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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА – САНАЦИЈА ЗГРАДЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
У КИКИНДИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈН бр. 73/2016

Рок за достављање понуда

09.01.2017. године до 10 часова

Јавно отварање понуда

09.01.2017. године у 11 часова

Кикинда, децембар, 2016. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник
РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2016-73 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2016-73, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди
ЈН бр. 73/2016
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I

II

III
IV
V
VI
VII

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификација),
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга,
начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и
76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Критеријум за доделу уговора
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 73/2016
страна 2 од 71

Страна
3

4

16
25
26
58
65

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке број 73/2016 су радови – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди
2. КОМИСИЈА:
Радован Зарић, председник
Бојан Токић, члан
Радмила Перовић, члан
Иван Нинчић, члан
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди
Sanacija tavanice- Narodna biblioteka „Jovan Popović“ Kikinda
napomena - Prе obijanja tavanice izvršiti uzimanje uzoraka (birati najbolji deo) gipsanih
ukrasnih elemenata, posebno za svaki drugačiji detalj
Postojeću stolariju zaštititi folijom ili ter papirom.
Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača.
I/ PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU
р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Montaža i demontaža pokretne skele u prostorijama. Skela
mora da zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu.
Obračun po m².
Pažljivo otvaranje (šlicovanje) delova plafona u enterijeru.
Plafonske površine formirane su preko dasaka sa podlogom
od trske (štukatur) preko koje je malterisano. Otvaranje
izvršiti do tavanskih nosača. Mesta otvaranja će odrediti
nadzorni organ na licu mesta. Obračun po m².
Pažljivo otvaranje zasvođenih elemenata u holu na prelazu
tavanice i zida. Zasvođene površine formirane su na podlozi
od dasaka postavljenih preko remonata. Preko dasaka
postavljena je podloga od trske (štukatur) preko koje je
malterisano. Mesta otvaranja će odrediti nadzorni organ na
licu mesta. Obračun po m².
Čišćenje postojećeg šuta od naslaganih opeka i starog crepa
sa poda u tavanskom prostoru. Šut odneti na deponiju koju
odredi investitor (do 5km daljine). Obračun po m³.
Skidanje postojeće podne obloge u tavanu (opekarski
proizvod u zemljanom nasipu). Opeke očistiti žičanim
četkama i složiti na mestu koje odredi investitor u okviru
objekta. Obračun po m³ .
Čišćenje od šuta poda u tavanskom prostoru nastalog od
skidanja podne obloge. Šut odneti na deponiju koju odredi
investitor (do 5km daljine). Obračun po m².
Pažljivo (šlicovanje) obijanje maltera sa ravnog dela plafona
na mestima pukotina i oštećenja. Preko tavanskih poluoblica
postavljena je podloga od trske (štukatur) preko koje je

2

3

м²

90,00

м²

70,25

м²

5,40

м³

17,50

м³

79,80

м²

490,00

м²

35,00
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8.

9.

10.

11.

ПИБ: 100511495

malterisano. Mesta i širinu otvaranja-šlicovanja će odrediti
nadzorni organ na licu mesta. Oštećene, šuplje i labave
delove maltera potpuno obiti. Oštećen površinski sloj treba
izgrebati do zdrave podloge.
Obračun po m² .
Pažljivo obijanje maltera sa plafona na mestima oštećenja
(pukotina) i prokišnjavanja sa zasvođenih delova plafona u
holu. Konstrukcija svodova je izrađena od drvenih nosača
ankerovanih za zid i plafon, skrojenih u vidu polukružnog
šablona postavljenih na rastojanju. Preko polukružnih
šablona nakovane su daske i obložene trskom preko koje je
malterisano. Mesta obijanja će odrediti nadzorni organ na
licu mesta. Pažljivo obijanje oko slika urađenih na malteru.
Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno obiti.
Oštećen površinski sloj treba izgrebati do zdrave podloge.
Obračun po m².
Pažljivo otvaranje (šlicovanje uskim trakama duž pukotine
do 15cm) maltera sa zasvođenih elemenata u holu i suvom
ulazu. Zasvođene površine formirane su od opeke preko koje
je malterisano. Mesta obijanja će odrediti nadzorni organ na
licu mesta. Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno
obiti. Obračun po m².
Podupiranje i pažljivo sečenje tavanskih nosača/oblica na
mestima oslonačkih zidova a za oslanjanje novopostavljenih
čeličnih nosača (za formiranje jastuka od nabijenog betona
prosečnih dimenzija 30x30x50 cm) sa odnošenjem šuta na
deponiju do 5 km daljine. Visina prostorija iznosi 4,5m.
Obračun po kom oblica.
Obijanje maltera sa zidova u suvom ulazu do visine
svodova (kapitela na pilastrima). Obijanje je sa čišćenjem
fugni čeličnom četkom. Fugne očistiti minimalno 2 cm
dubine. Šut odneti na deponiju koju odredi Investitor (do
5km daljine). Podlogu oprati vodom i očistiti žičanim
četkama.
NAPOMENA: postojeće stope na pilastrima koje su
obložene kamenom zaštititi protiv eventualnih oštećenja.
Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača.
Obračun po m² obijene površine.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

4,50

м²

3,75

ком

42,00

м²

170,48

II/ BETONSKI RADOVI
р.бр.

1.
2.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Izrada armiranobetonskih jastuka betonom MB 20 u
zidovima objekta (prosečna dim jastuka 30x30x50 cm).
Armatura se obračunava posebno. Obračun po m³.
Izrada ab nadvratnika i nadprozornika betonom MB 20 u

2

3

м³
м³
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3.
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oplati. Izvodi se na mestima gde se čelična konstrukcija
oslanja na prozor ili vrata. Donja oplata ostaje zarobljena
(postavlja se preko poluoblica). Armatura se obračunava
posebno. Obračun po m³.
Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu
prema statičkom proračunu i specifikaciji armature, kao i
tehničkim propisima za betonski čelik.
а glatka
b rebrasta

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

кг
кг

90,00
280,00

III/ BRAVARSKI RADOVI
ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Nabavka materijala i izrada čelične konstrukcije tavanice u
svemu prema statičkom proračunu i datim detaljima.
Konstrukciju zaštititi od korozije u svemu prema važećim
propisima. U cenu ulazi sav potreban rad i materijal.
Obračun po kg.
napomena
flahovi koji se postavljaju sa donjih strana tavanjača
(poluoblica) moraju se useći u oblicu toliko da zavrtanj,
kojim se ostvaruje veza između flaha i gornjeg čeličnog
nosača, bude u ravni donje daščane obloge preko koje se
postavlja štukatur.

2

3

р.бр.

1.

кг

12100,00

IV/ ZIDARSKI RADOVI
р.бр.

1.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Izrada plafona na mestima gde je demontirana plafonska
obloga zbog oštećenja tavanjača. Na isečenim delovima
postaviti daske debljine 2,5cm za koje treba pričvrstiti
štukatur. Malterisanje vršiti malterima koji se sastoje od
prirodnig hidrauličnog kreča (NHL) prema EN 459-1 i finog
peskom, bez cementa, bez organskih udela, bez veštačkih
disperzivnih materija (malteri za renoviranje starogradnje).
Malterisati preko novopostavljene daščane podloge sa
štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u prvom sloju.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i
talasa,na mestima spojeva sa postojećim malerisanim
površinama, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe
do brzog sušenja i "pregorevanja". Završni sloj uraditi
malterom istog kvaliteta ali krupnoče zrna od 0,5-1mm u
vrlo tankom sloju. Prelazi na starim površinama se ne smeju
videti. Obračun po m² malterisane površine.

2

3

м²

24,00
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3.

4.
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Izrada plafona na mestima gde je šlicovana plafonska
obloga zbog postavljanja čeličnih nosača. Na isečenim
delovima postaviti daske debljine 2,5cm za koje treba
pričvrstiti štukatur. Malterisanje vršiti malterima koji se
sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL) prema EN
459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela, bez
veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Malterisati preko novopostavljene daščane
podloge sa štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u
prvom sloju. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa,na mestima spojeva sa postojećim
malerisanim površinama, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti
da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Završni sloj
uraditi malterom istog kvaliteta ali krupnoče zrna od 0,51mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim površinama se
ne smeju videti. Obračun po m² malterisane površine
Izrada plafona na mestima gde je šlicovana plafonska
obloga zbog postavljanja čeličnih nosača. Na isečenim
delovima postaviti daske debljine 2,5cm za koje treba
pričvrstiti štukatur. Malterisanje vršiti malterima koji se
sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL) prema EN
459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela, bez
veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Malterisati preko novopostavljene daščane
podloge sa štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u
prvom sloju. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa,na mestima spojeva sa postojećim
malerisanim površinama, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti
da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Završni sloj
uraditi malterom istog kvaliteta ali krupnoče zrna od 0,51mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim površinama se
ne smeju videti. Obračun po m² malterisane površine
Popravka šlicovanih pukotina (do 15cm)na svodovima
formiranim od opeke , krečnim malterom u dva sloja.
Malterisanje vršiti malterima koji se sastoje od prirodnig
hidrauličnog kreča (NHL) prema EN 459-1 i finog peskom,
bez cementa, bez organskih udela, bez veštačkih
disperzivnih materija (malteri za renoviranje starogradnje).
Prethodno naneti špric malter. Malter nanositi odozgo prema
dole. Na vezanu površinu bez prekidanja malter nanositi
metodom»mokro na mokro«. Nanositi u više slojeva. Ako se
prethodni sloj osušio potrebno ga je nakvasiti pre sledećeg
radnog koraka. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice sastava svodova oštre i prave.
Malter kvasili da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".
Završni sloj uraditi malterom istog kvaliteta ali krupnoće
zrna od 0,5-1mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim
površinama se ne smeju videti. Obračun po m².

