандардима
који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца
3, прихваћеној понуди Добављача и условима из овог уговора.
Члан 3.
Добављач ће радове које су предмет овог уговора извршити самостално без
подизвођача - са подизвођачима и то:
- _________________________ за___________________________ радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове
Понуђачи из групе понуђача су:
- _________________________ за__________________________ радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове
Члан 4.
На основу прихваћене понуде Добављача бр. _____________ од
________________, уговарачи утврђују да укупна уговорена вредност радова са
припадајућим порезом из члана 1. овог уговора износи_______________ динара.
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и
понудом извођача радова бр.____________ од______.2017. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на
основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз
примену фиксних јединичних цена.
У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође
до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа,
извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се
закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 5.
Наручилац 1 се обавезуе да обезбеди средства за уредно финансирање
уговорених радова и да извршава обавезу плаћања у складу са уговором.
Наручилац 3 се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој ће бити
извођени радови,
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених
надзорних органа,
- изврши пријем радова по њиховом завршетку.
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Члан 6.
Добављач се обавезује да:
 поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене
недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца 3 на градилишту
уредно води градилишну документацију-грађевински дневник и грађевинску
књигу,

о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др.
евентуално потребне инфраструктурне прикључке, као и локацију за
ускладиштење материјала, опреме и механизације.

о свом трошку обезбеди локацију за ускладиштење материјала и опреме и
механизације
Члан 7.
Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених и окончане
ситуације, а у року од 15 дана по пријему ситуације.
Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између
уговарача у року од 15 дана по пријему ситуације код инвеститора.

Члан 8.
Добављач се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 60
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када
Наручилац 3 упути посебно обавештење извођачу што се констатује у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора
Члан 9.
Добављач има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја
који се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису
могли
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности
од утицаја на извођење радова.
У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за
онолико времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се
изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.
Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење радова, Добављач нема право на продужење уговореног рока и других
уговорених услова извођења радова.
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Члан 10.
Наручилац 3 ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно
- технички надзор преко овлашћених надзорних органа одговарајуће струке и на тај
начин контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему,
квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи,
конкурсном документацијом и овим уговором.
Наручилац 3 ће писаним путем обавестити извођача радова о именовању
надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.
Добављач ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем одредити
одговорне руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца 3.
Добављач је такође дужан да писаним путем обавести Наручиоца 3 о својим
подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
Члан 11.
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац 3 ће поступити
у складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Добављач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене
количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност
Наручиоца 3.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца 3, са
Добављачем ће се закључити анекс овог уговора.
Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности
Наручиоца3 неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног
надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Добављач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова
неће утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 12.
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.
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Добављач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност наручиоца.
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од
стране
Наручиоца 3, са Добављачем ће се закључити уговор о извођењу ових радова.
Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане
сагласности Наручиоца 3 неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од
стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Добављач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова).
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5., члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама.
Члан 13.
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
Наручилац 3 може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.
У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став
5. Закона о јавним набавкама.
Члан 14.
За радове изведене по овом уговору Добављач даје гаранцију у трајању од 2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.
Члан 15.
Добављач је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако Добављач неоправдано закасни са извођењем радова или неквалитетно
изведе радове обавезан је да Наручиоцу 1 плати уговорну казну у висини од 1‰ (један
промил) од вредности уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с
тим да укупна казна може да износи највише 5% од вредности уговорених радова.
Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.
Члан 16.
У складу са Правилником о условима осигурања од професионалне
одговорности број 110-00-00058/2015-07 од 06.05.2015.год. донет од стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, понуђач је дужан да пре
закључења уговора достави Уговор о осигурању од професионалне одговорности
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(полису осигурања одговорности) и Услове за осигурање од професионалне
одговорности,који су саставни део овог уговора, са друштвом регистрованим за ову
врсту осигурања, којима се Добављач штити од последица стручне грешке која може
настати у току реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од
постојећих правила струке, утврђених професионалним стандардима односно
неизвршење и непоступање са пажњом доброг стручњака за коју је одговоран, а у
складу са Законом о планирању и изградњи и других закона.
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорности) са Условима за осигурање професионалне одговорности који су
саставни део Полисе, мора бити достављена у оргиналу или оверена копија са
важношћу за читав период извођења радова.
Уколико се рок за извођење радова продужи Добављач је обавезан да достави
пре истека уговореног рока Полису осигурања из става 1. овог члана, са новим
периодом осигурања.
Добављач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља
на раду, као и противпожарне заштите.
Члан 17.
Наручиоци могу раскинути овај уговор у случају да Добављач не изводи радове
у складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде
или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
Члан 18.
Добављач може да раскине овај уговор ако Наручиоци не извршавају своје
уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које Добављач није могао да
предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове
обавезе.
Члан 19.
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.
Члан 20.
Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог
уговора и извођења радова.
Члан 21.
Наручиоци и Добављач ће евентуална спорна питања која настану из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених лица.
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.
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Члан 22.
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
на уговорену врсту посла.
Члан 23.
Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3 примерка
налазе код обе уговорне стране

