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ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ
СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
Датум и време:

Рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:

14.08.2020. године до 12,00 часова
14.08.2020. године у 13,00 часова

ЦРНА ТРАВА, Јул 2020. године

1. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) конкурсна
документација садржи:
1. Позив за подношење понуде
1.1. Подаци о наручиоцу
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке
1.3. Подаци о предмету јавне набавке
1.4. Услови за учешће у поступку
1.5. Критеријуми за доделу уговора
1.6. Начин преузимања конкурсне документације
1.7. Начин и место подношења понуда
1.8. Место и време отварања понуда
1.9. Рок за доношење одлуке
1.10. Лице за контакт
2. Упутство понуђачима како да сачине понуду
2.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена
2.2. Подаци о обавезној садржини понуде
2.3. Припремање понуде
2.4. Понуда са варијантама
2.5. Самостално подношење понуде
2.6. Услови за подизвођаче
2.7. Заједничка понуда
2.8. Валута и цена
2.9. Начин, услови плаћања и гарантни рок
2.10. Средства финансијског обезбеђења
2.11. Поверљиви подаци
2.12. Додатне информације и појашњења
2.13. Исправка грешака у поднетој понуди
2.14. Рок важења понуде
2.15. Рок за извођење радова
2.16. Критеријуми за избор најповољније понуде
2.17. Измене, допуне и опозив понуде
2.18. Разлози због којих понуда може бити одбијена
2.19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
2.20. Захтев за заштиту права понуђача
2.21. Измене и допуне конкурсне документације
2.22. Одустанак од јавне набавке
2.23. Модел уговора
2.24. Одлука о додели уговора
2.25. Закључење уговора
3. Услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за
доказивање испуњености услова понуђача
3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство
за доказивање испуњености услова понуђача
3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке уз упутство за
доказивање испуњености услова понуђача
3.3. Подношење понуда са подизвођачем
3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране
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групе понуђача)
3.5. Начин достављања доказа
4. Обрасци
4.1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе
понуђача – ОБРАЗАЦ БР.1
4.2. Образац понуде – ОБРАЗАЦ БР.2
4.3. Подаци о понуђачу – ОБРАЗАЦ БР.3
4.4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.4
4.5. Изјава понуђача који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ БР.5
4.6. Општи подаци о подизвођачу– ОБРАЗАЦ БР.6
4.7. Општи подаци о члану групе понуђача – ОБРАЗАЦ БР.7
4.8. Изјава члнова групе који подносе заједничку понуду – ОБРАЗАЦ
БР.8
4.9. Изјава понуђача о одговорном извођачу – ОБРАЗАЦ БР.9
4.10. Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.10а – Партија 1.
4.10. Списак изведених радова – ОБРАЗАЦ БР.10б – Партија 2.
4.11. Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.11а – Партија 1.
4.11. Потврда о изведеним радовима – ОБРАЗАЦ БР.11б – Партија 2.
4.12. Предмер и предрачун радова – ОБРАЗАЦ БР.12 а –Партија 1.
Технички опис радова – Партија 1.
4.12. Предмер и предрачун радова – ОБРАЗАЦ БР.12 б –Партија 2.
Технички опис радова – Партија 2.
4.13а. Модел уговора Партија 1 – ОБРАЗАЦ БР. 13а;
4.13б. Модел уговора Партија 1 – ОБРАЗАЦ БР. 13б;
4.14. Овлашћење представника понуђача – ОБРАЗАЦ БР.15
4.16. Изјава о независној понуди – ОБРАЗАЦ БР.16
4.17. Трошкови припреме понуде – ОБРАЗАЦ БР.17
4.18. Изјава о поштовању обавеза која произилазе из важећих прописа
о заштити на раду запошљавању и условима рада и заштити животне
средине – ОБРАЗАЦ БР.19
5.19. Образац бр. 19 ПО 1
5.20. Образац бр. 20 ПО 2
Графичка документација и шема столарије
Графичка документација централног грејања
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1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 404-83/2020-02 од 29.06.2020. године наручилац упућује позив за подношење
понуда поступку јавне набавке мале вредности на реконструкцији зграде општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив и адреса наручиоца: Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића 61, 16215
Црна Трава
Интернет страница наручиоца: www.opstinacrnatrava.org.rs
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији зграде општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, и то:
- Партија 1. – извођење радова замени столарије на згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави,
- Партија 2. – извођење радова реконструкцији и санацији централног грејања
у згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.
Опис предмета јавне набавке:
Објекат општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави је изграђен у
непрекинутом низу, односно својим бочним дужим странама додирује бочне зидове суседних
објеката и то већим делом са јужне и северне стране. Објекат има слободне фасадне равни
према истоку и западну. Спартност објекта је П+1. Састоји се од две функционалне целине
које имају два посебна улаза. У приземљу се налази библиотека, док је на спрату сала за
биоскопске пројекције и друге представе са пратећим садржајима.
Терен на коме је објекат постављен је раван. Дужина објекта износи 19,60 м. Најмања
ширина објекта између суседних објеката износи 7,00 м, док се објекат у западном делу шири
и највећа ширина износи 9,60 м.
Кров објекта је коси двоводан, на делу изнад степеништа је раван непроходан.
Максимална висина објекта у слемену износи 10,60 м. Објекат је грађен у скелетном
конструктивном систему са системом бетонских стубова и греда и бетонском плочом изнад
приземља која је делом коса да би омогућила нагиб пода биоскопске сале.
Преградни зидови су од опекарских производа дебљине 12 цм и 20 цм. Кровна
конструкција је дрвена, а покривач је цреп. Под на тлу је различит зависно од намене
просторија преко AB плоче дебљине 10 цм. Спољашња столарија је дрвена. У постојећем
стању објекат нема адекватне термоизолационе материјале у оквиру термичког омотача. Све
просторије се природно проветравају преко прозорских отвора.
Набавком је предвиђена замена дрвене столарије новом ПВЦ столаријом – Партија 1.,
као и реконструкција и санација централног грејања – Партија 2.
Назив и ознака из општег речника набавке:
44220000 – Грађевинска столарија
39715200 – Опрема за грејање
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1.4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
као и додатне услове који су дефинисани у конкурсној документацији а односе се на
финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет у складу са чланом 76. Закона о
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 75. и 76. доказује се доказује документима из
члана 77. Закона о јавним набавкама која могу бити у неовереним фотокопијама, а у свему у
складу са упутсвом из конкурсне документације.
1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs.
Конкурсна документација може се преузети и лично у просторијама Општинске
управе Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, сваким радним даном од 8,00 до 14,00
часовa.
1.7. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђачи подносе понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за
подношење понуда од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на порталу Управе
за јавне набавке, најкасније до 14.08.2020. године до 12,00 часова, без обзира на начин
достављања.
Понуда се подноси лично на писарници Општинске управе Црна Трава или путем
поште на адресу наручиоца – Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, 16215
Црна Трава, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова.
Понуђач је дужан да понуду достави у запечаћеној непровидној коверти на следећи
начин:
На предњој страни коверте понуђач лепи попуњен Помоћни образац ПО1 из
конкурсне документације.
На полеђини коверте понуђач лепи попуњен помоћни образац Образац бр. ПО2.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће бити
узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотворене.
1.8. МЕСТО И ВРЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за достављање понуда у
просторијама Општинске управе Општине Црна Трава, односно дана 14.08.2020. године у
13,00 часова.
У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача.
Пре почетка отварања понуда овлашћени представници понуђача су дужни да
Комисији за јавну набавку доставе потписано, оверено и заведено „Овлашћење или
пуномоћје за учествовање у поступку отварања понуда за јавну набавку ЈН 1.3.13/2020 –
„Извођење радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у
Црној Трави“.
Овлашћење није потребно ако отварању присуствује лично директор предузећа или
лично предузетник оснивач радње.

Конкурсна документација

Страна 5
од 79

1.9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
понуда, а објавиће је на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца у року од 3 дана од дана
доношења, сагласно члану 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15).
1.10. КОНТАКТ
Особа за контакт:
Ватрослав Славковић, e-mail: vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs телефон за
контакт 016/811-123, сваког радног дана у времену од 08,00 до 14,00 часова.
Пожељно је да понуда буде спакована у коверти у фасцикли са механизмом и
увезана траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и обезбеђена
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови ни после отварања понуде. Подношење електронске понуде није дозвољено.