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

70,25

м²

35,00

м²

3,75
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6.

7.

8.

9.
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Nabavka materijala i popravka postojećeg zaobljenog dela
"holkera" između zidova i plafona u prostorijama.
Konstrukciju uraditi od drvenih nosača, ankerovanih za
tavanicu i zid, polukružnog oblika, na svakih 50cm. Preko
konstrukcije nakovati letve kojih je razapeta trska.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i
talasa, na mestima spojeva sa postojećim malerisanim
površinama. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
"pregorevanja". Obračun po m².
Popravka prelaza između novomalterisanih i starih površina
malterima za izravnavanje (armirajuća masa) u tankim
slojevima u kombinaciji. Malter je po sastavu kreč sa malo
belog cementa (bez kromata),sa disperzivnim vezivom,
finim krečni pesak okruglog zrna i vlaknima, krupnoče zrna
od 1-10mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim
površinama se ne smeju videti. Obračun po m².
Nanošenje tečne kombinacije (prajmera) polimera na
silikatnoj osnovi preko prethodno očišćenog zida i fugni u
suvom ulazu a na zonu zida vlažnu i zasićenu od soli. Fuge u
zidu popuniti na mestima oštećenja. Materijal sprečava novi
razvoj oštećenja od soli. Kristali soli koji se pojavljuju na
površini moraju se ukloniti brisanjem. Nakon prajmera,
posle 30min, naneti mineralni zaptivač koji sadrži agense za
blokadu kapilara. Koristi se za izolaciju vlage iz zemljišta
(nasipa). Naneti u minimum dva sloja četkom. Nanosi idu
naizmenično-prajmer + mineralni hidroizolacioni sistem
prema uputstvu proizvođača. Obračun po m².
Malterisanje zidova u holu od opeke starog formata, do
visine h= 2,00 m (po površini je prisutna kapilarna vlaga i
so). Malterisanje vršiti (po površini je prisutna kapilarna
vlaga i so) bescementnim
malterom namenjenim za
isušivanje vlaznih povrsina na bazi prirodnog hidrauličnog
kreča i kvarcnog peska, krupnoće zrna 1mm. Zidovi su
ispresecani duplim pilastrima na postamentima .Obijene
fugne popuniti i globalno izravnati malterom. Prvi sloj
maltera treba da je debljine 1cm. Kada je prvi sloj isušen
treba ga pokvasti da bi se nastavilo sa radom. Minimalna
debljina maltera treba da je 2cm a ukupna prosečna deblјina
maltera, prema projektantskoj proceni iznosi 3 cm. Za
malterisanje profilacija korisiti metalne šablone izradjene po
originalnom uzorku. Šablone izraditi od lima debljine 1mm.
Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvodjača
materijala. Završno maltersku površinu filcati sunđerom da
bi se postigla blago rapava površina. Obračun po m².
Izvlačenje postamenata na pilastrima u suvom ulazu
ortogonalne projekcije profila (šablona) do 28 cm.
Malterisanje vršiti (po površini je prisutna kapilarna vlaga i
so) bescementnim malterom namenjenim za isušivanje

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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26,70
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10.

11.
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vlaznih povrsina na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i
kvarcnog peska, krupnoće zrna 1mm. Za malterisanje
profilacija korisiti metalne šablone izradjene po originalnom
uzorku. Šablone izraditi od lima debljine 1mm. Malterisanje
izvesti u svemu prema uputstvu proizvodjača materijala.
Završno maltersku površinu filcati sunđerom da bi se
postigla blago rapava površina. Obračun po m².
Izvlačenje sokle u suvom ulazu ortogonalne projekcije
profila (šablona) do 20 cm. Malterisanje vršiti (po površini je
prisutna kapilarna vlaga i so) bescementnim malterom
namenjenim za isušivanje vlaznih povrsina na bazi
prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, krupnoće
zrna 1mm. Za malterisanje profilacija korisiti metalne
šablone izradjene po originalnom uzorku. Šablone izraditi od
lima debljine 1mm. Malterisanje izvesti u svemu prema
uputstvu proizvodjača materijala. Završno maltersku
površinu filcati sunđerom da bi se postigla blago rapava
površina. Obračun po m².
Malterisanje zidova u holu od opeke starog formata,
produžnim malterom iznad visine od h= 2,00 m, dva sloja.
Zidovi su ispresecani pilastrima. Pre malterisanja zidne
površine očistiti i isprskati razređenim malterom.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i
talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do
brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m² malterisane
površine.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

9,73

м²

94,79

V/ GIPSARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

3.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja profilisane gipsane
lajsne, na zidu, po obimu prostorije širine 8 cm. Ostaviti
kontrolne trake u dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre
uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare
boje i retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku
izvršiti popravle i retuširati. Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja profilisane gipsane
lajsne, na obodu ravnog dela plafona u holu olika spirale
prečnika do 8cm.Ostaviti kontrolne trake u dužini od 50cm
za svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak pažljivo
očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati.
Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane
zalučene gipsane lajsne, na svodu po obimu svoda koji se
formiraju iz pilastara i stubova u holu širine 8cm. Ostaviti

2

3
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4.

5.

6.

7.

ПИБ: 100511495

kontrolne trake u dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre
uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare
boje i retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku
izvršiti popravle i retuširati. Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja "holker"
gipsane lajsne po obodu prostorije na spoju zida i plafona
visine do 15cm. Ostaviti kontrolne trake u dužini od 50cm za
svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak pažljivo
očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati.
Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane
gipsane lajsne po plafonu širine do 8cm. Ostaviti kontrolne
trake u dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja
otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare boje i
retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku
izvršiti popravle i retuširati. Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane
gipsane lajsne po plafonu širine do 8cm. Ostaviti kontrolne
trake u dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja
otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare boje i
retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku
izvršiti popravle i retuširati. Obračun po m lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja ugaonih i
središnjih plitkio profilisanih ukrasa na plafonu. Obračun po
komadu ukrasa dim do 40x40cm. Ostaviti jedan ugao za
kontrolni uzorak. Pre uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti
od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na
gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м

53,40

м

42,60

м

37,35

ком

35,00

VI/ TESARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

3.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Izrada konstrukcije za izravnavanje drvenih tavanjača.
Izravnati razliku između novopostavljenog poda od dasaka i
ugnutih tavanjača štaflama, letvama i daskama. Posebnu
panžnju obratiti na tavanjače koje imaju velika oštećenja na
osloncima. Obračun po m².
Oblaganje podne površine u tavanu suvom jelovom daskom
(fosnom) debljine 2,5cm koje treba postaviti preko
poluoblica koje čini tavanicu. Izvršiti zaštitu i impregnaciju.
Obračun po m².
Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Drvene elemente
konstrukcije tavanice, tavanjače , zaštititi od insekata, algi,
gljivica i truljenja sa dva do tri premaza, hemijskim
sredstvom. Obračun po m² horizontalne projekcije.

2

3

м²

490,00

м²

490,00

м²

490,00
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Nabavka materijala, transport i izrada termozvučne izolacije
spod poda na tavanu a u prostor između oblica, slojem
kamene vune sa paropropusnom folijom(troslojna
hidroizolaciona membrana, otporna je na buđ i na štetočine).
Prosečna debljina izolacije je d= 10,0 cm (postavljene u dva
sloja). Obračun po m².