ЗА ДОБАВЉАЧА

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА КРАЉЕВА

________________

______________________
др Предраг Терзић, дипл.политиколог

ЗА НАРУЧИОЦА
ВД ДИРЕКТОРА
Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево”
___________________________
Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
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14. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Изградња објекта за меморијално – спортски центар у Адранима на
иницијативу Удружења учесника рата 1991.-1999.- ЈН 1.3.34
Понуђач____________________________________________________ у складу
са чл.61.став 4.тачка 7) ЗЈН (“Службени гласник РС” бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),
прилаже образац структуре понуђене цене како следи у табели.
1. Образац структуре цене
1.Трошкови материјала укупно

____________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких услуга

___________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а)

____________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену

____________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом)

____________ динара са ПДВ-ом

место: ______________
датум:_______________

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
структуре цене.

Упутство како да се попуни образац структуре цене
Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
- Под тачком 2. уписују се трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких углуга.
- Под тачком 3. понуђачи уписију укупну цену без ПДВ-а,
- Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
- Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
- Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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14. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА И УСЛУГА

Програмом, тачка Г.2.20. ЈП за уређење грађевинског земљишта Краљево из
Краљева, поред осталих позиција, предвиђена је и Изградња меморијално спортског
центра у Адранима-наставак радова .
Предмет радова, је наставак радова на изградњи Меморијалног центра на КП
1164/1 КО Адрани, а све на основу Решења о грађевинској дозволи број 3511017/2011-6 од 2.04.2012.г, Главног пројекта урађеног од предузећа АРКОН Краљево и
на основу Предмера-количина и описа радова и техничке спецификације.
У овој фази извођења, изводе се радови само на изради темеља, према
пројекту „ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ уређења простора са изградњом рукометног терена на
КП 1164/1 КО Адрани“, Грађевинској дозволи и према количини и опису радова који је
саставни део тендерске документације.
Пре давања понуде, по потреби, може се извршити увид у пројектну
документацију као и увид на лицу места.
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17. PREDMER RADOVA
radova na izgradnji pomoćnog objekta pri otvorenom multifunkcionalnom sportskom igralištu u Adranima kod Kraljeva
Investitor: UDRUŽENJE UČESNIKA RATA 1991-1999 OPŠTINE KRALJEVO
mera

pozicija

količina

jedinična
cena

I. ZEMLJANI RADOVI:
1. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje do
10cm. Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po m².
2. Ručni iskop zemlje III.kategorije za stope temelja, dubine do
1.50m, sa odsecanjem ivica. U cenu iskopa uračunato je i
planiranje dna iskopa sa tačnošću do ±3cm kao i eventualno
razupiranje rova.Obračun po m³ iskopa.
3. Planiranje dna iskopa sa tačnošću do ±1cm po visini. Obračun po
m².