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуда и документација која се односи на понуду морају бити састављени на српском
језику. Поступак јавне набавке се води на српском језику.
2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом. Обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и
оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном
документацијом.
Пожељно је да понуда буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови
не могу накнадно уметати или одстрањивати.
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери
печатом и потпише и то:
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац мора
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан
од стране овлашћеног члана групе понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању образаца, дужан је да исту избели и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
2.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.
У случају да поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела
уколико их је наручилац тражио, 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.
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2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
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.
2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Понуду може поднети понуђач који наступа са једним или више подизвођача.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити
подизвођачу, (а који не сме да буде већи од 49%) као и део предмета набаве који ће се
извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача 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. тачка 1 ) до 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац I у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
„Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ (образац 9 у конкурсној
документацији) и доставити доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-5 из конкурсне
документације, док услове из дела 3.2 тачке 1 и 2 испуњавају заједно).
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА
Вредности се у поступку јавнe набавке исказују у динарима.
Цена у понуди мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити
фиксна до краја извршења уговора.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена
цена има предност у случају несагласности.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке.
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са чл.
92 Закона о јавним набавкама.
Понуда у којој буде изражена цена већа од процењене вредности биће одбијена
као неприхватљива.
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2.9. НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Рок плаћања је не краћи од 5, а не дужи од 45 дана, од дана пријема ситуација. Обвезник
пореза на додату вредност је Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на
додатну вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012). Плаћање се
врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа
од 90% вредности уговорених радова.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни
орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну,
испоставља окончану ситуацију.
Авансно плаћање није предвиђено. Понуда у којој је исказан аванс биће одбијена
као неприхватљива.
Гарантни рок за изведене радове износи минимум 2 (две) године рачунајући од дана
примопредаје радова.
2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини 10% од вредности понуде, при чему треба узимати у обзир
укупну вредност понуде изражену у динарима без ПДВ-а.
Банкарска гаранција мора да буде неопозива, безусловна, наплатива на први позив без
права приговора, чији је рок важности 60 дана од дана отварања понуда, којом се гарантује да
ће понуђач платити укупан износ из гаранције по пријему првог позива наручиоца у писаној
форми и изјаве у којој се наводи да је:
- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без
сагласности наручиоца,
- понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца
као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,
- понуђач није успео, или је одбио да достави тражене банкарске гаранције за добро
извршење посла (банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све
наведене елементе).
Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да након потписивања уговора
достави:
1) Једну оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Након завршетка посла понуђач/извођач је у обавези да приликом примопредаје радова
достави:
2) Једну оригинал банкарску гаранцију за гарантни рок у висини 10% од укупне
вредности уговора.
2.11. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Наручилац је дужан да:
1) чува 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;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
обијених у понуди;
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3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете
понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума
и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.
2.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику (поштом, телефаксом или путем
електронске поште), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објави на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши
се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
2.13. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
2.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2.14. ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној
документацији и уговору о јавној набавци.
Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти
уговорени. Овом набавком уговарају се вишкови радова.
Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. овог члана не може се мењати предмет
набавке.
У случају из ст. 1. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која
садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама и да у року од три дана
од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне
набавке и Државној ревизорској институцији.
2.15. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Рок за извођење радова:
Партија 1. – не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана.
Партија 2. – не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана.
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
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У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, следећи
критеријум биће већи износ оствареног пословног прихода за 2019. годину у БОН-ЈН
обрасцу за 2019. годину.
Комисија за јавну набавку ће извршити преглед и оцену понуда по критеријумима
наведеним у овој конкурсној документацији.
Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим
критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, биће одбијена као
неприхватљива.
2.17. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у засебној
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, а како је то наведено у тачки
1.7. конкурсне документације, са назнаком "Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив
понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ - „Извођење радова на реконструкцији зграде општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави“, ЈН 1.3.13/2020, (НЕ ОТВАРАТИ).
Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана
08,00 -14,00 сати, на адресу наручиоца, а најкасније до истека рока за подношење понуде.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се
корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на
начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене
понуде
2.18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити сваку понуду која није благовремена, прихватљива и
одговарајућа у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
2.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, врадновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид код понуђача односно
његовог подизвођача.
Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) радна дана од дана пријема захтева за
објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као
неисправна.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи
начин:
- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално;
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
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2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права понуђача може да поднесе понуђач, подоносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице за учешће у поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права предаје се наручиоцу непосредно или поштом, препоручено
са повратницом, уз уплату прописане таксе.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара; шифра плаћања: 153, сврха уплате: Републичка
административна такса, рачун за уплату: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, или 253
позив на број: ЈНМВ БР. 1.3.13/2020, сврха уплате: Такса за ЗЗП, ЈНМВ БР. 1.3.13/2020 за
Општину Црна Трава, корисник: Буџет Републике Србије);
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуде или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке наручиоца на
порталу ЈН.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуде или конкурсне документације, а подносилац захтева
га није поднео пре истека тог рока.
Ако се у истом поступку јавне набавке поново поднесе 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.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавци.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе,
наручилац ће такав захтев одбацити закључком, који доставља подносиоцу захтева и
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана
пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
Као доказ о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе;
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
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(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован,
као и датум извршења налога;
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН број Р- 1.3.2/2018;
(7) сврха: Такса за ЗЗП за Општина Црна Трава, ЈНМВ БР 1.3.2/2018;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене
под тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава);
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 са законом и другим
прописом.
2.21. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Наручилац може у року који је предвиђен за подношење понуда, да изврши измену
или допуну конкурсне документације. Наручилац ће у том случају без одлагања измене или
допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
У случају да наручиоцу буду писано затражене додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде од стране заинтересовних лица, наручиоц ће одговор послати
у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набаки и на
својој интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
2.22. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
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, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.
2.23. МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да
модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе
уговора.
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Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел
уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из
групе понуђача.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
2.24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана
од дана отварања понуда.
Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на порталу ЈН у року од 3 дана од
дана доношења одлуке.
Након доношења одлуке и протека жалбених рокова, Наручилац ће писменим путем
позвати одабраног понуђача да потпише уговор. У допису ће бити наведен укупан износ
уговора и рок за реализацију посла. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као
најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
2.25. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ПОНУЂАЧА
1. Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама
и наведене додатне услове тражене конкурсном документацијом и то:
3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово
доказивање:
Назив понуђача:
Број и датум понуде:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
документа,
Р.
75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
назив
бр.
услова
издаваоца,
број и датум
издавања
1 УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
став 1. тачка 1).
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:
извод из регистра Агенције за привредне регистре*,
или решење Привредног суда из регистра привредног
субјекта.
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача : Решење
Регистра понуђача који води Агенције за привредне
регистре.**
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод
из регистра Агенције за привредне регистре*, односно
извод из одговарајућег регистра.
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача Решење
Регистра понуђача који води Агенције за привредне
регистре.**
- физичко лице :/
- подизвођач : Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус подизвођач има.
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на
начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или
физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе
понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
и докаже овај услов.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И
ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје
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УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нису осуђивани 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).
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се
доставља и за правно лице и за законског заступника правног
лица):
1. извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда
на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре
2.
извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани
криминал
Вишег
суда
у
Београду
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-zapravna-lica.html), којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала
3. извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник правног лица 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
заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.
Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта. Уколико правно лице
има више законских заступника, за сваког од њих се достављају
ови докази.
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење
Регистра понуђача који води Агенције за привредне
регистре.**
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из
казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова, да 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
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог
уверења може се поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта.
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење
Регистра понуђача који води Агенције за привредне
регистре.**
- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе
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од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта.
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши
на начин који је предвиђен за правно
лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који
статус подизвођач има.
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који статус
понуђач из групе понуђача има. Сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни и докаже овај услов.

3

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА
ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
УСЛОВ: да је понуђач 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).
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:
- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:
уверење Пореске управе Министарства финансија да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенције за
привредне регистре.**
- предузетник који није уписан у Регистар
понуђача::
уверење Пореске управе Министарства финансија да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода.
- предузетник који је уписан у Регистар понуђача:
Решење Регистра понуђача који води Агенције за
привредне регистре.**
- физичко лице:
уверење Пореске управе Министарства финансија да
је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се
врши н а начин који је предвиђен за правно лице,

Конкурсна документација

Страна
16 од 79

предузетника или физичко лице, у зависности који
статус подизвођач има
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се
врши на начин који је предвиђен за правно лице,
предузетника или физичко лице, у зависности који
статус понуђач из групе понуђача
има. Сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже
овај услов.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ
ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА, ЗА
ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР
ПОНУЂАЧА:
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда.

3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин за њихово доказивање:
3.2.1. Финансијски капацитет
да располаже неопходним финансијским капацитетом: односно да је у 3
обрачунске године 2017, 2018. и 2019. годину остварио пословни приход у минималном
износу од 9.000.000,00 динара и да није био у блокади у претходних шест месеци.
Доказ:
 Уколико је понуђач правно лице , доставља:
Извештај о бонитету БОН-ЈН или БОН-КС који издаје Агенција за привредне регистре
којим доказује да је у 3 обрачунске године 2017, 2018. и 2019. остварио пословни приход у
минималном износу од 9.000.000,00 динара и са подацима о ликвидности да није био у
блокади претходних 6 месеци. Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2019.
годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2019. годину.
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке о блокади
за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је дужан да
докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен
позив, прилагањем и Потврде Народне банке Србије, Одељење за принудну наплату,
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период


Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води
пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, доставља:
- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за три године (2017, 2018. и 2019. годину);
- потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за три обрачунске године (2017, 2018. и 2019. годину). Уколико
претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о блокади за
последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је
дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 месеци који претходе
месецу у коме је објављен позив прилагањем и Потврде о броју дана
неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну наплату,
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима испуњава овај доказ
самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача доказ о оствареном приходу и
доказ да није био у блокади испуњавају сви чланови групе заједно-кумулативно.
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3.2.2. Пословни капацитет
да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: да у претходне 3
обрачунске године (2017, 2018. и 2019.) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН,
има реализоване послове које се односе на извођење радова, и то:
- Партија 1. – радови на замени столарије у минималном износу од 2.000.000,00
динара,
- Партија 2. – радови на адаптацији, изградњи или реконструкцији котларница у
минималном укупном износу од 1.000.000,00 динара.
Доказ:
Партија 1.
- списак изведених радова на замени столарије у претходне три обрачунске године
(2017, 2018. и 2019.)
- потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора,
- окончане ситуације заведене код инвеститора и
- закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ
самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви
чланови групе заједно.
Партија 2.
- списак изведених радова на адаптацији, изградњи или реконструкцији котларница у
претходне три обрачунске године (2017, 2018. и 2019.)
- потврде о изведеним радовима, потписане и заведене код инвеститора,
- окончане ситуације заведене код инвеститора и
- закључене уговоре између инвеститора и извођача заведене код инвеститора.
Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима је дужан доставити овај доказ
самостално, а у случају подношења понуде групе понуђача, овај доказ испуњавају сви
чланови групе заједно.
3.2.3. Кадровско - технички капацитет
3.2.3.1. Кадровски капацитет
да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, и то:
Партија 1.
Самостални понуђач, носилац заједничке понуде мора да има у радном односу или на други
начин ангажована лица носиоце личних лиценци, и то: најмање једно или више лица, носиоца
минимум следећих ЛИЦЕНЦИ:
ГИ 04-01.1 или ГИ 04-04.1 или ГИ 04-01.2, односно лиценце 410 или 411 или 419 или 700 или
800 које су издате пре ступања на снагу Правилника о полагању стручног испита у области
просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и
енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних
инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број 51/2019)
Конкурсна документација

Страна
18 од 79

Доказ: наведено понуђач доказује достављањем фотокопијe личне лиценце, потписане и
оверена од стране инжењера са копијом потврде о важности лиценце издате од стране
Инжењерске коморе Србије или фотокопију Уверења о положеном стручном испиту или
фотокопију Решења о издавању лиценце или фотокопију свечане форме лиценце, заједно са
доказима о радном статусу или начином ангажовања осталих лица;
Уз наведене документе, обавезно се прилажу и докази о радном статусу:
- Фотокопије Образаца МA за лица која су радном односу,
- за лица која су ангажована по другом основу копије Уговор о повременим и
привременим пословима, Уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично.
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група
понуђача овај услов испуњава заједно.
Партија 2.
Самостални понуђач, носилац заједничке понуде мора да има у радном односу или на други
начин ангажована лица носиоце личних лиценци, и то: најмање једно или више лица, носиоца
минимум следећих ЛИЦЕНЦИ:
МИ 06-01.1 или МИ 06-01.2, односно лиценца 430 или 730 или 830 која је издата пре ступања
на снагу Правилника о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког
планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и
лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних
планера („Службени гласник РС”, број 51/2019)
Доказ: наведено понуђач доказује достављањем фотокопијe личне лиценце, потписане и
оверена од стране инжењера са копијом потврде о важности лиценце издате од стране
Инжењерске коморе Србије или фотокопију Уверења о положеном стручном испиту или
фотокопију Решења о издавању лиценце или фотокопију свечане форме лиценце, заједно са
доказима о радном статусу или начином ангажовања осталих лица;
Уз наведене документе, обавезно се прилажу и докази о радном статусу:
- Фотокопије Образаца МA за лица која су радном односу,
за лица која су ангажована по другом основу копије Уговор о повременим и привременим
пословима, Уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично,
Овај услов испуњава понуђач који наступа самостално као и са подизвођачем, а група
понуђача овај услов испуњава заједно.
3.3. Подношење понуда са подизвођачем
Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне
документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са
наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне).
3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача)
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.

Конкурсна документација

Страна
19 од 79

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је
неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.
Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку пријаву у име задругара.
Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу имена
и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
3.5. Начин достављања доказа
У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15), докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да доставе на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен
Законом о јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је подносилац понуде,
навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да
ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за
подношење пријаве, због тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла бити
издата по прописима државе у којој подносилац пријаве има седиште и уколико уз пријаву
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити подносиоцу пријаве да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају докази из члана 77.
Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15),подносилац пријаве
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
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1. ОБРАСЦИ
Обавезну садржину понуде чине попуњени, потписани и оверени сви обрасци из
конкурсне документације као и сви докази (прилози) тражени конкурсном
документацијом, и то
ОБРАЗАЦ БР.1

Образац за оцену испуњености услова понуђача
и члана групе понуђача и подизвођача

да

не

ОБРАЗАЦ БР.2 а

Образац понуде – Партија 1.

да

не

ОБРАЗАЦ БР.2 б

Образац понуде – Партија 2.

да

не

ОБРАЗАЦ БР.3

Општи подаци о понуђачу

да

не

ОБРАЗАЦ БР.4

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

да

не

ОБРАЗАЦ БР.5

Изјава понуђача који наступа са подизвођачима

да

не

ОБРАЗАЦ БР.6

Општи подаци о подизвођачу

да

не

ОБРАЗАЦ БР.7

Општи подаци о члану групе понуђача

да

не

ОБРАЗАЦ БР.8.