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

490,00

VII/ MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Struganje stare boje sa svodova od opeke u hodničkom delu
hola i suvom ulazu. Sve površine ostrugati i oprati od boje i
kita. Brusiti, kitovati plastičnim kitom manja oštećenja. Fino
brusiti do ravne površine. Naročitu pažnju obratiti da ne
dođe do oštećenja ivica i profilacija i gipsanim ornamentima
koji su postavljeni preko svodova. Obračun po m² površine.
Struganje stare boje sa svodova na daščanoj podlozi preko
remonata u holu. Sve površine ostrugati i oprati od boje i
kita. Brusiti, kitovati plastičnim kitom manja oštećenja. Fino
brusiti do ravne površine. Naročitu pažnju obratiti da ne
dođe do oštećenja ivica i profilacija i gipsanim ornamentima
koji su postavljeni preko svodova. Obračun po m² površine.
Struganje stare boje sa plafona. Sve površine ostrugati i
oprati od boje i kita. Brusiti, kitovati plastičnim kitom manja
oštećenja. Fino brusiti do ravne površine. Naročitu pažnju
obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i profilacije na
rasterskoj profilaciji na plafonu i gipsanim ornamentima.
Obračun po m² površine.
Bojenje zidova visokopokrivnom disperzivnom bojom na
bazi silikonskih smola, aditiva i mikrovlakana, sa visokim
stepenom paropropustljivosti. Naneti u dva sloja na
prethodno nanetu podlogu/ osnovni premaz. Ton je beo.
Obračun po m²
Bojenje zidova mineralnim bojama sa prethodnim
podlogiranjem. Naneti u dva sloja na prethodno nanetu
podlogu/osnovni premaz. Boja je bela. Naneti u dva sloja na
prethodno nanetu podlogu/ osnovni premaz. Ton je svetaodva tona svetle boje. Obračun po m²
Bojenje plafona mineralnim bojama sa prethodnim
podlogiranjem. Naneti u dva sloja na prethodno nanetu
podlogu/osnovni premaz. Boja je bela. Obračun po m².
Bojenje plafona u suvom ulazu visokopokrivnom
disperzivnom bojom na bazi silikonskih smola, aditiva i
mikrovlakana, sa visokim stepenom paropropustljivosti.
Naneti u dva sloja na prethodno nanetu podlogu/ osnovni
premaz. Ton je beo. Obračun po m².

2

3

м²

243,63

м²

212,67

м²

248,47

м²

170,48

м²

586,50
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Bojenje gipsanih ornamenata i prostornih elemenata
mineralnim bojama sa prethodnim podlogiranjem. Delovi su
sa pozlatom. Boja i tonovi su svetli. Obračun po m².

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

124,37

VIII/ ELEKTRO RADOVI
р.бр.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

1
Ugradnja kabla РР00-Y 4х10мм2 pružena od distributivnog
ED ormana do razvodnog ormana
Demontaža i skladištenje stilskih lustera u cilju kasnije
ponovne montaže
Demontaža postojeće elektroinstalacije u starom delu
objekta
Razbijanje betonske ploče debljine 15 cm u ulaznom holu
objekta dimenzija 0,5x0,5m.Odvoz šuta.Ručni iskop rova
dimenzija 0,5x0,5m dubine 1,5m.Ponovno zatrpavanje
nakon pobijanja sonde uzemljivača.Vraćanje u prvobitno
stanje(betoniranje)
Isporuka i ugradnja pocinkovane sonde dužine 3m,prečnika
50mm,u prethodno pripremljen rov
Isporuka i ugradnja u zid sabirnice za glavno izjednačenje
potencijala u kućištu.
Isporuka i ugradnja bakarnog kabla PP00 –Y 1x16mm2,za
vezu između cevnog uzemljivača i sabirnice GIP –komplet
sa spojnim priborom i povezivanjem.Dužina zemljovoda je
10m.
Izrada udubljenja u zidu od cigle,za smeštaj razvodnih
ormana (GRO,RT-1,RT-2, i RT-4) i za smeštaj ormana slabe
struje(PTT i računarska mreža)
Isporuka i ugradnja GRO komplet šemiran sa sledećim
elementima :
- Glavni prekidač 63A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
- Strujna zaštitna sklopka
25/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 25A – 12kom
-Automatski osigurač 16A – 3kom
- Automatski osigurač 10A – 5kom
Isporuka i ugradnja RT-1 komplet šemiran sa sledećim
elementima :
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka

2

3

м

5,00

комп

1,00

комп

1,00

комп

1,00

ком

1,00

ком

1,00

комп

1,00

ком

5,00

комп

1,00

комп

1,00
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13.
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16.
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18.

19.

20.
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40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 12kom
- Automatski osigurač 10A –11kom
Isporuka i ugradnja RT-2 komplet šemiran sa sledećim
elementima :
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 8 kom
- Automatski osigurač 10A –9 kom
Isporuka i ugradnja RT-4 komplet šemiran sa sledećim
elementima :
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 8 kom
- Automatski osigurač 10A –5 kom
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača
kablova 100х50mm za smeštaj kablova jake struje.Komplet
sa nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača
kablova 50х50mm za smeštaj kablova jake struje. Komplet
sa nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača
kablova 50х50mm za smeštaj kablova slabe struje. Komplet
sa nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Izrada žlebova u zidovima i plafonima za naknadno
postavljanje kablova jake struje i gibljivih creva f11mm za
kablove slabe struje
Izrada prodora kroz plafone i zidove debljine od 30cm do
100cm, za naknadni prodor kablova jake struje i gibljivih
creva f11mm za kablove slabe struje
Ispruka i ugradnja u zid PVC cevi,od elektro ormana jake i
slabe struje do tavanskog prostora,kao rezerva trase za
buduća proširenje broja izvoda iz elektro ormana.Kod
svakog ormana ostaviti po 5 cevi rezerve.Komplet sa
izradom žljebova za postavljanje cevi.PVC cev f21mm
Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 5x6mm2 kroz prethodno
pripremljene žljebove u zidu i kroz prethodno pripremljene
regale u tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 5x4mm2 kroz prethodno
pripremljene žljebove u zidu i kroz prethodno pripremljene
regale u tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x2,5mm2 za napajanje
priključnica.Prosečna dužina po jednoj priključnici iznosi

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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35.

15m.
Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za napajanje
rasvete. Prosečna dužina po jednoj priključnici iznosi 12m.
Isporuka i ugradnja šuko priključnice modularne 2M u zid
Isporuka i ugradnja stilskog lustera u klasičnom (retro) stilu
sa 8(6+2) sijaličnih mesta
Isporuka i ugradnja stilskog lustera u klasičnom ( retro) stilu
sa 3 sijalična mesta
Isporuka i ugradnja LED reflektora( IP 65,snaga 50W,4500
lumena,eksploatacija>25000 sati,kućište od nerđajućeg
čelika,ugao 60 stepeni) koji bi se ugradio na spoljnoj strani
objekta i u ulaznom holu.
Isporuka i ugradnja LED podne svetiljke koja bi se postavila
na trotoaru sa ulične strane objekta(snaga 4W,360
lumena,zaštita IP 66,eksploatacija >50000 sati,radna
temperatura od -30C do +50C)
Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 30W,zaštita IP
65,2400 lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura
-30C do +50C) u prostoriji direktora
Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 50W,zaštita IP
65,4000 lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura
-30C do +50C) u prostoriji hola
Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 50W,zaštita IP
65,4000 lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura
-30C do +50C) u tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja LED panela visilice (mogućnost
podešavanja visine od 860mm do 1600mm,dužine
845mm,širine 124mm,snaga 5x4,8W) u prostorijima sobe
legata,zavičajno odeljenje,računovodstvo,dečije
odeljenje,obrada knjiga
Isporuka i ugradnja LED panela (300x300mm,snaga
24W,eksploatacija>50000 sati) u prostoriji izdavanje knjiga
za odrasle i u hodniku koje vodi do dvorišne bine
Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke zaštite IP 66 sa
mogućnošću ugradnje standardnih i LED sijalica u
prostorijima sanitarnih čvorova,hodniku,čajnoj kuhinji
Pregled postojećih svetiljki na prostoru galerije,čišćenje
Zamena neispravnih elemenata,dovođenje u funkcionalno
stanje.
Isporuka i ugradnja običnog prekidača

36.

Isporuka i ugradnja serijskog prekidača

ком

23,00

37.

Isporuka i ugradnja naizmeničnog prekidača
Комплет са ранжирним реглетама за повезивање 200
жила
Isporuka i ugradnja novog ormana
razvoda računarske mreže.Komplet sa ranžirnim regletama

ком

6,00

ком

1,00

ком

1,00

22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

38.
39.

ком
ком

120,00
61,00

ком

1,00

ком

7,00

ком

8,00

ком

8,00

ком

7,00

ком

5,00

ком

6,00

ком

24,00

ком

7,00

ком

19,00
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ком
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44.

za povezivanje 200 žila
Isporuka i ugradnja telefonskog kabla JH(St)H
10x2x0,8mm2,od postojećeg glavnog telefonskog ormana do
novog razdelnog telefonskog ormana TT-1.Komplet sa
ugradnjom gibljivim crevima f23mm.
Isporuka i ugradnja samogasivih gibljivih PVC creva f16/11
za postavljanje kablova slabe struje
Isporuka i ugradnja UTP kabla za potrebe telefonske
instalacije.Prosečna dužina 40m po priključnici.Kablovi
povezani na svim krajevima.
Isporuka i ugradnja UTP kabla za potrebe računarske
mreže.Ka Prosečna dužina 40m po priključnici blovi
povezani na svim krajevima.
Isporuka i ugradnja telefonske priključnice RJ11 2M

45.