4. Nabavka, nasipanje i nabijanje šljunka ispod betonskih podova,
temelja i trotoara u sloju d=10cm. Obračun po m².

m²

300.00

m³

43.20

m²

153.20

m²

206.27

m³

8.14

5. Nasipanje i nabijanje prethodno iskopane zemlje pored temeljnih
zidova. Nabijanje vršiti u slojevima od po 20cm. Obračun po m³.
6. Nabavka i razastiranje sloja peska kao podloge ispod betonskih
ploča pristupne staze ispred ulaza u objekat. Tamponski sloj peska
nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini
+/- 1 cm. Obračun po m².
m²

Debljina sloja d=10cm

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:

II. ZIDARSKI RADOVI:
7. Zidanje zidova giter blokovima I.klase 25x19x19cm u produžnom
malteru 1:2:6. Obračun po m³ gotovog zida.

m³

8. Zidanje pregradnih zidova giter opekom I.klase, d=12cm, u
produžnom malteru 1:2:6 sa istovremenom izradom
arm.betonskog serklaža u visini vrata armiranog sa ±2Ø10, MB25
uzØ6/25. Obračun po m² zida.

m²

9. Zidanje dimnjaka gotovim elementima tipa Schiedel "UNI16", sa
svim fazonskim delovima u produžnom malteru. Obračun po m'
dimnjačkog kanala.
m'

32/32/33 Ø160mm
10. Obzidjivanje dimnjačkog kanala giter opekom d=12cm u
produžnom malteru u tavanskom prostoru i van krova. Obračun
po m².
d=12cm
11. Nabavka i ugradnja završnih ventilacionih kapa sa svim fazonskim
delovima i obzidjivanjem u svemu prema propisima. Obračun po
komadu.

m²

kom.

12. Malterisanje zidova iznutra produžnim malterom u dva sloja sa
prethodnim prskanjem zidova cementnim mlekom. U cenu je
uračunata i obrada špaletni kraj otvora. Obračun po m².
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m²

ukupno

"ARKON" Kraljevo
mera

pozicija

13. Malterisanje plafona preko TM-3 (fert) konstrukcije, produžnim
malterom u dva sloja sa prethodnim prskanjem površina
cementnim mlekom. Obračun po m².
14. Malterisanje spoljnih betonskih površina - plafona (medjuspratne
konstrukcije), streha, stubova i sl. produžnim malterom u dva
sloja sa prethodnim prskanjem površina cementnim mlekom.
Obračun po m².
15. Izrada cementne košuljice u padu od 1% min.d=3cm, na terasi.
Obračun po m².
16. Izrada cementnog estriha d=5cm armiranog sa mrežom Q131 u
sredini sloja, kao zaštitnog sloja termoizolacije podova prizemlja.
Cenom je obuhvaćena i nabavka i postavljanje mreže Q131. Sve
komplet obračun po m².

35
količina

jedinična
cena

m²

m²

m²

m²

SVEGA ZIDARSKI RADOVI:

III. IZOLATERSKI RADOVI:
17. Izrada horizontalne hidroizolacije ploče prizemlja od jednog sloja
"kondora-2" sa varenjem na slojevima i izradom sokle pored zida
do visine h=20cm u svemu prema opisu i uputstvu JUS-a. Obračun
po m².
18. Nabavka i ugradnja tvrdo presovane termoizolacije "URSA TEP"
kao termičke izolacije poda u prizemlju u sloju d=5cm sa slojem
PVC folije. U cenu je uračunata i folija. Obračun po m².

m²

171.20

m²

19. Nabavka i ugradnja tvrdo presovane termoizolacije tip "URSA TEP"
kao termičke izolacije po ploči medjuspratne konstrukcije u sloju
d=5cm sa postavljanjem sloja završne polietilenske folije
"ISOFLEX". U cenu je uračunata i folija. Obračun po m².
m²
20. Nabavka i postavljanje fasadne, hidrofobne izolacione ploče od
mineralne vune tipa "URSA FIP" ili "URSA FDP-3", debljine 50 mm,
sa pripremom za izradu Fasolit T fasade. Fasadne ploče od
mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju fasade
preko građevinskog lepka i ankerovati ih specijalnim tiplovima.
Preko ploča naneti sloj građevinskog lepka, utisnuti po celoj
površini staklenu mrežicu i naneti završni sloj građevinskog lepka,
po detaljima i uputstvu proizvodjača. Obračun po m².
m²
SVEGA IZOLATERSKI RADOVI:

IV. BETONSKI RADOVI:
21. Betoniranje armirano betonskih stopa temelja, betonom MB20 u
odgovarajućoj oplati. Obračun po m³ ugradjenog betona.