Изјава чланова групе који подносе заједничку
понуду

да

не

ОБРАЗАЦ БР.9

Изјава понуђача о одговорном извођачу

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 10а

Списак изведених радова – Партија 1

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 10б

Списак изведених радова – Партија 2

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 11а

Потврда о изведеним радовима – Партија 1.

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 11а

Потврда о изведеним радовима – Партија 2.

да

не

ОБРАЗАЦ БР.12а

Предмер и предрачун радова – Партија 1.

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 12б

Предмер и предрачун радова - Партија 2.

да

не

ОБРАЗАЦ БР.13а

Попуњен модел уговора – Партија 1

да

не

ОБРАЗАЦ БР.13а

Попуњен модел уговора – Партија 2

да

не

ОБРАЗАЦ БР.14

Овлашћење представника понуђача

да

не

ОБРАЗАЦ БР.15

Изјава о независној понуди

да

не

ОБРАЗАЦ БР.16

Трошкови припреме понуде

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 17

Изјава о поштовању обавеза која произилазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне

да

не
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среднине
ОБРАЗАЦ БР. 18

Образац бр. ПО 1

да

не

ОБРАЗАЦ БР. 19

Образац бр. ПО 2

да

не
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Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у
вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова:
Бр. и датум
Ко је издао
бр.
НАЗИВ ДОКУМЕНТА
издавања
документ
документа
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре
Потврде надлежних судова (основни, виши
2. Посебно одељење за организовани криминал Вишег
суда у Београду) и Полицијске управе
Министарства унутрашњих послова
Потврде Привредног суда и Прекршајног суда или
3. Агенције за привредне регистре
Потврда Пореске управе о измиреним доспелим
4. порезима и доприносима РС и Потврде надлежне
локалне самоуправе о измиреним доспелим
порезима и доприносима на локалном нивоу или
Потврда да се понуђач налази у поступку
приватизације субјеката
5. Извештај о бонитету (БОН-ЈН или БОН-КС) који
издаје Агенција за привредне регистре
6. Фотокопије
важећих
лиценци,
Потврде
Инжењерске коморе Србије – Партија 1. заједно са
доказом о радном статусу
7. Фотокопије
важећих
лиценци,
Потврде
Инжењерске коморе Србије – Партија 2. са доказом
о радном статусу
8. Оригинал банкарскa гаранцијa за озбиљност понуде
у висини 10% од вредности понуде
Датум: ___________ 2020. г

М.П.

______________________
/потпис овлашћеног лица/

Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су
тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао
документ".
Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у
случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.Образац копирати у потребном броју
примерака за сваког подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачима, као и за сваког
члана групе понуђача.
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Образац бр. 2а
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о понуђачу:
Назив и седиште:_____________________________________________________
Матични број:________________
ПИБ :_________________
Број рачуна понуђача и назив банке:___________________________________________
Особа за контакт:________________________________
Електронска адреса понуђача: Телефон:_________________________
Телефакс:____________________________________
Дајемо понуду за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за
извођење радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у
Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020.
П О Н У Д А ЗА ПАРТИЈУ 1.
Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави
1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

(заокружити слово испред опције понуде)
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
1. Рок извођења радова износи ___ (_________) дана.
Партија 1. – рок извођења не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана
3. Гарантни рок за све радове износи ____ (________________) месеци рачунајући од
словима
дана примопредаје радова
4. За извршење јавне набавке ангажујемо / подизвођача (уписати број подизвођача).
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
6. Важност понуде износи ___ (_________) дана од дана отварања понуда
словима

7. Рок плаћања: ____ дана
8. Без аванса.
Датум: ____________
_____________________________
М.П.
Конкурсна документација
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Образац бр. 2б
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о понуђачу:
Назив и седиште:_____________________________________________________
Матични број:________________
ПИБ :_________________
Број рачуна понуђача и назив банке:___________________________________________
Особа за контакт:________________________________
Електронска адреса понуђача: Телефон:_________________________
Телефакс:____________________________________
Дајемо понуду за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за
извођење радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у
Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020.
П О Н У Д А ЗА ПАРТИЈУ 2.
Извођење радова реконструкцији и санацији централног грејања у згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
1) Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

(заокружити слово испред опције понуде)
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
1. Рок извођења радова износи ___ (_________) дана.
Партија 2. – рок извођења не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана
3. Гарантни рок за све радове износи ____ (________________) месеци рачунајући од
словима
дана примопредаје радова
4. За извршење јавне набавке ангажујемо / подизвођача (уписати број подизвођача).
5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
6. Важност понуде износи ___ (_________) дана од дана отварања понуда
словима

7. Рок плаћања: ____ дана
8. Без аванса.
Датум: ____________
_____________________________
М.П.
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Образац бр. 3

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1.
2.
3.

КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
ОВЛАШЋЕНОГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Назив понуђача:
Седиште и адреса понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун предузећа и банка:
Матични број понуђача:
Порески број предузећа – ПИБ:
ПДВ број:
Датум:
_____________________

Конкурсна документација
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Образац бр. 4

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку извођење радова извођење радова на реконструкцији зграде општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020, изјављујемо да не
наступамо са подизвођачима.

Име и презиме овлашћеног лица
_____________________________
Датум:
Потпис овлашћеног лица
_____________________________

М.П.
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Образац бр. 5.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДИЗВОЂАЧИМА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке за извођење радова извођење радова на реконструкцији
зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020
ангажоваћемо следеће подизвођаче:
Р.бр.

Назив подизвођача

Позиције (врсте) радова
које ће бити поверене
подизвођачу

Учешће
подизвођача (%)

Напомена:
У колону у којој се уписују позиције радова, уписати ознаке позиција као што је дато у
предмеру и предрачуну радова.
Максимално учешће свих подизвођача заједно је до 50% од укупне вредности понуде.
У колони у којој се уписује учешће подизвођача потребно је приказати вредност радова које
ће бити поверене одређеном подизвођачу у односу на укупно понуђену вредност уговора,
приказану у процентуалном износу.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.
Уколико понуђач наступа без подизвођача, образац приложити непопуњен.
Име и презиме овлашћеног лица
_______________________________
Датум: ______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________

Конкурсна документација

Страна
28 од 79

Образац бр 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача
Наслов и седиште
подизвођача
Одговорна особа
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
E-mail:
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
ПИБ
ПДВ број подизвођача:

Име и презиме овлашћеног лица

___________________________
Датум:
_________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________

Напомена:
Податке у обрацу оверава понуђач.
Образац је потребно умножити у потребном броју примерака за сваког подизвођача.
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Образац бр. 7.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе понуђача
Одговорно лице члана групе понуђача
(потписник уговора)
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Е-mail:
Текући рачун предузећа и банка:
Матични број понуђача:
Порески број предузећа – ПИБ:
ПДВ број:
Датум:
_____________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.

______________________

Напомена:
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе понуђача.
Уколико понуђач наступа самостално, образац приложити непопуњен.
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Образац бр. 8.
ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку за
извођење радова извођење радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020.
Овлашћујемо члана групе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред
наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ,
(АДРЕСА), ЧЛАНА
ГРУПЕ
Овлашћени члан:

ВРСТА РАДОВА
КОЈЕ ЋЕ
ИЗВОДИТИ ЧЛАН
ГРУПЕ

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ГРУПЕ У ПОНУДИ
(процентуално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ
ЧЛАНА ГРУПЕ
Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:
________________
М.П.

Датум:
Напомена:
Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члана групе понуђача.
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Образац бр. 9.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ
ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ПРЕДМЕТНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Овом изјавом потврђујем да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви
у периоду извршења уговора за извођење радова извођење радова на реконструкцији зграде
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020, као и да ће
решењем бити именовани за одговорног извођача радова.

Бр
ој

Име и презиме

Број
лиценце

Назив
привредног
субјекта који
ангажује
одговорног
извођача

Основ
ангажовања
1. запослен код
понуђача
2.ангажован
уговором

Партија:
1 или 2

1.

2.

3.
4.

Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено
лицеовлашћеног члана групе понуђача.
Напомена: Последњу колону „основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене уноси
број „1“, а за „ангажоване уговором“ број „2“
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Образац бр. 10а.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 1.
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач
_______________________________________________ у претходном периоду од три године
(2017, 2018 и 2019. год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно
реализовао уговоре који се односе на извођење радова на на замени столарије:
Наручилац

Преиод
извођења
радова

Вредност
изведених радова
(без ПДВ-а)

Врста радова

Укупно изведених радова
без ПДВ-а
Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено
лицеовлашћеног члана групе понуђача
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Образац бр. 10б.
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА ЗА ПАРТИЈУ 2.
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач
_______________________________________________ у претходном периоду од три године
(2017, 2018 и 2019. год) па све до дана објављивања позива на порталу ЈН, успешно
реализовао уговоре који се односе на извођење радова на изградњи, реконструкцији и
адаптацији котларница:
Наручилац

Преиод
извођења
радова

Вредност
изведених радова
(без ПДВ-а)

Врста радова

Укупно изведених радова
без ПДВ-а
Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са
подизвођачима. Уколико понуђач наступа у групи, Образац потписује и оверава овлашћено
лицеовлашћеног члана групе понуђача
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Образац бр.11а.
ПОТВРДА
______________________________________
Назив наручиоца
______________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе наручиоца
_________________________________________________________________________
Квалитетно и у уговореном року извело радове
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,
односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом
а на основу уговора број _______________________________ од _____________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за извођење радова на
реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН
1.3.13/2020 и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа наручиоца: _____________________________________
Телефон: ____________
Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Наручилац ће прихватити
потврде издате на обрасцима других наручилаца уколико садрже све податке из ове потврде.
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Образац бр.11б.
ПОТВРДА
______________________________________
Назив наручиоца
______________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је предузеће
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д) подизвођач)
за потребе наручиоца
_________________________________________________________________________
Квалитетно и у уговореном року извело радове
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(навести врсту радова)
у вредности од ________________________________________ динара без ПДВ-а,
односно у вредности ________________________________________ са ПДВ-ом
а на основу уговора број _______________________________ од _____________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке за извођење радова на
реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН
1.3.13/2020 и у друге сврхе се не може користити.
Контакт особа наручиоца: _____________________________________
Телефон: ____________
Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака. Наручилац ће прихватити
потврде издате на обрасцима других наручилаца уколико садрже све податке из ове потврде.
Конкурсна документација

Страна
36 од 79

Образац бр. 12а
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПАРТИЈА 1.
Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави
РБ

ОПИС РАДОВА

ЈМ

Количина

Цена

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
„СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
I

ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ

1.1

Набавка материјала и израда ограде
градилишта, обележавање истог прописима
дефинисаним таблама и заштита случајних
пролазника.

m2

170,00

1.2

Довоз, монтажа и демонтажа металне
цевасте фасадне скеле, за радове у свему по
важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела
мора бити статички стабилна, анкерована за
објекат и прописно уземљена. На сваких 2м
висине поставити радне платформе од
фосни. Са спољне стране платформи
поставити фосне на "кант". Целокупну
површину скеле покрити јутаним или PVC
засторима.
Oбрачун по м² вертикалне пројекције
монтиране скеле.

m2

150,00

II

2.1

2.2

УКУПНО ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ:
РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране
прозоре склопити, утоварити на камион и
одвести
на
депонију
коју
одреди
инвеститор.
Обрачун по комаду прозора.
а) до 2.0 м²
ком.
6
б) од 2.0 м² до 5.0 м²
ком.
7
ц) преко 5.0 м²
ком.
2
Пажљива демонтажа врата заједно са
штоком. Демонтирана врата склопити,
утоварити на камион и одвести на депонију
коју одреди инвеститор.
Обрачун по комаду врата.
а) од 2.0 м² до 5.0 м²

2.3

Демонтажа олука,
опшивки прозора,
Конкурсна документација

олучних
димњака

вертикала,
и других

ком.