Isporuka i ugradnja računarske priključnice RJ45 2M

46.

Atest o ispravnosti električnih instalacija

47.

Pripremno-završni radovi i sitan nepredviđen materijal

48.

Izrada projekta izvedenog objekta u 4 primerka i predaja
investitoru

40.

41.
42.

43.

м

50,00

м

1000,00

ком

16,00

ком

16,00

ком

16,00

ком

16,00

комп

1,00

комп

1,00

комп

1,00

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА
1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1. Закона);
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона);
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4. Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона);
1.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) да поседује финансијски капацитет
1.1 Да понуђач није остварио губитак у претходне три године (2013., 2014. и 2015. година);
1.2 да понуђач није био неликвидан у претходних 6 месеци од објављивања позива;
1.3 да je понуђач имао промет по банкарским рачунима у 2014. и 2015. годину не мањи од
12.000.000,00 динара;
2) да поседује пословни капацитет
Да понуђач поседује следеће:
2.1 сертификат СРПС ИСО 9001- систем менаџмента квалитетом;
2.2 сертификат ИСО 14001 – систем управљања заштитом животне средине;
2.3 сертификат СРПС БС ОХСАС 18001 – систем управљања заштите на раду;
2.4 У погледу стечених референци понуђача треба да је претходне три године (2013., 2014. и 2015.
година) успешно реализовао један или више послова из области санације и адаптације објеката под
заштитом Завода за заштиту споменика културе, у минималној укупној вредности од 12.000.000,00
динара са ПДВ-ом. Референтни посао или послови морају бити исте или веће сложености;
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3) да поседује кадровски капацитет
Р.бр.
3.1
3.2

СТРУЧНА СПРЕМА на истим или сличним пословима
Дипломирани грађевински инжењер, лична лиценца 410 или
411
Дипломирани инжењер архитектуре, лична лиценца 400 или
401

МИНИМАЛНИ
број
1
1

3.3

КВ зидар

2

3.4

КВ армирач

1

3.5

КВ бравар

2

3.6

КВ радник-ликорезач

2

3.7

КВ тесар

2

3.8

КВ молер

2

3.9

КВ електричар

1

3.10

НК радник

5

3.11

Возач „Ц“ категорије

2

4) да поседује технички капацитет
Р.бр.

минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
са кључним карактеристикама

минимални
БРОЈ комада

4.1.

Камион КИПЕР 3т

1

4.2

Мешалица за бетон

1

4.3

Челична цеваста скела

4.4

Комбиновани камионет за превоз радника и мање количине
потребног материјала

1

4.5

Камион за превоз материјала до и са градилишта

1

90m²

4.6 - да је извршио увид у објекат у коме се врши санација
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 4.
1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Закона (да је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар)

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2. Закона (да он и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре)

Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду,којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији)

Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
(Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)
4) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона (Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе
да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и да није имао забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде)

Доказ: потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве је дат у поглављу
VIII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов да поседује финансијски капацитет

Правна лица и предузетници
Доказ:
1.1 Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН)*, мора садржати извештај о
блокади, податке о ревизији финансијских извештаја, биланс стања и успеха за
тражене три године и показатељ за оцену бонитета, издат од стране АПР-а, за
претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), задовољавајући услов за
исправну понуду је да понуђач није остварио губитак у три неведене обрачунскe
годинe
1.2 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду
1.3 Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским
рачуниима у последње две године (2014. и 2015. година) не може бити мањи од
12.000.000,00 динара
Предузетници који воде просто књиговодство
Доказ:

Конкурсна документација у отвореном поступку ЈН бр. 73/2016
страна 19 од 71

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa
МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396

ПИБ: 100511495

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

1.1 Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.
година), задовољавајући услов за исправну понуду је да понуђач није остварио губитак
у три претходнe обрачунскe годинe
1.2 Потврда НБС, издата после објаве Позива за подношење понуда, да није био
неликвидан у последњих 6 месеци до дана објављивања позива, из којег се види да
Понуђач није био у блокади непрекидно више од тридесет дана у наведеном периоду
1.3 Потврда пословне банке из које се види да укупни промет по банкарским
рачуниима у последње две године (2014. и 2015. година) не може бити мањи од
12.000.000,00 динара.
2. Услов да поседује пословни капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
2.1 сертификат СРПС ИСО 9001- систем управљања менаџментом;
2.2 сертификат ИСО 14001 – систем управљања заштитом животне средине;
2.3 сертификат СРПС БС ОХСАС 18001 – систем управљања заштите на раду;

Доказ:
Фотокопија важећих сертификата.
2.4 У погледу стечених референци понуђача треба да је у претходне три године (2013., 2014. и 2015.
година) успешно реализовао један или више послова из области санације и адаптације објеката под
заштитом Завода за заштиту споменика културе, у минималној укупној вредности од 12.000.000,00
динара са ПДВ-ом. Референтни посао или послови морају бити исте или веће сложености;

Доказ:
Списак најважнијих наручилаца код којих су изведени радови из области
санације и адаптације објеката под Заштитом споменика културе у слободној форми
понуђача. Радови морају бити реализовани у последњие три године (2013., 2014.,
2015.), а као доказ о реализацији наведених радова уз списак се достављају и оверене
потврде од стране надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Потврде се издају на оригиналном обрасцу у поглављу V6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
у конкурсној документацији, који је потребно умножити у потребном броју
примерака и доставити за сваког референтног купца односно наручиоца посебно. Уз
Потврду се доставља и фотокопија уговора и фотокопија окончане ситуације-сви
листови.
3) Услов да поседује кадровски капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
Понуђач мора доставити Списак анагажованих лица у слободној форми понуђача.
Понуђач мора да има ангажована минимум следећа лица:

3.1 - 1 лице – Дипломирани грађевински инжењер, са личном лиценцом 410 или 411
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 410 или 411 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
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Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.2 -1 лице – Дипломирани инжењер архитектуре, са личном лиценцом 400 или 401
Доказ: Приложити:
Копију личне лиценце 400 или 401 коју издаје Инжењерска комора Србије са
потврдом о важењу исте и
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
Референц листа у слободној форми понуђача и Потврда о добро извршеном
послу на објектима под заштитом Завода за заштиту споменика културе, оверене од
стране Завода за заштиту споменика културе. (Потврде се издају на оригиналном
обрасцу у поглављу V7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ у конкурсној документацији)
Изјава да ће архитекта за којег је прибављена потврда бити ангажован на
извођењу радова који су предмет јавне набавке (Изјава се даје на оригиналном обрасцу
у поглављу V8. у конкурсној документацији)
3.3 - 2 лица – КВ Зидар
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.4 -1 лице – КВ армирач
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.5 -2 лица – КВ бравар
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.6 -2 лица –КВ радник - ликорезач
Доказ: Приложити:
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Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
За минимум једног КВ радника-ликорезач доставити Референц листу у
слободној форми понуђача и Потврду о добро извршеном послу на објектима под
заштитом Завода за заштиту споменика културе, оверене од стране Завода за
заштиту споменика културе. (Потврде се издају на оригиналном обрасцу у поглављу
V9. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ у конкурсној документацији)
Изјава да ће радници за које је прибављена потврда бити ангажовани на
извођењу радова који су предмет јавне набавке (Изјава се даје на оригиналном обрасцу
у поглављу V10. у конкурсној документацији)
3.7 -2 лица – КВ тесар
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.8 -2 лица – КВ молер
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.9 -1 лице – КВ електричар
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.10 -5 лица – НК радник
Доказ: Приложити:
Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
3.11 -2 лица – Возач „Ц“ категорије
Доказ: Приложити:
Копија возачке дозволе Ц категорије.
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Копију М-А обрасца или други образац оверен од стране Фонда ПИО, за
запослене и фотокопија Уговора о раду, а за запослене по другим основама радног
ангажовања Уговор о том радном ангажовању.
4) Услов да поседује технички капацитет

Правна лица, предузетници и физичка лица
4.1-4.5 - У смислу техничке опремљености одговарајућом механизацијом и опремом, подразумева
се да понуђач располаже бар минимумом потребне и расположиве механизације и опреме за
пружање услуга из предмета јавне набавке.