22. Betoniranje betonskih temeljnih zidova, nabijenim betonom
MB20, u odgovarajućoj dvostranoj oplati. Obračun po m³
ugradjenog betona.
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m³

17.36

m³

14.03

ukupno

"ARKON" Kraljevo
mera

pozicija

podova
nabijenim
betonom
MB20,
sa
23. Betoniranje
jednovremenom izradom cementne košuljice d=8+2cm. Obračun
po m².
24. Betoniranje poda terase nabijenim betonom MB20, sa
jednovremenom izradom cementne košuljice d=8+2cm. Obračun
po m².

36
količina

m²

jedinična
cena

125.20

m²

25. Betoniranje armirano betonskih horizontalnih i vertikalnih
serklaža i stubova u odgovarajućoj oplati, MB25. Obračun po m³.
m³
26. Betoniranje armirano betonskih greda, nadprozornika
nadvratnika u odgovaraju}oj oplati, MB25. Obračun po m³.

i

27. Betoniranje armirano betonske "FERT"
odgovarajućoj oplati, MB25. Obračun po m².

u

konstrukcije

m³

m²

28. Betoniranje armirano betonskih ploča streha, dpl.=15cm, u
odgovarajućoj glatkoj oplati, MB25. Obračun po m².
29. Izrada pristupne staze ispred objekta od betonskih ploča,
dimenzija 30x30x3 cm, u pesku. Betonske ploče postaviti u sloju
peska debljine 10 cm, pravilno nivelisati i složiti u slogu po nalogu
projektanta. Spojnice ispuniti peskom, a ploče očistiti. U cenu
ulazi nabavka betonskih ploča, podloga od peska i ispuna spojnica.
Obračun po m².

m²

m²

SVEGA BETONSKI RADOVI:

V. ARMATURA:
30. Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža armature u
svemu prema statičkom proračunu i detaljima armature. Obračun
po kg. komplet ugradjene armature.
RA 400/500
GA 240/360
MAG 500/560

kg.
kg.
kg.

1,500.00
1,000.00
900.00

UKUPNO:

kg.

3,400.00

SVEGA ARMATURA:

VI. TESARSKI RADOVI:
31. Izrada klasične viševodne drvene krovne konstrukcije od suve
rezane gradje, I.klase, preseka prema projektu i statičkom
proračunu. Obračun po m² horizontalne projekcije krova.
32. Letvisanje krova krovnom letvom 24/48mm za pokrivanje
falcovanim crepom tipa "Kontinental Plus". Obračun po m² kosine
krova.

m²

m²

33. Pokrivanje krova falcovanim crepom tipa "KONTINENTAL PLUS" u
svemu prema uputstvu proizvodjača. Obračun po m² kosine krova.
m²
SVEGA TESARSKI RADOVI:

VII. BRAVARSKI RADOVI:
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34. Izrada i ugradnja jednokrilnog prozora od min.petokomornih PVC
profila sa čeličnim ojačanjem, u boji po izboru projektanta,
zastakljenog termoizolacionim staklom d=5+18+4mm u gumenom
dihtungu, staklom tip "Flot", bistro, unutarnje niskoemisiono.
Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne osovine (okretnonagibni sistem) prema šemi bravarije. Sve komplet finalno
obradjeno i snabdeveno potrebnim okovom, podprozorskom
daskom sa unutarnje strane kao i opšivkom - okapnicom od
plastificiranog al.lima u istom tonu sa spoljne strane, kao i
odgovarajućim spoljnim kapacima sa pomerljivim žaluzijama i
venecijaner roletnama.
pos.1, vel.60/60
pos.2, vel.80/80
pos.4, vel.80/140

kom.
kom.
kom.

35. Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od min.petokomornih PVC
profila sa čeličnim ojačanjem, u boji po izboru projektanta,
zastakljenog termoizolacionim staklom d=5+18+4mm u gumenom
dihtungu, staklom tip "Flot", bistro, unutarnje niskoemisiono.
Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne osovine (okretnonagibni sistem) prema šemi bravarije. Sve komplet finalno
obradjeno i snabdeveno potrebnim okovom, podprozorskom
daskom sa unutarnje strane kao i opšivkom - okapnicom od
plastificiranog al.lima u istom tonu sa spoljne strane, kao i
odgovarajućim kapacima sa pomerljivim žaluzijama i venecijaner
roletnama.
pos.3, vel.120/80

kom.