2

м

40,00
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2.4

III

3.1

3.2

3.3

елемената.
Лимарију
демонтирати,
упаковати, утоварити у камион и одвести на
депонију коју одреди инвеститор.
Обрачун по метру демонтираног олука
Чишћење и уклањање постојећих и
дотрајалих делова равног крова изнад
степеништа објекта, са глачањем површине
и
припремом
за
постављање
m2
9,30
термоизолационог слоја од минералне
камене вуне преко већ изведеног слоја за
пад, са одлагањем на приврему депонију.
Обрачун по м2.
УКУПНО РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ:
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mK,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 10 цм, лепљењем, а
затим типловањем на спољашњим странама
фасадних зидова објекта, са постављањем
угаоних лајсни и дијагонално постављеним
комадима арматурне мрежице на свим
угловима
отвора,
према
детаљима
пројектанта и упутствима произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 12 цм, лепљењем, а
затим типловањем на доњим спољашњим
странама еркера објекта, са постављањем
угаоних лајсни, према детаљима пројектанта
и упутствима произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 3 цм, лепљењем, а
затим типловањем на унутрашњим странама
фасадних отвора са спољне стране фасадне
столарије са адекватном обрадом споја са
PVC профилом фасадне столарије ради
избегавања формирања топлотних мостова,
са постављањем угаоних лајсни
и
дијагонално
постављеним
комадима
арматурне мрежице на свим угловима отвора,
Конкурсна документација
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23,20
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18,30
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

према детаљима пројектанта и упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 11 цм, лепљењем, а
затим типловањем са унутрашње стране
косог крова, са постављањем угаоних лајсни,
према детаљима пројектанта и упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 6 цм, лепљењем, а
затим типловањем са унутрашње стране
косог крова опшивајући постојеће греде како
би термоизолација била континуална без
појављивања
топлотних
мостова,
са
постављањем
угаоних
лајсни,
према
детаљима
пројектанта
и
упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 4 цм, у оквиру
спуштеног
плафона
приземља,
према
детаљима
пројектанта
и
упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и постављање тврдо
пресоване минералне вуне у плочама, густине
120
кг/м3,
коефицијента
топлотне
проводљивости
0.036
W/mК,
класе
негоривости А1, фактора отпора дифузији
водене паре 1, дебљине 18 цм, преко
изведеног слоја за пад од 1,5% у равном
крову изнад степеништа објекта, према
детаљима
пројектанта
и
упутствима
произвођача.
Обрачун по м2.
Набавка
материјала
и
израда
хидроизолационог слоја Sikalastic или
сличног у оквиру слојева равног крова.
Обрачун по м2.
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3.9

IV

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

V

5.1

5.2

VI

Израда заштите хидроизолације керамичким
плочицама преко слоја лепка и цементног
m2
9,30
еструха.
Обрачун по м2.
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Набавка
материјала
и
наношење
назубљеном глетерицом армирајућег слоја
лепка (првог слоја) за потапање рабиц
m2
195,30
мрежице преко већ постављених тврдих
плоча минералне вуне.
Обрачун по м2.
Набавка
материјала
и
постављање
(потапање) стаклене рабиц мрежице за
армирање преко већ нанетог првог слоја
m2
195,30
лепка у свеж нанос лепка тако да она остане
у спољној трећини слоја. Минимални
преклоп мрежице је 10 цм. Обрачун по м2.
Набавка материјала и наношење другог
слоја лепка глетовањем преко већ
постављене рабиц мрежице и припрема за
m2
195,30
наношење завршног слоја фасаде. Обрачун
по м2.
Набавка материјала и наношење ваљком
подлоге (прајмера) за декоративни завршни
m2
195,30
малтер.
Обрачун по м2.
Набавка материјала и наношење завршног
декоративног малтера на бази силикатног,
силикатно – силиконског
(Si-Si),
m2
195,30
силиконског или минералног везива.
Обрачун по м2.
УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала и глетовање површина
плафона
обложених
гипскартонским
плочама, глет масом у два слоја. Позиција
m2
95,10
обухвата и помоћну скелу.
Обрачун по м2.
Набавка материјала, припрема површина,
глачање до постизања потпуно равних
површина брусним папиром и бојење
плафона дисперзивном белом бојом, са
m2
95.10
претходним
премазивањем
површина
одговарајућом подлогом. Позиција обухвата
и помоћну скелу.
Обрачун по м2
УКУПНО МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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Израда и постављање застакљених PVC
прозора.
Прозоре
израдити
од
високоотпорног
тврдог
PVC-а
са
шестокоморним системом профила и
ојачаног челичним нерђајућим профилима,
испуном и системом заптивања двоструком
EPDM
гумом
фабрички
угређеној,
коефицијента топлотне проводљивости 1.0
W/м2К, по шеми столарије и детаљима.
Крила застаклити трослојним стаклом са
нискоемсионим слојем d=4+15+4 мм са
испуном од аргона, коефицијента топлотне
проводљивости 0.7 W/м2К, и дихтовати
EPDM гумом фабрички угређеној. Уградна
дубина профила 80 мм, видна висина
профила 117 мм или слично, произвођача
Rehau или сличног другог адекватних
карактеристика.
а) ознака 1: једнокрилни прозор, димензија
0.80 / 0.80 м. Отварање према шеми
столарије.
б) ознака 2: двокрилни прозор, димензија
1.20 / 2.00 м. Отварање према шеми
столарије.
6.1

ком.

3

ком.

1

в) ознака 3: двокрилни прозор, димензија
1.25 / 2.94 м. Отварање према шеми
столарије.

ком.

1

г) ознака 4: вишекрилни прозор, димензија
3.90 / 2.94 - 3.74 м. Отварање према шеми
столарије.

ком.

1

д) ознака 5: вишекрилни прозор, димензија
1.25 / 3.74 м. Отварање према шеми
столарије.

ком.

1

ђ) ознака 6: трокрилни прозор, димензија
3.00 / 1.00 м. Отварање према шеми
столарије.

ком.

1

е) ознака 7: вишекрилни прозор, димензија
3.74 / 3.02 м. Отварање према шеми
столарије

ком.

1

ж) ознака 8: двокрилни прозор, димензија
1.00 / 2.05 м. Отварање према шеми
столарије

ком.

1

з) ознака 9: двокрилни прозор, димензија
1.00 / 2.53 м. Отварање према шеми
столарије

ком.

1

и) ознака 10: вишекрилни прозор, димензија
3.00 / 2.63 м. Отварање према шеми
столарије.

ком.

1
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6.2

ј) ознака 11: двокрилни прозор, димензија
1.00 / 2.63 м. Отварање према шеми
столарије

ком.

1

к) ознака 12: двокрилни прозор, димензија
1.00 / 1.83 м. Отварање према шеми
столарије

ком.

1

ком.

1

ком.

1

л) ознака 13: вишекрилни прозор, димензија
3.00м / 0.70м. Фиксна крила.
Набавка материјала, израда и монтажа
улазних, двокрилних пвц врата. Врата
израдити од високоотпорног тврдог PVC-а
са шестокоморним системом профила и
ојачаног челичним нерђајућим профилима,
испуном и системом заптивања двоструком
EPDM
гумом
фабрички
угређеној,
коефицијента топлотне проводљивости 1.0
W/м2К, по шеми столарије и детаљима.
Крила застаклити трослојним стаклом са
нискоемсионим слојем d=4+15+4 мм са
испуном од аргона, коефицијента топлотне
проводљивости 0.7 W/м2К, и дихтовати
EPDM
гумом
фабрички
угређеној,
произвођача Rehau или сличног другог
адекватних карактеристика.
а) Ознака I: димензије 2.00м / 2.10м + 1.35м.
Отварање ка споља према шеми столарије.

б) Ознака II: димензије 1.34 м + 1.60 м /
2.10 м +0.44 м.
ком.
1
Отварање ка споља према шеми столарије.
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
VII

7.1

ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, израда и монтажа
грађевинске лимарије од поцинкованог,
једнострано
пластифицираног
лима,
дебљине d=0.6 mm, у боји алуминијума RAL
9006, са припадајућим кукама, обујмицама и
другим пратећим елементима за потпуну
монтажу описане позиције
а) Израда и монтажа висећих полукружних
олука од поцинкованог лима, развијене
ширине (RŠ) 25 цм, ширине олука 10 цм и
дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама,
једноредно са максималним размаком 3 цм и
летовати калајем од најмање 40%. Држаче
висећих олука урадити од поцинкованог
флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране
олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по метру
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б)
Израда
и
монтажа
олучних
поцинкованих цеви, развијене ширине (RŠ)
до 33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм.
Делови олучних цеви морају да улазе један у
други минимум 50 мм и да се залетују
м
41,50
калајем од најмање 40%. Поцинковане
обујмице са држачима поставити на размаку
од 200 цм. Преко обујмица поставити
украсну траку. Цеви морају бити удаљене од
зида минимум 20 мм.
Обрачун по метру
в)
Опшивање
солбанка
прозора
поцинкованим лимом, развијене ширине
(RŠ) до 20 цм, дебљине 0,60 мм. Стране
солбанка према зиду и штоку прозора
подићи у вис до 25 мм, у шток прозора
учврстити укивањем на размаку 50-80 rhm.
Предњу страну солбанка причврстити за
м
27,50
дрвене пакнице или избушити подлогу,
поставити пластичне типлове и причврстити
поцинкованим холшрафовима. Преко главе
холшрафа поставити "машницу" и залемити.
Испод лима поставити слој тер папира, који
улази у цену солбанка.
Обрачун по метру
г)
Израда и монтажа лежећих олука од
поцинкованог лима, развијене ширине (RŠ)
до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати
нитнама, једноредно са максималним
размаком 3 цм и летовати калајем од
м
8,70
најмање 40%. Држаче лежећих олука
урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и
нитовати са предње стране олука нитнама 0
4 мм, на размаку до 80 цм.
Обрачун по метру
д)
Израда и монтажа опшивке атике од
поцинкованог лима, развијене ширине (RŠ)
м
9,40
до 50 цм, дебљине 0,60 мм.
Обрачун по метру
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
VIII

8.1

8.2

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Набавка
материјала
и
постављање
противпожарних гипскартонских плоча
дебљине 1.25 цм у оквиру спуштеног
плафона преко система металних CD и UA
профила на адекватним висилицама, према
детаљима
пројектанта
и
упутствима
произвођача. Позиција обухвата и помоћну
скелу. Обрачун по м2.
Набавка материјала и израда плафона косог
крова облагањем дрвеним декоративним
елементима са адекватном противпожарном
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заштитом у виду премаза.
обухвата и помоћну скелу.
Обрачун по м2.