Доказ: Списак опремљености понуђача који није мањи од прописаног минималног у
слободној форми понуђача. Уз списак обавезно је приложити за возила која подлежу
редовној годишњој регистрацији електронски очитане и копије важеће саобраћајне
дозволе и фотокопије полисе осигурања.
За осталу тражену опрему доставити последњу пописну инвентарску листу оверену
од стране Комисије за попис, или доказ о закупу или предуговор о другом ангажовању
механизације или опреме коју евентуално понуђач не поседује у свом власништву.
4.6

- Да је извршио увид у објекат простор у којем ће вршити радови

Доказ: Приложити:
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ (Образац дат у поглављу V

11. у конкурсној документацији)
Напомена:
- увид у објекат у којем ће се вршити предметни радови вршиће се уз претходну најаву путем е-маил
на адресу javne.nabavke@kikinda.org.rs,
- обилазак је могуће извршити радним данима до 28.12.2016. године од 13-14,30 часова
- контакт лице које ће омогућити обилазак је Радован Зарић, тел: 0230/410-231 и Јелена Бајић Иветић
0230/410-152
-o извршеном увиду се сачињава Потврда о извршеном увиду у објекат коју оверавају Радован Зарић
или Јелена Бајић Иветић; Понуда понуђача који није извршио обилазак локације и није доставио
Потврду о извршеном увиду у објекат како је захтевано, биће сматрана неприхватљивом;

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености
обавезних и додатних услова за учешће.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све
доказе о испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., Подизвођачи нису дужни
да испуњавају додатне услове.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе
понуђача, мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а

додатне услове испуњавају заједно.
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НАПОМЕНА: Наведене доказе о испуњености услова за учешће понуђач може доставити у виду
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија понуда је на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио „мањи износ аванса“.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ____________ од__________________ за јавну набавку - Санација зграде Народне
библиотеке у Кикинди, ЈН број 73/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: (Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди)

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања:

Рок плаћања је 45 дана по испостављеним
месечним ситуацијама за стварно изведене
количине радова

Аванс (максимални износ од 30%):

Рок важења понуде (минимално 90 дана)
Рок завршетка радова (рок за извршење
радова 90 радних дана од увођења у посао):
Гарантни период (минимално 2 године од
завршетка радова):
Шифра радова на основу Правилника о
утврђивању добара и услуга из области
грађевинарства за сврху одређивања пореског
дужника за ПДВ („Службени гласник РС“ бр.
86/2015)
Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди
Sanacija tavanice- Narodna biblioteka „Jovan Popović“ Kikinda
napomena - Prе obijanja tavanice izvršiti uzimanje uzoraka (birati najbolji deo) gipsanih ukrasnih elemenata, posebno za
svaki drugačiji detalj
Postojeću stolariju zaštititi folijom ili ter papirom.
Sva eventualna oštećenja padaju na teret izvođača.
I/ PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU
р.бр.

1.

2.

3.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Montaža i demontaža pokretne skele u prostorijama. Skela mora da
zadovoljava važeće propise o zaštiti na radu. Obračun po m².
Pažljivo otvaranje (šlicovanje) delova plafona u enterijeru.
Plafonske površine formirane su preko dasaka sa podlogom od
trske (štukatur) preko koje je malterisano. Otvaranje izvršiti do
tavanskih nosača. Mesta otvaranja će odrediti nadzorni organ na
licu mesta. Obračun po m².
Pažljivo otvaranje zasvođenih elemenata u holu na prelazu tavanice
i zida. Zasvođene površine formirane su na podlozi od dasaka
postavljenih preko remonata. Preko dasaka postavljena je podloga
od trske (štukatur) preko koje je malterisano. Mesta otvaranja će
odrediti nadzorni organ na licu mesta. Obračun po m².

2

3

4

м²

90,00

м²

70,25

м²

5,40
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4.

5.

6.

7.

8.

ПИБ: 100511495

Čišćenje postojećeg šuta od naslaganih opeka i starog crepa sa
poda u tavanskom prostoru. Šut odneti na deponiju koju odredi
investitor (do 5km daljine). Obračun po m³.
Skidanje postojeće podne obloge u tavanu (opekarski proizvod u
zemljanom nasipu). Opeke očistiti žičanim četkama i složiti na
mestu koje odredi investitor u okviru objekta. Obračun po m³ .
Čišćenje od šuta poda u tavanskom prostoru nastalog od skidanja
podne obloge. Šut odneti na deponiju koju odredi investitor (do
5km daljine). Obračun po m².
Pažljivo (šlicovanje) obijanje maltera sa ravnog dela plafona na
mestima pukotina i oštećenja. Preko tavanskih poluoblica
postavljena je podloga od trske (štukatur) preko koje je
malterisano. Mesta i širinu otvaranja-šlicovanja će odrediti
nadzorni organ na licu mesta. Oštećene, šuplje i labave delove
maltera potpuno obiti. Oštećen površinski sloj treba izgrebati do
zdrave podloge.
Obračun po m² .
Pažljivo obijanje maltera sa plafona na mestima oštećenja
(pukotina) i prokišnjavanja sa zasvođenih delova plafona u holu.
Konstrukcija svodova je izrađena od drvenih nosača ankerovanih
za zid i plafon, skrojenih u vidu polukružnog šablona postavljenih
na rastojanju. Preko polukružnih šablona nakovane su daske i
obložene trskom preko koje je malterisano. Mesta obijanja će
odrediti nadzorni organ na licu mesta. Pažljivo obijanje oko slika
urađenih na malteru. Oštećene, šuplje i labave delove maltera
potpuno obiti. Oštećen površinski sloj treba izgrebati do zdrave
podloge.
Obračun po m².

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м³

17,50

м³

79,80

м²

490,00

м²

35,00

м²

4,50
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9.

10.

11.

ПИБ: 100511495

Pažljivo otvaranje (šlicovanje uskim trakama duž pukotine do
15cm) maltera sa zasvođenih elemenata u holu i suvom ulazu.
Zasvođene površine formirane su od opeke preko koje je
malterisano. Mesta obijanja će odrediti nadzorni organ na licu
mesta. Oštećene, šuplje i labave delove maltera potpuno obiti.
Obračun po m².
Podupiranje i pažljivo sečenje tavanskih nosača/oblica na mestima
oslonačkih zidova a za oslanjanje novopostavljenih čeličnih nosača
(za formiranje jastuka od nabijenog betona prosečnih dimenzija
30x30x50 cm) sa odnošenjem šuta na deponiju do 5 km daljine.
Visina prostorija iznosi 4,5m. Obračun po kom oblica.
Obijanje maltera sa zidova u suvom ulazu do visine svodova
(kapitela na pilastrima). Obijanje je sa čišćenjem fugni čeličnom
četkom. Fugne očistiti minimalno 2 cm dubine. Šut odneti na
deponiju koju odredi Investitor (do 5km daljine). Podlogu oprati
vodom i očistiti žičanim četkama.
NAPOMENA: postojeće stope na pilastrima koje su obložene
kamenom zaštititi protiv eventualnih oštećenja. Sva eventualna
oštećenja padaju na teret izvođača.
Obračun po m² obijene površine.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

3,75

ком

42,00

м²

170,48

I/ PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU
II/ BETONSKI RADOVI
р.бр.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1

2

3

4
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1.

2.

3.

ПИБ: 100511495

Izrada armiranobetonskih jastuka betonom MB 20 u zidovima
objekta (prosečna dim jastuka 30x30x50 cm). Armatura se
obračunava posebno. Obračun po m³.
Izrada ab nadvratnika i nadprozornika betonom MB 20 u oplati.
Izvodi se na mestima gde se čelična konstrukcija oslanja na prozor
ili vrata. Donja oplata ostaje zarobljena (postavlja se preko
poluoblica). Armatura se obračunava posebno. Obračun po m³.
Nabavka, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema
statičkom proračunu i specifikaciji armature, kao i tehničkim
propisima za betonski čelik.
а glatka
b rebrasta

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м³

1,89

м³

1,66

кг
кг

90,00
280,00
II/ BETONSKI RADOVI

III/ BRAVARSKI RADOVI
р.бр.

1.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Nabavka materijala i izrada čelične konstrukcije tavanice u svemu
prema statičkom proračunu i datim detaljima. Konstrukciju zaštititi
od korozije u svemu prema važećim propisima. U cenu ulazi sav
potreban rad i materijal. Obračun po kg.
napomena
flahovi koji se postavljaju sa donjih strana tavanjača (poluoblica)
moraju se useći u oblicu toliko da zavrtanj, kojim se ostvaruje veza
između flaha i gornjeg čeličnog nosača, bude u ravni donje daščane
obloge preko koje se postavlja štukatur.

2

3

4

кг

12100,00

III/ BRAVARSKI RADOVI
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

IV/ ZIDARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Izrada plafona na mestima gde je demontirana plafonska obloga
zbog oštećenja tavanjača. Na isečenim delovima postaviti daske
debljine 2,5cm za koje treba pričvrstiti štukatur. Malterisanje vršiti
malterima koji se sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL)
prema EN 459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela,
bez veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Malterisati preko novopostavljene daščane podloge
sa štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u prvom sloju.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa,na
mestima spojeva sa postojećim malerisanim površinama, a ivice
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
"pregorevanja". Završni sloj uraditi malterom istog kvaliteta ali
krupnoče zrna od 0,5-1mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim
površinama se ne smeju videti. Obračun po m² malterisane
površine.
Izrada plafona na mestima gde je šlicovana plafonska obloga zbog
postavljanja čeličnih nosača. Na isečenim delovima postaviti daske
debljine 2,5cm za koje treba pričvrstiti štukatur. Malterisanje vršiti
malterima koji se sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL)
prema EN 459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela,
bez veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Malterisati preko novopostavljene daščane podloge
sa štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u prvom sloju.