36. Izrada i ugradnja četvorokrilnog prozora od min.petokomornih
PVC profila sa čeličnim ojačanjem, u boji po izboru projektanta,
zastakljenog termoizolacionim staklom d=5+18+4mm u gumenom
dihtungu, staklom tip "Flot", bistro, unutarnje niskoemisiono.
Otvaranje prozora oko vertikalne i horizontalne osovine (okretnonagibni sistem) prema šemi bravarije. Sve komplet finalno
obradjeno i snabdeveno potrebnim okovom, podprozorskom
daskom sa unutarnje strane kao i opšivkom - okapnicom od
plastificiranog al.lima u istom tonu sa spoljne strane, kao i
odgovarajućim kapacima sa pomerljivim žaluzijama i venecijaner
roletnama.
pos.5, vel.240/140

kom.

37. Izrada i ugradnja višekrilnih balkonskih vrata, sa otvaranjem
prema šemi bravarije (harmonika sistem) od min.petokomornih
PVC sa profila čeličnim ojačanjem u boji po izboru projektanta, sa
termo prekidom, zastakljenih termoizolacionim staklom u
gumenom dihtungu d=5+18+4mm staklom tip "Flot", bistro,
unutarnje niskoemisiono. Sve komplet finalno obradjeno,
snabdeveno potrebnim okovom, spoljnom opšivkom - okapnicom
od plastificiranog al.lima u istom tonu kao i odgovarajućim
kapacima sa pomerljivim žaluzijama i venecijaner roletnama.
pos.6, vel.320/240
pos.7, vel.240/240

kom.
kom.

38. Izrada i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata, sa otvaranjem prema
šemi (u polje) od min.petokomornih PVC profila sa čeličnim
ojačanjem, u boji po izboru projektanta, sa krilom od
plastificiranog panela ojačanog plastificiranim aluminijumskim
limom. Sve komplet finalno obradjeno, snabdeveno potrebnim
okovom, rukohvatima, elzet bravom sa tri ključa, lančićem i
špijunkom. Sve komplet finalno obradjeno i ugradjeno plaća se po
komadu.
pos.8, vel.100/220

kom.
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39. Izrada i ugradnja dvokrilnih ulaznih vrata na ostavi za opremu, sa
otvaranjem prema šemi (u polje) od min.petokomornih PVC
profila sa čeličnim ojačanjem, u boji po izboru projektanta, sa
krilima od plastificiranih panela ojačanih plastificiranim
aluminijumskim limom. Sve komplet finalno obradjeno,
snabdeveno potrebnim okovom, rukohvatima, elzet bravom sa tri
ključa, lančićem i špijunkom. Sve komplet finalno obradjeno i
ugradjeno plaća se po komadu.
pos.9, vel.180/240

kom.

40. Izrada i montaža zaštitne ograde od univerzalnog žičanog pletiva
sa okcima 60/60mm, debljine žice d=4mm. Na svakih 2m postaviti
pocinkovane čelične stubove Ø6/4" za zatezanje pletiva, visine
2,20m. Postaviti kapije za prolaz pešaka i vozila. Obračun po m²
ograde.
41. Izrada i postavljanje kapije za pešake od čeličnih profila i
univerzalnog žičanog pletiva kao i ograde. Kapiju izraditi i ugraditi
po uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava cilindar sa
tri ključa po izboru projektanta. Pre ugradnje kapiju očistiti od
korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu
boju i postaviti kapiju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju,
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po komadu
kapije.
vel. 1.50mx2.00m
vel. 4.00mx2.00m

m'

kom.
kom.

42. Izrada i postavljanje klizne kapije kapije za vozila od čeličnih
profila i univerzalnog žičanog pletiva kao i ograde. Kapiju izraditi i
ugraditi po uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi,
očistiti i obrusiti. Na krilo postaviti tri šarke. Okov, šarke i brava
cilindar sa tri ključa po izboru projektanta. Pre ugradnje kapiju
očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju,
osnovnu boju i postaviti kapiju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu
boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Obračun po komadu
kapije.
kom.
kom.
SVEGA BRAVARSKI RADOVI:

VIII. LIMARSKI RADOVI:
43. Opšivanje ivica armirano betonskih streha bakarnim limom
razvijene širine 30cm. Obračun po m'.
44. Opšivanje dimnjaka bakarnim limom razvijene širine 60cm sa
izradom spojeva. Obračun po m'.