Позиција
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

ПРИПРЕМНИ И ПРАТЕЋИ РАДОВИ

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом:
Упутство за попуњавање о брасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Све позиције у Обрасцу структуре цене – Предмеру и предрачуну радова, морају бити са
исказаним јединичним ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са
ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера,
с`обзиром да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама
наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је
овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА – ПАРТИЈА 1.
Замена столарије на згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Објекат је изграђен у непрекинутом низу, односно својим бочним дужим странама
додирује бочне зидове суседних објеката и то већим делом са јужне и северне стране. Објекат
има слободне фасадне равни према истоку и западну. Спартност објекта је П+1. Састоји се од
две функционалне целине које имају два посебна улаза. У приземљу се налази библиотека,
док је на спрату сала за биоскопске пројекције и друге представе са пратећим садржајима.
Терен на коме је објекат постављен је раван. Дужина објекта износи 19,60 м. Најмања
ширина објекта између суседних објеката износи 7,00 м, док се објекат у западном делу шири
и највећа ширина износи 9,60 м.
Кров објекта је коси двоводан, на делу изнад степеништа је раван непроходан.
Максимална висина објекта у слемену износи 10,60 м. Објекат је грађен у скелетном
конструктивном систему са системом бетонских стубова и греда и бетонском плочом изнад
приземља која је делом коса да би омогућила нагиб пода биоскопске сале.
Преградни зидови су од опекарских производа дебљине 12 цм и 20 цм. Кровна
конструкција је дрвена, а покривач је цреп. Под на тлу је различит зависно од намене
просторија преко AB плоче дебљине 10 цм. Спољашња столарија је дрвена. У постојећем
стању објекат нема адекватне термоизолационе материјале у оквиру термичког омотача. Све
просторије се природно проветравају преко прозорских отвора.
Све просторије у објекту се греју.
Корисна површина грејаног простора износи 251,99м 2 .
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ
Овом техничком документацијом предвиђени су радови на унапређењу енергетске
ефикасности зграде, обзиром да на основу елабората енергетске ефикасности постојећег
стања, објекат припада енергетском разреду Г.
Радови су предвиђени у две фазе:
 ПРВА ФАЗА
Прва фаза обухвата следеће радове:
1) унапређење фасадног термичког омотача постављањем одговарајућег слоја камене
вуне, како на вертикалним површинама фасаде, тако и на хоризонталним и косим
деловима еркера:
- У оквиру фасадних зидова предвиђено је постављање камене вуне дебљине 10
цм, густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036 W/mK, класе
негоривости А, фактора отпора дифузији водене паре 1 и завршна обрада
рабицирањем постављањем одговарајућих завршних слојева фасадних малтера и
обрада акрилном бојом по избору инвеститора.
На хоризонталним и косим деловима еркера објекта предвиђено је постављање
камене вуне дебљине 12 цм густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне
проводљивости 0,036 W/mK, класе негоривости А, фактора отпора дифузији водене
паре 1са спољне стране и завршна обрада рабицирањем, постављањем одговарајућих
завршних слојева фасадних малтера и обрада акрилном бојом по избору инвеститора.
2) замена фасадне столарије у раму од дрвених профила новом фасадном столаријом.
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Предвиђена је замена постојеће дрвене фасадне столарије новом фасадном
столаријом од PVC Ц шестокоморног профила коефицијента топлотне проводљивости
Uf=1,00 W/m2 K, са трослојним стаклом са нискоемисионим слојем пуњено аргоном
коефицијента топлотне проводљивости Ug=0,70 W/m2 K.
Радовима у оквиру прве фазе енергетски разред објекта се подиже за два и добија се
енергетски разред Е.
ДРУГА ФАЗА
Друга фаза обухвата радове којима се додатно унапређује енергетска ефикасност објекта
и то:
1) унапређење кровног термичког омотача постављањем термоизолационог слоја
адекватне дебљине од камене вуне, како у косом крову, тако и на делу објекта где је раван
кров;
Радови обухватају скидање постојеће дрвене облоге, постављање паропропусне
водонепропусне фолије, постављање камене вуне дебљине 11 цм, постављање
двослојне дрвене облоге, при чему се делом може искористи скинута дрвена облога са
адекватном противпожарном заштитом. При реконструкцији крова предвиђена је и
замена прозора дрвеног оквира у крову новим прозорима од PVC шестокоморног
профила коефицијента топлотне проводљивости Uf=1,00 W/m 2 K, са трослојним
стаклом са нискоемисионим слојем пуњено аргоном коефицијента топлотне
проводљивости Ug=0,70 W/m 2 K.
Преко очишћене површине равног крова и изведеног слоја за пад потребно је
поставити камену вуну дебљине 18 цм густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне
проводљивости 0,036 W/mK, класе негоривости А, фактора отпора дифузији водене
паре 1, а преко ње паропропусну водонепропусну фолију и адекватну заштиту.
2) постављање одговарајућег термоизолационог слоја од камене вуне и израда спуштеног
плафона изнад приземља, обзиром да је у питању међуспратна конструкција између грејаних
простора различитих целина и имајући у виду да се биоскопска сала на првом спрату само
повремено користи и греје.
Радови обухватају постављање металне конструкције висећег плафона са
профилима у оба правца на одговарајућим висилицама, постављање камене вуне
дебљине 4 цм густине 120 kg/m3, коефицијента топлотне проводљивости 0,036 W/mK,
класе негоривости А, фактора отпора дифузији водене паре 1 и постављање облоге од
противпожарних гипскартон плоча, њихово глетовање и кречење.
Радовима завршно са другом фазом енергетски разред објекта би се додатно подигао за
један и објекат би припадао разреду Д.
Столарију (прозори и врата) израдити од шестокоморних тврдих профила, беле боје са
минималном дубином уградње 80 мм. Број комора профила минимум шест са ојачањем од
поцинкованих челичних профила одговарајуће дебљине. Профили не могу бити произведени
од рециклиране пластике, искључиво безоловни ПВЦ са „зеленим“ стабилизаторима на
калцијум-цинк бази. Такође ПВЦ профил треба да садржи постојаност на променама
температуре, постојаност боје, да обезбеди високу механичку стабилност и заптивање
стакала. Заптивке између стакла и ПВЦ профила од висококвалитетних црних ЕПДМ
материјала који су фабрички уграђени. Прозоре снабдети потребним оковом према шеми.
Крила прозора застаклити трослојним стаклом са нискоемсионим слојем d=4+15+4 мм са
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испуном од аргона. На доњој хоризонтали прозорског рама уградити додатни ПВЦ профил
адаптер ради бољег типловања и уградње ПВЦ подпрозорске (парапетне) даске.
Уз понуду је потребно приложити технички цртеж попречног пресека профила
који се нуди.
ПВЦ профил мора да је минималне уградне дубине 80 мм, стакло нискоемсиони слоје
d=4+15+4 мм са испуном од аргона.
Столарија мора да задвољава следеће критеријуме:
1. Коефицијент топлотне проводиљивости за прозор треба да задовољава (К≤1,0W/m2K)
и боље.
2. Коефицијент топлотне проводиљивости сета профила шток - оквир и крило треба да
задовољава (К≤1,0W/m2К) и боље.
3. Коефицијент топлотне проводиљивости за уграђено нискоемисионо стакло треба да
задовољава (К≤0,7W/m2К) и боље.
Атесте обавезно приложити уз понуду.
Понуђач је у обавези да достави оверену изјаву произвођача профила да су ПВЦ
профили израђени искључиво од основног примарног материјала без употребе рециклата и да
ће ти профили бити испоручени за ову јавну набавку. – Понуђач је дужан да обавезно
дастави оригинал изјаву уз понуду и да гласи на понуђача.
Понуђач је у обавези да достави оверену изјаву произвођача профила да је црна гума
на профилима израђена од ЕПДМ материјала и да ће ти профили бити испоручени за ову
јавну набавку. – Понуђач је дужан да обавезно достави оригинал изјаву уз понуду и да
гласи на понуђача.
За тврдо пресовану минералну вуну густине 120 kg/m3 доставити атест о
коефицијенту топлотне проводиљивости (К≤0,036W/mК)
НАПОМЕНА: У прилогу дата шема столарије са димензијама, а мере и остале податке узети
на лицу места!
ПРИЛОГ
-

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ШЕМА СТОЛАРИЈЕ
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Образац бр. 12б
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ПАРТИЈА 2.
Извођење радова на реконструкцији и санацији централног грејања у згради
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
РБ

ОПИС РАДОВА

ЈМ

Количи
на

Цена

УКУПНО

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ КОТЛАРНИЦЕ
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
I

1.1

1.2

1.3

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа
постојећих
радијатора,
скидање свих носача и држача тих
радијатора и њихово одлагање на безбедно
место, које одреди инвеститор, место које
не угрожава безбедност људи и извођење
комлет
1
радова. Демонтирана опрема записнички
се предаје инвеститору и одлагање на
депонију је обавеза инвеститора.
Обрачун комлет демонтирано
Демонтажа
(сечење)
радијаторских
прикључака после скидања радијатора,
цеви са радијаторским навијцима и
вентилима и њихово одлагање на безбедно
место, које одреди инвеститор, место које
комлет
1
не угрожава безбедност људи и извођење
радова. Демонтирана опрема записнички
се предаје инвеститору и одлагање на
депонију је обавеза инвеститора.
Обрачун комлет демонтирано
Демонтажни радови у котларници.
Демонтажа све опреме у котларници,
електрични котао затворена експанзиона
посуда, пумпа, вентили и цео цевни
развод. После демонтаже сву опрему
комлет
1
записнички предати инвеститору и
одлагање на депонију је обавеза
инвеститора.
Обрачун комлет демонтирано
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:

II

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊЕ - РАДИЈАТОРИ

2.1

ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
Набавка, испорука и монтажа панелних
челичних
радијатора
производ
"ЈУГОТЕРМ" Мерошина или неког другог
са истим или сличним карактеристикама.
Испорука радијатора у комплету са

2.1.1

Конкурсна документација

Страна
48 од 79

носачима за монтажу цена обухвата и
одзрачне вентиле који се испоручују у
комплету са радијаторима.
Обрачун по комаду.
TIP 22 висина / дужина
H=300 mm
300/1400

ком.

2

ком.

3

ком.

1

600/800

ком.

1

600/1200

ком.

1

H=600 mm
600/400
600/600

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

600/1400
ком.
6
TIP 33 висина / дужина
ком.
1
H=600 mm
600/1000
Набавка,
испорука
и
монтажа
термостатских радијаторских вентила
успонски са преднамештањем (дупла
регулација) производ "Herz" Аустрија или
неког другог са истим или сличним
ком.
15
карактеристикама
Тип: TS-98-V следећих димензија:
DN 15 (1/2")
Обрачун по комаду.
Набавка испорука и монтажа антивандал
термостатске главе пуњене термоуљем са
могућношћу намештања осигурања од
смрзавања, са ограничењем и блокадом
опсега намештене вредности, производ
ком.
15
Herz Аустрија или или неког другог са
истим или сличним карактеристикама
Тип: HERCULES
Обрачун по комаду.
Набавка испорука и монтажа и славина за
пуњење и пражњење радијатора и мреже
ком.
9
са капом димензије DN15.
Обрачун по комаду. DN15 (1/2'')
УКУПНО ГРЕЈНА ТЕЛА И ПРИБОР
ЦЕВНА МРЕЖА
Набавка испорука и монтажа челичних
шавних цеви, квалитет челика шавних
цеви је следећи по SRPS EN P235TR1;
P265TR1 итд, а облик и мере су у складу
са сл. стандардом SRPS EN 10220:2002,
следећих димензија.
Обрачун по метру
DN15 (Φ21,3 x 2,0) mm
DN20 (Φ26,9 x 2,3) mm
DN25 (Φ33,7 x 2,6) mm
Конкурсна документација
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2.2.2

2.2.3

Израда и уградња одзрачног суда
димензије комплет са вентилом пресека
DN15 и цеви димензије DN15 дужине до
3м, за испуштање ваздуха.
DN65, L=150 mm
Обрачун по комаду
За спојни и заптивни материјал, чврсте и
клизне ослонце држаче за цеви, розетне,
хилзне, кудељу, дисугас, електроде и све
остало што је потребно за полагање цевне
мреже, плаћа се са 50% од претходне
позиције 1 и 2.

ком.