2

3

4

м²

24,00

м²

70,25
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3.

4.

ПИБ: 100511495

Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa,na
mestima spojeva sa postojećim malerisanim površinama, a ivice
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
"pregorevanja". Završni sloj uraditi malterom istog kvaliteta ali
krupnoče zrna od 0,5-1mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim
površinama se ne smeju videti. Obračun po m² malterisane
površine
Izrada plafona na mestima gde je šlicovana plafonska obloga zbog
postavljanja čeličnih nosača. Na isečenim delovima postaviti daske
debljine 2,5cm za koje treba pričvrstiti štukatur. Malterisanje vršiti
malterima koji se sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL)
prema EN 459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela,
bez veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Malterisati preko novopostavljene daščane podloge
sa štukaturom izvršiti u dva sloja + čok malter u prvom sloju.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa,na
mestima spojeva sa postojećim malerisanim površinama, a ivice
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i
"pregorevanja". Završni sloj uraditi malterom istog kvaliteta ali
krupnoče zrna od 0,5-1mm u vrlo tankom sloju. Prelazi na starim
površinama se ne smeju videti. Obračun po m² malterisane
površine
Popravka šlicovanih pukotina (do 15cm)na svodovima formiranim
od opeke , krečnim malterom u dva sloja. Malterisanje vršiti
malterima koji se sastoje od prirodnig hidrauličnog kreča (NHL)
prema EN 459-1 i finog peskom, bez cementa, bez organskih udela,
bez veštačkih disperzivnih materija (malteri za renoviranje
starogradnje). Prethodno naneti špric malter. Malter nanositi
odozgo prema dole. Na vezanu površinu bez prekidanja malter
nanositi metodom»mokro na mokro«. Nanositi u više slojeva. Ako

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²
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5.

6.

7.

ПИБ: 100511495

se prethodni sloj osušio potrebno ga je nakvasiti pre sledećeg
radnog koraka. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez
preloma i talasa, a ivice sastava svodova oštre i prave. Malter
kvasili da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Završni sloj
uraditi malterom istog kvaliteta ali krupnoće zrna od 0,5-1mm u
vrlo tankom sloju. Prelazi na starim površinama se ne smeju videti.
Obračun po m².
Nabavka materijala i popravka postojećeg zaobljenog dela
"holkera" između zidova i plafona u prostorijama. Konstrukciju
uraditi od drvenih nosača, ankerovanih za tavanicu i zid,
polukružnog oblika, na svakih 50cm. Preko konstrukcije nakovati
letve kojih je razapeta trska. Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, na mestima spojeva sa postojećim
malerisanim površinama. Malter kvasiti da ne dođe do brzog
sušenja i "pregorevanja". Obračun po m².
Popravka prelaza između novomalterisanih i starih površina
malterima za izravnavanje (armirajuća masa) u tankim slojevima u
kombinaciji. Malter je po sastavu kreč sa malo belog cementa (bez
kromata),sa disperzivnim vezivom, finim krečni pesak okruglog
zrna i vlaknima, krupnoče zrna od 1-10mm u vrlo tankom sloju.
Prelazi na starim površinama se ne smeju videti. Obračun po m².
Nanošenje tečne kombinacije (prajmera) polimera na silikatnoj
osnovi preko prethodno očišćenog zida i fugni u suvom ulazu a na
zonu zida vlažnu i zasićenu od soli. Fuge u zidu popuniti na
mestima oštećenja. Materijal sprečava novi razvoj oštećenja od
soli. Kristali soli koji se pojavljuju na površini moraju se ukloniti
brisanjem. Nakon prajmera, posle 30min, naneti mineralni
zaptivač koji sadrži agense za blokadu kapilara. Koristi se za
izolaciju vlage iz zemljišta (nasipa). Naneti u minimum dva sloja
četkom. Nanosi idu naizmenično-prajmer + mineralni

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

3,75

м²

26,70

м²

159,70

м²

94,65
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8.

9.

10.

ПИБ: 100511495

hidroizolacioni sistem prema uputstvu proizvođača. Obračun po
m².
Malterisanje zidova u holu od opeke starog formata, do visine h=
2,00 m (po površini je prisutna kapilarna vlaga i so). Malterisanje
vršiti (po površini je prisutna kapilarna vlaga i so) bescementnim
malterom namenjenim za isušivanje vlaznih povrsina na bazi
prirodnog hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, krupnoće zrna
1mm. Zidovi su ispresecani duplim pilastrima na postamentima
.Obijene fugne popuniti i globalno izravnati malterom. Prvi sloj
maltera treba da je debljine 1cm. Kada je prvi sloj isušen treba ga
pokvasti da bi se nastavilo sa radom. Minimalna debljina maltera
treba da je 2cm a ukupna prosečna deblјina maltera, prema
projektantskoj proceni iznosi 3 cm. Za malterisanje profilacija
korisiti metalne šablone izradjene po originalnom uzorku. Šablone
izraditi od lima debljine 1mm. Malterisanje izvesti u svemu prema
uputstvu proizvodjača materijala. Završno maltersku površinu
filcati sunđerom da bi se postigla blago rapava površina. Obračun
po m².
Izvlačenje postamenata na pilastrima u suvom ulazu ortogonalne
projekcije profila (šablona) do 28 cm. Malterisanje vršiti (po
površini je prisutna kapilarna vlaga i so) bescementnim malterom
namenjenim za isušivanje vlaznih povrsina na bazi prirodnog
hidrauličnog kreča i kvarcnog peska, krupnoće zrna 1mm. Za
malterisanje profilacija korisiti metalne šablone izradjene po
originalnom uzorku. Šablone izraditi od lima debljine 1mm.
Malterisanje izvesti u svemu prema uputstvu proizvodjača
materijala. Završno maltersku površinu filcati sunđerom da bi se
postigla blago rapava površina. Obračun po m².
Izvlačenje sokle u suvom ulazu ortogonalne projekcije profila
(šablona) do 20 cm. Malterisanje vršiti (po površini je prisutna
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kapilarna vlaga i so) bescementnim malterom namenjenim za
isušivanje vlaznih povrsina na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i
kvarcnog peska, krupnoće zrna 1mm. Za malterisanje profilacija
korisiti metalne šablone izradjene po originalnom uzorku. Šablone
izraditi od lima debljine 1mm. Malterisanje izvesti u svemu prema
uputstvu proizvodjača materijala. Završno maltersku površinu
filcati sunđerom da bi se postigla blago rapava površina. Obračun
po m².
Malterisanje zidova u holu od opeke starog formata, produžnim
malterom iznad visine od h= 2,00 m, dva sloja. Zidovi su
ispresecani pilastrima. Pre malterisanja zidne površine očistiti i
isprskati razređenim malterom. Omalterisane površine moraju biti
ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da
ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja". Obračun po m²
malterisane površine.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м²

94,79
IV/ ZIDARSKI RADOVI

V/ GIPSARSKI RADOVI
р.бр.

1.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja profilisane gipsane lajsne, na
zidu, po obimu prostorije širine 8 cm. Ostaviti kontrolne trake u
dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak
pažljivo očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati. Obračun
po m1 lajsne.

2

3

4

м
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3.

4.

5.

6.
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Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja profilisane gipsane lajsne, na
obodu ravnog dela plafona u holu olika spirale prečnika do
8cm.Ostaviti kontrolne trake u dužini od 50cm za svaku vrstu
profila. Pre uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka
stare boje i retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku
izvršiti popravle i retuširati. Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane zalučene
gipsane lajsne, na svodu po obimu svoda koji se formiraju iz
pilastara i stubova u holu širine 8cm. Ostaviti kontrolne trake u
dužini od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak
pažljivo očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati. Obračun
po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja "holker" gipsane
lajsne po obodu prostorije na spoju zida i plafona visine do 15cm.
Ostaviti kontrolne trake u dužini od 50cm za svaku vrstu profila.
Pre uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare boje i
retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku izvršiti
popravle i retuširati. Obračun po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane gipsane
lajsne po plafonu širine do 8cm. Ostaviti kontrolne trake u dužini
od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak
pažljivo očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati. Obračun
po m1 lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja profilisane gipsane
lajsne po plafonu širine do 8cm. Ostaviti kontrolne trake u dužini
od 50cm za svaku vrstu profila. Pre uzimanja otiska uzorak
pažljivo očistiti od odtataka stare boje i retuširati po potrebi i uzeti
otiske. Na gipsanom otisku izvršiti popravle i retuširati. Obračun
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po m lajsne.
Uzimanje otisaka, livenje i ugradnja i ugradnja ugaonih i središnjih
plitkio profilisanih ukrasa na plafonu. Obračun po komadu ukrasa
dim do 40x40cm. Ostaviti jedan ugao za kontrolni uzorak. Pre
uzimanja otiska uzorak pažljivo očistiti od odtataka stare boje i
retuširati po potrebi i uzeti otiske. Na gipsanom otisku izvršiti
popravle i retuširati.
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ком

35,00
V/ GIPSARSKI RADOVI

VI/ TESARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

3.