45. Izrada i montaža horizontalnih visećih oluka od bakarnog lima
razvijene širine 70cm. Sve komplet finalno ugradjeno i obradjeno
plaća se po m'.
46. Izrada i montaža vertikalnih odvodnih olučnih cevi od bakarnog
lima razvijene širine 45cm. Obračun po m' komplet ugradjenih
olučnih cevi.

m'

m'

m'

m'

SVEGA LIMARSKI RADOVI:
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IX. STOLARSKI RADOVI:
47. Nabavka i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata u metalnom
štoku od plastificiranog aluminijumskog profila, sa drvenim krilom
od furniranog medijapana tipa "Masterkraft", u svemu prema
šemi stolarije odn. bravarije, finalno obradjenih, farbanih lakom
na vodenoj osnovi u boji po izboru projektanta i snabdevenih
potrebnim okovom od plastificiranog aluminijuma, tri usadne
šarke po krilu, rukohvatima i ukopavajućom cilinder bravom sa tri
ključa. Sve komplet finalno obradjeno i ugradjeno plaća se po
kom.
pos.II. vel.90/220
pos.III. vel.80/220
pos.IV. vel.70/220

kom.
kom.
kom.

48. Nabavka i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih asimetričnih vrata u
metalnom štoku od plastificiranog aluminijumskog profila, sa
drvenim krilima od furniranog medijapana tipa "Masterkraft", u
svemu prema šemi stolarije odn. bravarije, finalno obradjenih,
farbanih lakom na vodenoj osnovi u boji po izboru projektanta i
snabdevenih potrebnim okovom od plastificiranog aluminijuma,
tri usadne šarke po krilu, rukohvatima i ukopavajućom cilinder
bravom sa tri ključa. Manje krilo predvideti sa zasebnim
fiksiranjem. Sve komplet finalno obradjeno i ugradjeno plaća se
po kom.
pos.I. vel.120/220

kom.

SVEGA STOLARSKI RADOVI:

X. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
49. Bojenje zidova i plafona posnom bojom "Jupol" sa prethodnim
gletovanjem. Obračun po m².

m²

SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:

XI. KERAMIČARSKI RADOVI:
50. Nabavka i oblaganje zidova keramičkim pločicama veličine i
dizajna po izboru projektanta , I.klase, fuga na fugu (u sanitarnim
čvorovima i kupatilima celom visinom u kuhinji do visine h=1.60m.
Obračun po m².

m²

SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI:

XII. MERMER I GRANIT:
51. Nabavka i izrada podova pločama od nepoliranog, neklizajućeg
veštačkog granita, vel.600/600/10mm, italijanske proizvodnje, bez
vidljivih spojnica u boji po izboru projektanta sa izradom sokle
pored zida u visini h=10cm. Sve komplet finalno ugradjeno i
obradjeno plaća se po m².

m²

SVEGA MERMER I GRANIT:

XIII. KAMENOREZAČKI RADOVI:
52. Nabavka i izrada poda ulaznog trema i terase postavljanjem ploča
od prirodnog kamena debljine d=30mm u cementnom malteru sa
izradom sokle pored zida u visini od h=100mm, sa fugovanjem i
čišćenjem. Sve komplet finalno ugradjeno i obradjeno plaća se po
m².

m²

SVEGA KAMENOREZAČKI RADOVI:

XIV. FASADERSKI RADOVI:
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Rad mora da bude savesno i prvoklasno izveden sa upotrebom prvoklasnog materijala. Na obradjenim površinama ne sme biti mrlja, a
tonovi moraju biti potpuno ujednačeni. Obojene površine ne smeju se ljuštiti niti otirati. Sve radove izvesti sa kvalifikovanom radnom
snagom za ovu vrstu radova u svemu kako je naznačeno u pojedinim pozicijama i po uputstvu nadzornog organa. Svi izvedeni radovi
moraju da odgovaraju tehničkim propisima i propisima proizvodjača materijala. Obračun po m² prema odgovarajućim gradjevinskim
normama.
pozicija