2

0,50

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА
2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА
Испирање целокупне цевне мреже од шута
и корозије док не потече потпуно чиста
комплет
1
вода.
Обрачун комплет завршено
Чишћење целокупне цевне мреже од шута
и корозије и двоструко минизирање.
m2
17
Обрачун по површини цеви
Двоструко фарбање цевне мреже, која се
не изолује, радијаторским лак фарбом
m2
17
отпорном на температури до 120 °C.
Обрачун се врши по површини цеви
УКУПНО ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА:

III

КОТЛАРНИЦА

3.1

ОПРЕМА И АРМАТУРА У КОТЛАРНИЦИ
Набавка, испорука и уградња електричног
котла тип VEK PRO 36 kW капацитета 36
кW, из серије VEK PRO, производ
“Екопан” - Ниш, комплет са носачима за
уградњу на зид или неког другог са истим
или сличним карактеристикама.
- снага грејача 36 кW
- аутоматска контрола укључивања
грејача
- погонска снага – електрична струја
ком.
- маx. грејна површина 260 м2
- димензија котла AxBxH1 = 690 x 200 x
640 мм
- маx. ел. струја: 55 А
- електрични напон: AC 3 ~ 400V
- запремина флуида: 40 l
-тежина котла 40 кг
-минимални пречник напојног кабла 5x10
бр.ж./мм2
Обрачун по комаду.
Набавка, испорука и монтажа затворене
мембранске експанзионе посуде, тип
ком.
ERCE, запремине V=35лит, производ

3.1.1

3.1.2

Конкурсна документација
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

"Елби" Италија или неког другог са истим
или
сличним
карактеристикама
у
комплету са сигурносним водом DN20 и
вентилом сигурности DN20PN6
Обрачун по комаду
Израда и испорука разделника топле воде
DN65, L=1000 mm, израђен од челичних
цеви са прикључцима према цртежу,
комплет са носачима и конзолама.
Обрачун по комаду
Израда и испорука сабирника топле воде
DN65, L=1000 mm, израђен од челичних
цеви са прикључцима према цртежу,
комплет са носачима и конзолама
Обрачун по комаду
Набавка, испорука и монтажа аутоматског
уређаја за омекшавање котловске воде
TopSoftener MaxiBoss или неког другог са
истим или сличним карактеристикама капацитет 1-1,6 m3/h
Обрачун по комаду
Набавка испорука и монтажа фреквентне
циркуларне пумпе, производ "Grundfos"
или неког другог са истим или сличним
карактеристикама. Пумпа је следећих
карактеристика: тип: ALPHA2 25-40
следећих карактеристика
V=0,74 m3/h
H=0,6-2,5 m
P=3 – 18 W
I=0,04 – 0,18 A
U=1 x 230 V , 50/60 Hz
тежина 1,8 кг
уградбене мере 130 мм
Обрачун по комаду
Балансни вентил производ TA - Tour &
Andersson STAD или неког другог са
истим или сличним карактеристикама
Ручни балансни вентил са унутрашњим
навојем.
Функција: Балансирање Предрегулација
Мерење протока, диф. притиска и
температуре
Затварање
ON/OFF
Испуштање (опционо) Класа притиска: PN
20 Температура: Маx. радна температура:
120°C. Материјал: Вентили су направљени
од AMETAL® TA STAD DN25
Обрачун по комаду
Набавка, испорука и монтажа лоптастих
вентила за затварање са ручицом следећих
димензија:
Обрачун по комаду
Конкурсна документација
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3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

DN25NP6 (R1'')

ком.

8

DN32NP6 (5/4'')

ком.

4

ком.

2

ком.

4

ком.

5

ком.

4

ком.

2

ком.

2

Набавка, испорука и монтажа хватач
нечистоће, следећих димензија:
DN25NP6 (R1'')
Обрачун по комаду
Набавка,
испорука
и
монтажа
једносмерног
неповратног вентила,
следећих димензија:
DN25NP6 (R1'')
Обрачун по комаду
Набавка, испорука и уградња славине за
пуњење
и
пражњење
инсталације,
производ "Tiemme" - Италија, или неког
другог
са
истим
или
сличним
карактеристикама, следећих димензија:
R1/2'
Обрачун по комаду
Набавка, испорука и монтажа сатног
термометра мерног опсега 0-120 oC,
производ Slovarm или неког другог са
истим или сличним карактеристикама.
Термометар 63
Обрачун по комаду
Набавка испорука и монтажа сатног
манометра мерног опсега 0 - 6 бара,
производ Slovarm или неког другог са
истим или сличним карактеристикама.
Manometar 63
Обрачун по комаду
Набавка, испорука и монтажа налегајућег
термостата на цев.
Обрачун по комаду

УКУПНО ОПРЕМА И АРМАТУРА У КОТЛАРНИЦИ
3.2 ЦЕВНА МРЕЖА У КОТЛАРНИЦИ
Набавка испорука и монтажа челичних
шавних цеви, квалитет челика шавних
цеви је следећи по SRPS EN P235TR1;
P265TR1 итд, а облик и мере су у складу
са сл. стандардом SRPS EN 10220:2002,
3.2.1
следећих димензија

3.2.2

DN25 (Φ33,7 x 2,6) mm

м

24,00

DN32 (Φ42,4 x 2,6) mm

м

6,00

ком.

6

Израда и уградња одзрачног суда
димензије комплет са вентилом пресека
DN15 и цеви димензије DN15 дужине до
3м, за испуштање ваздуха.
Конкурсна документација
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3.2.3

DN65, L=150 mm
Обрачун по комаду
За спојни и заптивни материјал, чврсте и
клизне ослонце држаче за цеви, розетне,
хилзне, кудељу, дисугас, електроде и све
остало што је потребно за полагање цевне
мреже, плаћа се са 50% од претходне
позиције 1 и 2

-

0.50

УКУПНО ЦЕВНА МРЕЖА У КОТЛАРНИЦИ
3.3 ПОВРШИНСKА ЗАШТИТА У КОТЛАРНИЦИ
Чишћење целокупне цевне мреже од шута
3.3.1 и корозије и двоструко минизирање.
Обрачун по површини цеви.
Изолација целокупне цевне мреже у
котларници, разделника и сабирника,
минералном вуном дебљине о облози од
3.3.2
Al -лима дебљине δ= 0.6 мм.
Обрачун ће се вршити по m2 уграђене
- изолација цевне мреже дебљине d=30 мм
Изолација
разделника,
сабирника,
разделног и сабирног колектора и
одзрачних
лонаца
у
котларници,
минералном вуном дебљине 50мм у
3.3.3
облози од Al -лима дебљине δ= 0.6 мм.
Обрачун ће се вршити по m2 уграђеног
Al -лима
- изолација цевне мреже дебљине d=50 мм

m2

4,50

m2

4,50

m2

1,00

УКУПНО ПОВРШИНСKА ЗАШТИТА У КОТЛАРНИЦИ
3.4 ЕЛЕКТРОРАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ
Повезивање свих електро уређаја и опреме
у
котларници
у
већ
постојећи
електроормар, а у складу са техничким
прописима и стандардима, са потребном
опремом за рад свих електропотрошача
који су предмет уговора. У цену је
3.4.1
комплет
1
урачунато каблирање од ормара до свих
електро-потрошача
у
котларници,
енергетски кабл до електроормара, као и
евентуална замена осигурача или другог
елемента за несметани рад опреме у
котларници.
УКУПНО ЕЛЕКТРОРАДОВИ У КОТЛАРНИЦИ:
IV

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ

4.1

- штемовање зидова за пролазак цевне
мреже,
- штемовање зидова и међуспратне плоче
за пролаз вентилационих канала
- враћање зидова у првобитно стање,
- унутрашњи транспорт
Конкурсна документација
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4.2

- испитивање на хидраулички притисак и
топла проба
- пуштање инсталације у рад и
урегулисавање - прикупљање атестне
документације и осталих послова
административне природ за које се плаћа
3% од свих напред наведених радова
Израда пројекта изведеног објекта
уношење свих измена насталих у току
извођења радова у примерак пројекта.
комплет
Одговорни извођач радова унете измене
оверава и према њима се израђује
Пројекат изведеног стања.
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

II

ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊЕ - РАДИЈАТОРИ

III

КОТЛАРНИЦА

IV

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
ПДВ 20%
УКУПНО СА ПДВ-ом:
Упутство за попуњавање о брасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
Све позиције у Обрасцу структуре цене – Предмеру и предрачуну радова, морају бити са
исказаним јединичним ценама и са укупном ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са
ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној рекапитулацији предмера,
с`обзиром да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи опорезивања.
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним
јединичним ценама (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати
''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа).
Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди
морају бити наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни
Образац, осим ако је у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама
наведен само један учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је
овлашћен за потписивање и оверавање овог обрасца.
Конкурсна документација
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ТЕХНИЧКИ ОПИС – ПАРТИЈА 2.
Извођење радова на реконструкцији и санацији централног грејања у згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
Пројекат машинских инсталација који је део ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ за
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И САНАЦИЈУ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТУ ОПШТИНСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ »СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ, ЦРНА ТРАВА, на локацији Трг Милентије
Поповића бр. 53а, Црна Трава кп бр. 17032 КО Црна Трава
Објекат се налази у Зони Б која обухвата места у коима је спољна пројектна темп.
испод -15 C . За подручје Црне Траве топлотне губитке рачунамо за спољну пројектну темп.
од -17,40 C. Унутрашња температура усвојена је према важећим прописима за ову врсту
објекта.
Приликом пројектовања радијаторског грејања и израчунавања губитака топлоте у
објекту коришћени су коефицијенти пролаза топлоте за спољне зидове, подове, таванице,
прозоре и врата дати у Елаборату енергетске ефикасности, који је пројектанту дат на увид.
За грејање објекта планирано је радијаторско грејање, а напајање грејних тела топлом
водом из котларнице која се налази у објекту Општинске библиотеке. За грејање се користи
режим грејања топлом водом tu/tp = 90/70 C.
Укупан топлотни капацитет предметног објекта после реконструкције и санације је
33551 W за радијаторско грејање.
На основу захтева корисника и инвеститора цевна мрежа је подељена у две гране.
Једна грана за радијаторско грејање која напаја топлом водом радијаторе у приземљу
објекта где се налази библиотека и друга грана која напаја топлом водом радијаторе на
спрату где се налази бина са гледалиштем. Потребно је обезбедити могућност коришћења
сваке гране радијаторског грејање према потреби, односно обезбедити могућност паљења
пумпи на грани на прекидач у разводном ормару према потреби.
ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ
ТОПЛОТНОГ
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ:
ГРАНА
ГРАНА I
ГРАНА II

КОНЗУМА

ПО

ГРАНАМА

ЗА

ТОПЛОТНИ КОНЗУМ (W)
РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
16 723 W
16 828 W

ГРЕЈНА ТЕЛА:
Као грејна тела усвојени су челични панелни радијатори производ фабрике радијатора
“Југотерм” из Мерошине или неког другог са истим или сличним карактеристикама.
Висина и ширина радијатора изабрани су према висини парапета. Радијатори су
израђени од хладно ваљане челичне траке високог квалитета, елегантно профилисане са
ребрима осног растојања 33,33 мм.
Код уградње радијатора морају бити испуњени следећи услови:
 растојање од зида до задњег дела радијатора износи ≥30 мм
 растојање доње површине радијатора од пода износи ≥ 100 мм.
 растојање од полице или доње ивице прозора ≥100 мм.
На грејним телима предвиђају се радијаторски вентили са терморегулацијом и термо
главом која омогућава фину регулацију грејања на сваком радијатору у верзији
ANTIVANDAL.
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Сви прикључци на радијаторима су 4 x 1/2’’
На сваки потопљени радијатор обавезно поставити славиницу за пражњење DN15NP6.
Сваки радијатор има фабрички уграђене вентиле за одзрачивање.
H (mm)
300
H1 (mm)
145
h (mm)
40
Сви радијатори
чеповима.

400
500
600
900
245
345
445
745
140
240
340
640
испоручују се у комплету са носачима, одзрачним вентилима и

ЦЕВНА МРЕЖА:
Цевни развод је рађен као двоцеви (напојна и повратна цев), са затвореном
експанзионом посудом која се налази у котларници.
Котларница се налази у просторији која се и пре користила за исте намене.
Из котларнице се топла вода (90/700Ц) за загревање објекта који је предмет ове
реконструкције води челичним шавним цевима испод плафона приземља (видети цртеж бр
1.).
На самим радијаторима су фабрички монтиране одзрачне славинице за одзрачивање
грејних тела.
Дилатацију цевне мреже услед загревања решава се самокомпензацијом правилним
распоредом чврстих тачака. На пролазу кроз међуспратну конструкцију и зидове мора се
омогућити слободно кретање цеви услед топлотних издужења.На овим местима морају се
поставити чауре од лима или цеви које морају бити добро уграђене у конструкцију, а цеви
обавити таласастим папиром како би се спречило оштећење истих.
Сву цевну мрежу од челичних шавних цеви, чврсте тачке и носаче цеви очистити од
нечистоће и корозије, минизирати у два слоја. После минизирања цевну мрежу која се не
изолује, и све остале елементе, офарбати фарбом отпорном на високу темп. такође у два
слоја.
Хоризонтална цевна мрежа у објекту се води са растом од 0,3% према највишим
тачкама цевне мреже. У највишим тачкама цевне мреже, постављени су одзрачни лонци
преко којих ће се вршити одзрачивање цевне мреже која не иде кроз под.
Цевна мрежа која се налази у не грејаним просторима је изолована минералном
вуном у облози од Ал-лима. Изолација треба да буде таква да на површини заштитног
омотача термоизолације не треба да буде темп. већа од 160 °C. Дебљина изолације на
цевима у негрејаним просторима је 30 мм у облози од Ал.-лима дебљине 0,6 мм. Негрејани
простори кроз које пролази цевна мрежа је у котларници.
Пре изоловања цеви извршити хидрауличко испитивање цеви.
КОТЛАРНИЦА:
Количина топлоте потребна за загревање објекта је: Q1=33 551 W
Котларница се налази у склопу објекта Општинске библиотеке у просторији
издвојеној за ту намену, планиран је електрични котао снаге 36 кW.
У котларници се налази електрични топловодни котлови тип: VEK 36 PRO,
капацитета 36 кW, производ “Екопан” - Ниш или неког другог са истим или сличним
карактеристикама - ком. 1, са шемом ел. грејача 6-12-18-24-36
Карактеристике котла:
- снага 36 кW
- погонска снага – електрична струја
- маx. грејна површина 260м2
- димензија котла A x B x H1= 690 x 200 x 640 мм
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маx. ел. струја: 55 А
електрични напон: AC 3 ~ 400V
запремина флуида: 40 l
тежина котла 40 кг

Осигурање котла од термочког ширења воде користи се мембранска експанзиона
посуда тип: ERCE 35, производ »Elbi«- Италија или неког другог са истим или сличним
карактеристикама, запремина V=35 lit.
Карактеристике експ. посуде:
- пречник посуде 400 мм
- димензије 410 x 410 x 4100
- прикључак R3/4''
У котларници се поред котова и експанзионе посуде налазе и разделник и сабирник.
Разделник топле воде DN65, дужине L = 1000 mm са прикључцима према графичкој
документацији и сабирник DN65, дужине L = 1000 mm
Од разделника и сабирника према објекту полазе две гране од којих Грана I напаја
радијаторе у приземљу (библиотека) и Грана II напаја радијаторе на спрату (гледалиште и
бина). Свака грана има своју фреквентну циркулациону пумпу, радну и резервну. Резервне
пумпе се могу монтирати а могу бити и магацинске у случају да може да се замени покварена
пумпа.
На ГРАНИ I и II – РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ, налазе се пумпе тип пумпе:
ALPHA2 25-40F или неки други са истим или сличним следећим карактеристикама
- проток
0,74 m 3/h
- напор маx.
1-2,5 m
- снага
3-18 W
- струја
0,04-0,18 А
- напајање
1 x 230 V, 50/60Hz
- тежина нето
1,8 кг
- уградбене мере
130 мм
- прикључак
G 11/2
Припрему омекшане воде за допуну система обезбеђује се помоћу аутоматског уређаја за
омекшавање котловске воде TopSoftener MaxiBoss или неког другог са истим или сличним
карактеристикама - капацитет 1-1,6 m3/h
ПРИЛОГ ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
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Образац бр. 14 а
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
ПАРТИЈА 1.
Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави
Закључен дана ................... 2020. године између:
1) Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ
101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб Благојевић, у
даљем тексту Наручилац и
2) ........................................................................................ из .................................................,
ул.
....................................................
бр.
.........
мат.
бр.
.........................
ПИБ............................... кога заступа ....................................................................... у даљем
тексту: Извођач).
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности – Набавка
радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној
Трави, Партија 1 – Извођење радова на замени столарије на згради општинске
библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020 на основу позива
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца;
 да је извођач доставио понуду број ..............................................................
од ................................................... , која у потпуности испуњава услове из
конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део увог уговора;
 да
је
Наручилац
Одлуком
о
додели
уговора
број
..................................................... (попуњава Наручилац) доделио уговор за
јавну
набавку
радова
Извођачу
.................................................................................................
(попуњава
Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка радова – Набавка радова на реконструкцији
зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, Партија 1 –
Извођење радова на замени столарије на згради општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави.
Извођач се обавезује да Наручиоцу изведе радове у свему према понуди
број______________________________ од _____________.2020. године и спецификацији
радова.
Извођач ће извести радове из става 1. (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
из
Конкурсна документација

Страна
58 од 79

из
из

в)

заједнички у групи са:
из
из
из
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора
према понуди Извођача, заведеноj код НАРУЧИОЦА бр.
од _________2020.
године, износи
динара без ПДВ-а.
У вредност вршења радова из члана 1. овог уговора није урачунат ПДВ. Трошкове
ПДВ сноси Извођач.
Уговорена вредност са ПДВ-ом износи
динара.
Уговорне стране утврђују да су јединачне цене у понуди из става 1 овог члана
фиксне и не могу се мењати док траје овај уговор и да ће се коначна вредност радова
утврдити на основу стварно изведених количина на основу оверене грађевинске
књиге и оверене ситуације.
Средства за набавку су обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2020. годину,
Раздео 4. Пројекат 1201-01 „Седењка чекајући печалбара“, економска класификација:
511000 – Зграде и грађевински објекти, функционална класификација 130, позиција 79/2,
од стране Министарства културе и информисања кроз Програм Министарства – Градови у
фокусу 2020, а на основу Решења о додели средстава за суфинансирање програма јединица
локалних самоуроава број 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године у износу од
2.833.000,00 динара, и износ од 250.000,00 динара је обезбеђен од стране општине Црна
Трава у буџету општине за 2020. годину, а по основу Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. годину – Ребаланс 1.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ ће вредност изведених радова платити у роковима утврђеним
усвојеном понудом ИЗВОЂАЧА, заведеноj код НАРУЧИОЦА бр.__________________
од_________2020. године, без аванса, по испостављеним фактурама, привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписом од стране надзора наручиоца,
уз важећу гаранцију за добро извршење посла, у року не краћем од 5 и не дужем од 45
дана од дана пријема оверене ситуације.
Понуђач је дужан да пре достављања фактуре, привремене или окончане ситуације исту
региструје и Централни регистар фактура Управе за трезор у складу са чланом 4а Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/12, 68/15 и 113/17)
Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа од 90% вредности
уговорених радова.
Наручилац

ће

број:
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НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
Вишкови и мањкови радова
Члан 4.
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу,
преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе
позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања окончане ситуације. Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у
року од 5 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у
члану 6. овог Уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове
уговорене анексом.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује. и обиму
неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не
изводе (мањкови радова).
Непредвиђени радови
Члан 5.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених
радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер
непредвиђених радова. Надзорни орган доставља наручиоцу захтев за извођење
непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:
- предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од
стране надзорног органа;
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са
«Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска
књига»). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на
основу следећих елемената:
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у
износу од
динара без ПДВ-а;
б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме,
енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и
своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року
од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених
радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку
јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да
достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене
радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 5 дана од
потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 6. овог уговора, за вредност
уговорених непредвиђених радова.
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Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом
уграђевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава
воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа,
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана
уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 6.
Извођач се обавезује да у року од 7 дана од потписивања уговора наручиоцу достави
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на први
позив без приговора, у износу од 10% вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности
30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.
Члан 7.
Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију предмета јавне набавке
преда наручиоцу неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року, плативу на први позив без приговора у износу од 10% вредности
Уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Без достављања ове гаранције банке завршна уплата неће бити извршена.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 8.
Извођач сноси све ризике на извођењу радова који су предмет овог уговора.
Извођач је обавезан да предузме мере заштите на раду за све раднике, опрему,
машине, материјале, и трећа лица током извођења радова.
Наручилац не прихвата било какву одговорност за штету, пљачку или другу врсту
оштећења на материјалу, опреми, и машинама које су власништво Извођача и трећег
лица.
РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 9.
Крајњи рок за завршетак свих радова по уговору је ____(_______________)
календарских дана по увођењу у посао.
У наведени рок није укључен гарантни период.
Приликом потписивања Уговора Извођач је у обавези да достави динамички план.
Извођач је обавезан да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао,
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што се евидентира у грађевинском дневнику увођењем у посао од стране надзорног
органа.
За датум предаје објекта на коришћење сматра се датум потписивања записника по
пријему објеката на коришћење.
Члан 10.
Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 9., став 1.
овог уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини
1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.
Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату
гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду
штете, до износа стварне штете.
НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
Члан 11.
Стручни надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих
овлашћених надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним
законом.
Надзор обухвата:
- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и главном пројекту,
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,
стандарда и техничких норматива,
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација
које се уграђују (атести и гарантни листови),
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће
благовремено обавештавати Наручиоца,
- давање упутства извођачу радова и
- сарадња са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се
појаве у току извођења радова.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног руководиоца радова и да о
томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог уговора.
Члан 12.
Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник, књигу инспекције и
грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног
органа и одговорног руководиоца радова Извођача, и то грађевински дневник
свакодневно и књигу инспекције, а грађевинску књигу након завршеног обрачуна и
уношења изведених количина по свакој позицији рада.
ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за све радова је
дана комисијске примопредаје радова.