53. Obrada sokle objekta oblaganjem pločama od prirodnog kamena
debljine d=20mm u cementnom malteru, sa fugovanjem i
čišćenjem. Sve komplet finalno ugradjeno i obradjeno plaća se po
m².

količina

m²

54. Izrada fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim
malterom Unifas PMG 1.6mm, "Prvi maj" Čačak. Unifas PMG 1.6
je jednokomponentni fasadni plastični malter, fabrički pripremljen
za upotrebu, na bazi specijalne polimerne emulzije, sa
mermernim agregatom i dodacima. Podlogu impregnirati
Podlogom A. Unifas PMG 1.6, za celu fasadu, pre upotrebe
medjusobno pomešati da bi se izbegle različite nijanse fasadnog
maltera. Unifas PMg 1.6 po potrebi razrediti do 5% vodom a zatim
naneti glet hoblom u debljini sloja 2-2.5mm i strukturu izvući
kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim
zaribavanjem stiroporom. Nakon obrade fasadu štititi najmanje
24 časa od uticaja atmosferilija.Pre početka nanošenja u saradnji
sa investitorom odrediti boju.

m²

55. Obrada vidnih betonskih površina spolja (venaca, streha, stubova,
žardinjera i sl.) belim cementom sa finim gletovanjem i
pikovanjem. U ceni je uračunata i skela. Obračun po m².
m²
SVEGA FASADERSKI RADOVI:

XV. RAZNI RADOVI:
56. Ugradnja PVC cevi za vodovod I kanalizaciju, traka za uzemljenje,
kanala za struju, po projektu vode, struje I kanalizacije. Instalacije
se po projektu ostavljaju u betonu, pre betoniranja, a za potrebe
naknadnog prikljucivanja na unutrasnje
i spoljne
instalacije,pausalno
57. Nabavka i ugradnja "STILMAT"otirača u odgovarajućoj podlozi na
ulaznom tremu. Obračun po komadu.
vel.90/60

1.00

kom.

58. Nabavka i ugradnja perforirane drenažne cevi Ø110mm kao
drenaže oko objekta. Sve komplet ugradjeno plaća se po m'.

59. Nabavka i ugradnja limenih dimnjačkih vratanaca radi
eventualnog čišćenja rezervnih dimnjaka. Obračun po kom.
komplet ugradjenih vratanaca.
60. Nabavka i ugradnja limenih dimnjačkih štucni sa poklopcem.
Obračun po kom.
61. Nabavka i postavljanje gumenih odbojnika za vrata kraj zida.
Obračun po kom.

m'

kom.

kom.

kom.
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62. Nabavka i postavljanje protivpožarnog aparata tipa S-9, za
početno suvo gašenje požara tipa A,B i C. Obračun po komadu
postavljenog aparata.
63. Nabavka i postavljanje protivpožarnog aparata tipa CO₂, za požara
tipa B, C i E. Obračun po komadu postavljenog aparata.
CO₂ - 5kg.
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kom.

kom.

64. Završno čišćenje objekta za primopredaju. Obračun po m².
m²
SVEGA RAZNI RADOVI:

REKAPITULACIJA
radova na izgradnji pomoćnog objekta uz otvoreno multifunkcionalno sportsko igralište u Adranima kod Kraljeva

I. ZEMLJANI RADOVI:
II. ZIDARSKI RADOVI:
III. BETONSKI RADOVI:
IV. BETONSKI RADOVI:
V. ARMATURA:
VI. TESARSKI RADOVI:
VII. BRAVARSKI RADOVI:
VIII. LIMARSKI RADOVI:
IX. STOLARSKI RADOVI:
X. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
XI. KERAMIČARSKI RADOVI:
XII. MERMER I GRANIT:
XIII. KAMENOREZAČKI RADOVI:
XIV. FASADERSKI RADOVI:
XV. RAZNI RADOVI:
UKUPNO:

NAPOMENA:

UKUPNA PREDRAČUNSKA VREDNOST U DINARIMA:
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