Конкурсна документација

Члан 13.
(

_) месеца и почиње да тече од

Страна
62 од 79

Члан 14.
У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезују да
писмено о томе обавесте Извођача, у року од 3 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 10. овог уговора, о свом трошку
отклони све нађене недостатке, као и скривене мане, у супротном Наручилац задржава
право, да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање
предметних недостатака.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа отклањања
недостатака, а Извођач се обавезује да ове недостатке надокнади, најкасније у року од 30
дана, од дана испостављања фактуре по истом, без права приговора, при чему овај
уговор има снагу извршне исправе.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 15.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка уписује у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски након извршеног техничког прегледа и
пријема који обезбеђује наручилац.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине представници
Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова.
Комисија сачињава записник са табелом коначног обрачуна радова на дан
примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да приликом техничког пријема преда Наручиоцу
попуњене одговарајуће табеле атеста свих уграђених материјала у три извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је
потребно у складу са Законом о планирању изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране
Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Коначна вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде.
Члан 16.
Извођач је дужан да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике,
уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је
користио у току рада.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима,
што
Извођач признаје
1. ако Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 дана, у односу на уговорену
динамику;
Конкурсна документација

Страна
63 од 79

2. ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за
извођење радова и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
3. ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама
надзорног органа и Наручиоца.
Члан 18.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење
посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговореној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговора.
Висину штете из става 1. овог члана, утврђује Комисија, састављена од по 2
представника Наручиоца и 2 представника Извођача.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На све оно што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
закона којим се уређују облигациони односи.
Члан 20.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора,
уговорне стране решиће споразумно.
У случају да спор не може бити решен споразумно, спор ће се решити пред
Привредним судом у Лесковцу.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна, а сачињен је
у 4 (ЧЕТИРИ) истоветних примерака – по 2 (ДВА) за сваку уговорну страну.
Наручилац

Извођач

Напомена:
Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце.
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом
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Образац бр. 14 б
МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ“ У ЦРНОЈ ТРАВИ
ПАРТИЈА 2.
Извођење радова на реконструкцији и санацији централног грејања у згради
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави
Закључен дана ................... 2020. године између:
1) Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ
101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб Благојевић, у
даљем тексту Наручилац и
2) ........................................................................................ из .................................................,
ул.
....................................................
бр.
.........
мат.
бр.
.........................
ПИБ............................... кога заступа ....................................................................... у даљем
тексту: Извођач).
Уговорне стране сагласно констатују:
да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности – Набавка
радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној
Трави, Партија 2 – Извођење радова на реконструкцији и санацији централног
грејања у згради општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН
1.3.13/2020 на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни
наручиоца;
 да је извођач доставио понуду број ..............................................................
од ................................................... , која у потпуности испуњава услове из
конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део увог уговора;
 да
је
Наручилац
Одлуком
о
додели
уговора
број
..................................................... (попуњава Наручилац) доделио уговор за
јавну
набавку
радова
Извођачу
.................................................................................................
(попуњава
Наручилац).
Члан 1.
Предмет овог уговора је јавна набавка радова – Набавка радова на реконструкцији
зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, Партија 2 –
Извођење радова на реконструкцији и санацији централног грејања у згради
општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави.
Извођач се обавезује да Наручиоцу изведе радове у свему према понуди
број______________________________ од _____________.2020. године и спецификацији
радова.
Извођач ће извести радове из става 1. (заокружити и попунити):
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а) самостално;
б) са подизвођачима:
из
из
из

в)

заједнички у групи са:
из
из
из
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. овог уговора
према понуди Извођача, заведеноj код НАРУЧИОЦА бр.
од _________2020.
године, износи
динара без ПДВ-а.
У вредност вршења радова из члана 1. овог уговора није урачунат ПДВ. Трошкове
ПДВ сноси Извођач.
Уговорена вредност са ПДВ-ом износи
динара.
Уговорне стране утврђују да су јединачне цене у понуди из става 1 овог члана
фиксне и не могу се мењати док траје овај уговор и да ће се коначна вредност радова
утврдити на основу стварно изведених количина на основу оверене грађевинске
књиге и оверене ситуације.
Средства за набавку су обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2020. годину,
Раздео 4. Пројекат 1201-01 „Седењка чекајући печалбара“, економска класификација:
511000 – Зграде и грађевински објекти, функционална класификација 130, позиција 79/2,
од стране Министарства културе и информисања кроз Програм Министарства – Градови у
фокусу 2020, а на основу Решења о додели средстава за суфинансирање програма јединица
локалних самоуроава број 401-01-185/2020-03 од 18.05.2020. године у износу од
2.833.000,00 динара, и износ од 250.000,00 динара је обезбеђен од стране општине Црна
Трава у буџету општине за 2020. годину, а по основу Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. годину – Ребаланс 1.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ ће вредност изведених радова платити у роковима утврђеним
усвојеном понудом ИЗВОЂАЧА, заведеноj код НАРУЧИОЦА бр.__________________
од_________2020. године, без аванса, по испостављеним фактурама, привременим
ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписом од стране надзора наручиоца,
уз важећу гаранцију за добро извршење посла, у року не краћем од 5 и не дужем од 45
дана од дана пријема оверене ситуације.
Понуђач је дужан да пре достављања фактуре, привремене или окончане ситуације исту
региструје и Централни регистар фактура Управе за трезор у складу са чланом 4а Закона о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. гласник РС“ бр.
119/12, 68/15 и 113/17)
Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа од 90% вредности
уговорених радова.
Наручилац

ће

број:
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НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ
Вишкови и мањкови радова
Члан 4.
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу,
преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним
јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, описе
позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања окончане ситуације. Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у
року од 5 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у
члану 6. овог Уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.
Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове
уговорене анексом.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује. и обиму
неуговорених радова (вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не
изводе (мањкови радова).
Непредвиђени радови
Члан 5.
Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених
радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер
непредвиђених радова. Надзорни орган доставља наручиоцу захтев за извођење
непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи:
- предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од
стране надзорног органа;
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са
«Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска
књига»). Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на
основу следећих елемената:
а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у
износу од
динара без ПДВ-а;
б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме,
енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и
своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року
од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених
радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку
јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да
достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене
радове).
Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 5 дана од
потписивања уговора, преда Наручиоцу гаранцију из члана 6. овог уговора, за вредност
уговорених непредвиђених радова.
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Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе.
Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених непревиђених радова.
Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом
уграђевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава
воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.
Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата.
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа,
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана
уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности
примене преговарачког поступка.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 6.
Извођач се обавезује да у року од 7 дана од потписивања уговора наручиоцу достави
неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за добро извршење посла, плативу на први
позив без приговора, у износу од 10% вредности Уговора без ПДВ-а и са роком важности
30 дана дуже од уговореног рока за завршетак радова.
Члан 7.
Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију предмета јавне набавке
преда наручиоцу неопозиву и безусловну банкарску гаранцију за отклањање недостатака
у гарантном року, плативу на први позив без приговора у износу од 10% вредности
Уговора без ПДВ-а и са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Без достављања ове гаранције банке завршна уплата неће бити извршена.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Члан 8.
Извођач сноси све ризике на извођењу радова који су предмет овог уговора.
Извођач је обавезан да предузме мере заштите на раду за све раднике, опрему,
машине, материјале, и трећа лица током извођења радова.
Наручилац не прихвата било какву одговорност за штету, пљачку или другу врсту
оштећења на материјалу, опреми, и машинама које су власништво Извођача и трећег
лица.
РОКОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 9.
Крајњи рок за завршетак свих радова по уговору је ____(_______________)
календарских дана по увођењу у посао.
У наведени рок није укључен гарантни период.
Приликом потписивања Уговора Извођач је у обавези да достави динамички план.
Извођач је обавезан да радове почне након потписивања уговора и увођења у посао,
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што се евидентира у грађевинском дневнику увођењем у посао од стране надзорног
органа.
За датум предаје објекта на коришћење сматра се датум потписивања записника по
пријему објеката на коришћење.
Члан 10.
Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 9., став 1.
овог уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини
1 ‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што
укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.
Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.
Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату
гаранције за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду
штете, до износа стварне штете.
НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
Члан 11.
Стручни надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих
овлашћених надзорних органа на начин и са правним овлашћењима регулисаним
законом.
Надзор обухвата:
- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и главном пројекту,
- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа,
стандарда и техничких норматива,
- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација
које се уграђују (атести и гарантни листови),
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће
благовремено обавештавати Наручиоца,
- давање упутства извођачу радова и
- сарадња са пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и
организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се
појаве у току извођења радова.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног руководиоца радова и да о
томе обавести Наручиоца одмах након потписивања овог уговора.
Члан 12.
Извођач је дужан да уредно води грађевински дневник, књигу инспекције и
грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног
органа и одговорног руководиоца радова Извођача, и то грађевински дневник
свакодневно и књигу инспекције, а грађевинску књигу након завршеног обрачуна и
уношења изведених количина по свакој позицији рада.
ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за све радова је
дана комисијске примопредаје радова.

Члан 13.
(

_) месеца и почиње да тече од

Члан 14.
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У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезују да
писмено о томе обавесте Извођача, у року од 3 дана од дана сазнања за недостатке.
Извођач се обавезује да у гарантном року из члана 10. овог уговора, о свом трошку
отклони све нађене недостатке, као и скривене мане, у супротном Наручилац задржава
право, да на терет Извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање
предметних недостатака.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,
Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду до пуног износа отклањања
недостатака, а Извођач се обавезује да ове недостатке надокнади, најкасније у року од 30
дана, од дана испостављања фактуре по истом, без права приговора, при чему овај
уговор има снагу извршне исправе.
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 15.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка уписује у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски након извршеног техничког прегледа и
пријема који обезбеђује наручилац.
Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине представници
Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова.
Комисија сачињава записник са табелом коначног обрачуна радова на дан
примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да приликом техничког пријема преда Наручиоцу
попуњене одговарајуће табеле атеста свих уграђених материјала у три извода са
приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је
потребно у складу са Законом о планирању изградњи.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране
Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове
поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
Коначна вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених
количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде.
Члан 16.
Извођач је дужан да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике,
уклони преостали материјал, опрему и средства за рад као и привремене објекте које је
користио у току рада.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 17.
Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима,
што
Извођач признаје
1. ако Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 дана, у односу на уговорену
динамику;
2. ако Извођач не изводи радове у складу са усвојеном техничком документацијом за
извођење радова и не поступа по примедбама надзорног органа и Наручиоца;
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3. ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама
надзорног органа и Наручиоца.
Члан 18.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење
посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговореној
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна
која је одговорна за раскид уговора.
Висину штете из става 1. овог члана, утврђује Комисија, састављена од по 2
представника Наручиоца и 2 представника Извођача.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На све оно што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе
закона којим се уређују облигациони односи.
Члан 20.
Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора,
уговорне стране решиће споразумно.
У случају да спор не може бити решен споразумно, спор ће се решити пред
Привредним судом у Лесковцу.
Члан 21.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна, а сачињен је
у 4 (ЧЕТИРИ) истоветних примерака – по 2 (ДВА) за сваку уговорну страну.
Наручилац

Извођач

Напомена:
Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
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Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне референце.
Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду
подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом
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Образац бр. 15.

ОВЛАШЋЕЊЕ
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

__________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ______________________________ , ул. ___________________________________
бр. л.к. ___________________ издате од _____________________________________
овлашћује се да у име ____________________________________________________
(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку отварања понуда јавне набавке за извођење радова на
реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН
1.3.13/2020.
Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног
отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка јавне набавке и у друге сврхе се не може
користити.

Датум: _____________
Потпис одговорног лица
_____________________
М.П.
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Образац бр. 16

______________________________________
Назив понуђача
______________________________________
Адреса

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
68/15) изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да
понуду за учешће у поступку јавне набавке радова у отвореном поступку за извођење радова
на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави, ЈН
1.3.13/2020 подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум: _____________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
М.П.

Напомена:
Образац копирати у потребном броју примерака.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за
подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе
понуђача.
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Образац бр.17.
______________________________________
Назив понуђача
______________________________________
Адреса
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Р.бр.

Врста трошкова

Износ у динарима

УКУПНО: ________________
Трошкове припреме и подношења понуде сноси понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду.
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.
Датум: _____________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
___________________________________
М.П.

Напомена: Уколико понуђач не попуни образац наручилац није у обавези да му
надокнади трошкове припреме понуде.
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Образац Бр.18

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О
ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА
РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада
и заштити животне средине, да понуђач нема забрану обављања делатности, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Место и датум
______________, _____. _________. год.

Понуђач,
_________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)
М.П.
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Образац Бр.19
Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде

Место за пријемни штамбиљ наручиоца

ПРИМАЛАЦ:
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
Трг Милентија Поповића 61
16215 Црна Трава

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Извођење радова на реконструкцији зграде општинске библиотеке „Сестре
Стојановић“ у Црној Трави, ЈН 1.3.13/2020
НЕ ОТВАРАТИ
датум и време подношења:
____________________
(попуњава Писарница)
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Образац Бр.20
Образац бр. ПО 2 – Овај образац налепити на полеђини понуде

ПОНУЂАЧ
Назив
Адреса
Број телефона
Број телефакса
Е-маил адреса
Име и презиме овлашћеног лица
за контакт
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