4.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Izrada konstrukcije za izravnavanje drvenih tavanjača. Izravnati
razliku između novopostavljenog poda od dasaka i ugnutih
tavanjača štaflama, letvama i daskama. Posebnu panžnju obratiti na
tavanjače koje imaju velika oštećenja na osloncima. Obračun po
m².
Oblaganje podne površine u tavanu suvom jelovom daskom
(fosnom) debljine 2,5cm koje treba postaviti preko poluoblica koje
čini tavanicu. Izvršiti zaštitu i impregnaciju. Obračun po m².
Zaštitni premaz drvenih tavanjača. Drvene elemente konstrukcije
tavanice, tavanjače , zaštititi od insekata, algi, gljivica i truljenja sa
dva do tri premaza, hemijskim sredstvom. Obračun po m²
horizontalne projekcije.
Nabavka materijala, transport i izrada termozvučne izolacije spod
poda na tavanu a u prostor između oblica, slojem kamene vune sa
paropropusnom folijom(troslojna hidroizolaciona membrana,

2

3

4

м²
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м²

490,00

м²
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otporna je na buđ i na štetočine). Prosečna debljina izolacije je d=
10,0 cm (postavljene u dva sloja). Obračun po m².
VI/ TESARSKI RADOVI
VII/ MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
р.бр.

1.

2.

3.

4.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

1
Struganje stare boje sa svodova od opeke u hodničkom delu hola i
suvom ulazu. Sve površine ostrugati i oprati od boje i kita. Brusiti,
kitovati plastičnim kitom manja oštećenja. Fino brusiti do ravne
površine. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja ivica i
profilacija i gipsanim ornamentima koji su postavljeni preko
svodova. Obračun po m² površine.
Struganje stare boje sa svodova na daščanoj podlozi preko
remonata u holu. Sve površine ostrugati i oprati od boje i kita.
Brusiti, kitovati plastičnim kitom manja oštećenja. Fino brusiti do
ravne površine. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do oštećenja
ivica i profilacija i gipsanim ornamentima koji su postavljeni preko
svodova. Obračun po m² površine.
Struganje stare boje sa plafona. Sve površine ostrugati i oprati od
boje i kita. Brusiti, kitovati plastičnim kitom manja oštećenja. Fino
brusiti do ravne površine. Naročitu pažnju obratiti da ne dođe do
oštećenja ivica i profilacije na rasterskoj profilaciji na plafonu i
gipsanim ornamentima. Obračun po m² površine.
Bojenje zidova visokopokrivnom disperzivnom bojom na bazi
silikonskih smola, aditiva i mikrovlakana, sa visokim stepenom
paropropustljivosti. Naneti u dva sloja na prethodno nanetu

2

3

4

м²

243,63

м²

212,67
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podlogu/ osnovni premaz. Ton je beo. Obračun po m²

5.

6.

7.

8.

Bojenje zidova mineralnim bojama sa prethodnim podlogiranjem.
Naneti u dva sloja na prethodno nanetu podlogu/osnovni premaz.
Boja je bela. Naneti u dva sloja na prethodno nanetu podlogu/
osnovni premaz. Ton je svetao-dva tona svetle boje. Obračun po m²
Bojenje plafona mineralnim bojama sa prethodnim podlogiranjem.
Naneti u dva sloja na prethodno nanetu podlogu/osnovni premaz.
Boja je bela. Obračun po m².
Bojenje plafona u suvom ulazu visokopokrivnom disperzivnom
bojom na bazi silikonskih smola, aditiva i mikrovlakana, sa
visokim stepenom paropropustljivosti. Naneti u dva sloja na
prethodno nanetu podlogu/ osnovni premaz. Ton je beo. Obračun
po m².
Bojenje gipsanih ornamenata i prostornih elemenata mineralnim
bojama sa prethodnim podlogiranjem. Delovi su sa pozlatom. Boja
i tonovi su svetli. Obračun po m².

м²

586,50

м²

683,52

м²

137,16

м²

124,37

VII/ MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
VIII/ ELEKTRO RADOVI
р.бр.

1.
2.

ОПИС/ПРЕДМЕТ ЈН
1
Ugradnja kabla РР00-Y 4х10мм2 pružena od distributivnog ED
ormana do razvodnog ormana
Demontaža i skladištenje stilskih lustera u cilju kasnije ponovne
montaže

Ј.мере

Кол.

Јед.цена без
ПДВ-а

2

3

4

м

5,00

комп

1,00
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4.
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7.

8.

9.

10.
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Demontaža postojeće elektroinstalacije u starom delu objekta
Razbijanje betonske ploče debljine 15 cm u ulaznom holu objekta
dimenzija 0,5x0,5m.Odvoz šuta.Ručni iskop rova dimenzija
0,5x0,5m dubine 1,5m.Ponovno zatrpavanje nakon pobijanja sonde
uzemljivača.Vraćanje u prvobitno stanje(betoniranje)
Isporuka i ugradnja pocinkovane sonde dužine 3m,prečnika
50mm,u prethodno pripremljen rov
Isporuka i ugradnja u zid sabirnice za glavno izjednačenje
potencijala u kućištu.
Isporuka i ugradnja bakarnog kabla PP00 –Y 1x16mm2,za vezu
između cevnog uzemljivača i sabirnice GIP –komplet sa spojnim
priborom i povezivanjem.Dužina zemljovoda je 10m.
Izrada udubljenja u zidu od cigle,za smeštaj razvodnih ormana
(GRO,RT-1,RT-2, i RT-4) i za smeštaj ormana slabe struje(PTT i
računarska mreža)
Isporuka i ugradnja GRO komplet šemiran sa sledećim elementima:
- Glavni prekidač 63A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
- Strujna zaštitna sklopka
25/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 25A – 12kom
-Automatski osigurač 16A – 3kom
- Automatski osigurač 10A – 5kom
Isporuka i ugradnja RT-1 komplet šemiran sa sledećim
elementima :
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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12.

13.

14.

15.
16.
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- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 12kom
- Automatski osigurač 10A –11kom
Isporuka i ugradnja RT-2 komplet šemiran sa sledećim elementima:
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 8 kom
- Automatski osigurač 10A –9 kom
Isporuka i ugradnja RT-4 komplet šemiran sa sledećim elementima:
- Glavni prekidač 40A,3p,1-0 tip
ugradnja na vrata ormana -1kom
- Strujna zaštitna sklopka
40/0,5A,4p – 1kom
-Automatski osigurač 16A – 8 kom
- Automatski osigurač 10A –5 kom
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača kablova
100x50mm za smeštaj kablova jake struje.Komplet sa
nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača kablova
50x50mm za smeštaj kablova jake struje. Komplet sa
nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Isporuka i ugradnja metalnog rešetkastog regala tj. nosača kablova
50x50mm za smeštaj kablova slabe struje. Komplet sa
nosačima,držačima,spojnicama i poklopcima.
Izrada žlebova u zidovima i plafonima za naknadno postavljanje
kablova jake struje i gibljivih creva f11mm za kablove slabe struje

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411
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Izrada prodora kroz plafone i zidove debljine od 30cm do 100cm,
za naknadni prodor kablova jake struje i gibljivih creva f11mm za
kablove slabe struje
Ispruka i ugradnja u zid PVC cevi,od elektro ormana jake i slabe
struje do tavanskog prostora,kao rezerva trase za buduća proširenje
broja izvoda iz elektro ormana.Kod svakog ormana ostaviti po 5
cevi rezerve.Komplet sa izradom žljebova za postavljanje
cevi.PVC cev f21mm
Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 5x6mm2 kroz prethodno
pripremljene žljebove u zidu i kroz prethodno pripremljene regale u
tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja kabla PP00-Y 5x4mm2 kroz prethodno
pripremljene žljebove u zidu i kroz prethodno pripremljene regale u
tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x2,5mm2 za napajanje
priključnica.Prosečna dužina po jednoj priključnici iznosi 15m.
Isporuka i ugradnja kabla PP-Y 3x1,5mm2 za napajanje rasvete.
Prosečna dužina po jednoj priključnici iznosi 12m.
Isporuka i ugradnja šuko priključnice modularne 2M u zid
Isporuka i ugradnja stilskog lustera u klasičnom (retro) stilu sa
8(6+2) sijaličnih mesta
Isporuka i ugradnja stilskog lustera u klasičnom ( retro) stilu sa 3
sijalična mesta
Isporuka i ugradnja LED reflektora( IP 65,snaga 50W,4500
lumena,eksploatacija>25000 sati,kućište od nerđajućeg čelika,ugao
60 stepeni) koji bi se ugradio na spoljnoj strani objekta i u ulaznom
holu.
Isporuka i ugradnja LED podne svetiljke koja bi se postavila na
trotoaru sa ulične strane objekta(snaga 4W,360 lumena,zaštita IP
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66,eksploatacija >50000 sati,radna temperatura od -30C do +50C)

35.

Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 30W,zaštita IP 65,2400
lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura -30C do
+50C) u prostoriji direktora
Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 50W,zaštita IP 65,4000
lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura -30C do
+50C) u prostoriji hola
Isporuka i ugradnja LED reflektora( snaga 50W,zaštita IP 65,4000
lumena,eksploatacija> 50000 sati,radna temperatura -30C do
+50C) u tavanskom prostoru
Isporuka i ugradnja LED panela visilice (mogućnost podešavanja
visine od 860mm do 1600mm,dužine 845mm,širine 124mm,snaga
5x4,8W) u prostorijima sobe legata,zavičajno
odeljenje,računovodstvo,dečije odeljenje,obrada knjiga
Isporuka i ugradnja LED panela (300h300mm,snaga
24W,eksploatacija>50000 sati) u prostoriji izdavanje knjiga za
odrasle i u hodniku koje vodi do dvorišne bine
Isporuka i ugradnja nadgradne svetiljke zaštite IP 66 sa
mogućnošću ugradnje standardnih i LED sijalica u prostorijima
sanitarnih čvorova,hodniku,čajnoj kuhinji
Pregled postojećih svetiljki na prostoru galerije,čišćenje Zamena
neispravnih elemenata,dovođenje u funkcionalno stanje.
Isporuka i ugradnja običnog prekidača

36.

Isporuka i ugradnja serijskog prekidača

ком

23,00

37.

Isporuka i ugradnja naizmeničnog prekidača

ком

6,00

38.

Комплет са ранжирним реглетама за повезивање 200 жила

39.

Isporuka i ugradnja novog ormana

ком
ком

1,00
1,00

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

ком

7,00

ком

5,00

ком

6,00

ком

24,00

ком

7,00

ком

19,00

ком
ком

20,00
3,00
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44.

razvoda računarske mreže.Komplet sa ranžirnim regletama za
povezivanje 200 žila
Isporuka i ugradnja telefonskog kabla JH(St)H 10x2x0,8mm2,od
postojećeg glavnog telefonskog ormana do novog razdelnog
telefonskog ormana TT-1.Komplet sa ugradnjom gibljivim crevima
f23mm.
Isporuka i ugradnja samogasivih gibljivih PVC creva f16/11 za
postavljanje kablova slabe struje
Isporuka i ugradnja UTP kabla za potrebe telefonske
instalacije.Prosečna dužina 40m po priključnici.Kablovi povezani
na svim krajevima.
Isporuka i ugradnja UTP kabla za potrebe računarske mreže.Ka
Prosečna dužina 40m po priključnici blovi povezani na svim
krajevima.
Isporuka i ugradnja telefonske priključnice RJ11 2M

45.

Isporuka i ugradnja računarske priključnice RJ45 2M

46.

Atest o ispravnosti električnih instalacija

47.

Pripremno-završni radovi i sitan nepredviđen materijal

48.

Izrada projekta izvedenog objekta u 4 primerka i predaja
investitoru

40.

41.
42.

43.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411

м

50,00

м

1000,00

ком

16,00

ком

16,00

ком

16,00

ком

16,00

комп

1,00

комп

1,00

комп

1,00
VIII/ ELEKTRO RADOVI
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Уку. цена без ПДВ-а

Уку. цена са ПДВ-ом

I/ PRIPREMNI RADOVI I RADOVI NA RUŠENJU
II/ BETONSKI RADOVI
III/ BRAVARSKI RADOVI
IV/ ZIDARSKI RADOVI
V/ GIPSARSKI RADOVI
VI/ TESARSKI RADOVI
VII/ MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
VIII/ ELEKTRO RADOVI
СВЕГА:

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

Упутство како да се попуни образац структуре цене:

У колону 4 понуђач уписује једниничну цену без ПДВ. У колону 5
понуђач уписује укупну цену без ПДВ..
На крају табеле за сваку целину понуђач уписује укупну цену без ПДВ односно укупну цену са ПДВ.
У табели „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ се наводи се за сваку целину Укупна цена без ПДВ односно са ПДВ.
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

и не може тражити од
наручиоца, наручилац је
су израђени у складу са
обезбеђења, под условом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди, бр ЈН 73/2016, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Понуђач
М.П.

___________________________

_________________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди бр. ЈН 73/2016, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
није имао забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је предузеће
Подносилац захтева:
Седиште подносиоца:
Матични број:
За потребе:
Наручилац/Инвеститор:
Седиште
Наручиоца/Инвеститора:
Матични број:
Извршио:
Назив извршеног посла:
Вредност извршеног посла
са ПДВ-ом:
Датум завршетка посла:
Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – Санација
зграде Народне библиотеке у Кикинди и у друге сврхе се не може користити.

Потпис овлашћеног лица
Датум и место

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
М.П.

Напомена: За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.
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7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је

______________________________, дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом број_____________

За потребе:
Наручилац/Инвеститор:
Седиште
Наручиоца/Инвеститора:
Матични број:
Извршио:
Назив извршеног посла:
Датум завршетка посла:
Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – Санација
зграде Народне библиотеке у Кикинди и у друге сврхе се не може користити.

Потпис овлашћеног лица
Датум и место

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
М.П.

Напомена: За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ АРХИТЕКТЕ

ИЗЈАВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо Изјаву да ће _____________________________,
дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом број_____________, бити ангажован на пословима
извођења радова на санација зграде Народне библиотеке у Кикинди у случају да понуђач закључи
уговор са наручиоцем о извођењу предметних радова.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________
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9. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ
ПОТВРДА О ДОБРО ИЗВРШЕНОМ ПОСЛУ
Под кривичном и материјалном одговорношћу издајемо Потврду да је

______________________________, КВ радник - ликорезач

За потребе:
Наручилац/Инвеститор:
Седиште
Наручиоца/Инвеститора:
Матични број:
Извршио:
Назив извршеног посла:
Датум завршетка посла:
Потврда се издаје на захтев подносиоца ради учествовања у поступку јавне набавке – Санација
зграде Народне библиотеке у Кикинди и у друге сврхе се не може користити.

Потпис овлашћеног лица
Датум и место

НАДЛЕЖНОГ ЗАВОДА ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
М.П.

Напомена: За сваки референтни извршени посао копирати ову страницу.
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О АНГАЖОВАЊУ КВ РАДНИКА - ЛИКОРЕЗАЧ

ИЗЈАВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу дајемо Изјаву да ће _____________________________,
КВ радник - ликорезач, бити ангажован на пословима извођења радова на санација зграде Народне
библиотеке у Кикинди у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем о извођењу предметних
радова.

Датум
________________

М.П.

Понуђач
__________________
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11. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је дана ____. ____. 2016. године, представник понуђача извршио обилазак
објеката „Санација Народне библиотеке у Кикинди“ на адреси: Трг српских добровољаца бр. 57 у
Кикинди, где се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне
податке, пројектну документацију и информације неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са објектом и условима односно
начином извођења радова, те исти не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним
роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена односно у
извршењу предметне јавне набавке супротно одредбама конкурсне документације.

У _______________________ дана ________2016.г.

М.П.

Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
Потпис лица које је омогућило обилазак
_____________________________

Напомена:
• Обилазак локације је обавезан
• Обилазак локације је радним данима до 28.12.2016. године од 13-14,30 часова
• Контакт: Радован Зарић 0230/410-231 и Јелена Бајић Иветић 0230/410-152
• за понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само
понуђач.
• за групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац
групе - овлашћени члан групе понуђача.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА

М О Д Е Л У Г О В О РА
Закључен дана ______________. године, између:
Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: извођач).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац (Град Кикинда) је на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _______2016. године, спровео отворени
поступак јавне набавке – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди.
Члан 2.
Извођач је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем ______
која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача и Одлуке о додели уговора бр. __________
од __________ године изабрао извођача предметних радова.
Члан 3.
Извођач ће предметне радове вршити самостално.
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АЛТЕРНАТИВА
Извођач ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга/радова:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Извођач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је извођач до дана потписивања овог Уговора упознат са свим
условима под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ, могућност нормалног
извођења радова и да је те услове прихватио такве какве јесу, па из тих разлога не може тражити
никакве промене Уговора.
Извођач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са техничком документацијом на основу које
изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене
сагласности наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења техничку документацију у складу са важећим прописима.
Извођач је дужан да извршене измене техничке документације прихвати и по истима поступа.
У случају измена техничке документације, извођач има право да писмено затражи продужење рока
под условом да извршене измене техничке документације по свом обиму битно утичу на рок
извођење радова по овом Уговору.
II ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА
II а ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач се обавезује:
- да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању руководиоца радова
- да у утврђеном року изврши радове који су предмет овог уговора
- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу, да изводи радове у складу са пројектнотехничком документацијом
- да благовремено обезбеди сав материјал потребан за извођење радова
- да уредно доставља наручиоцу атесте о уграђеном материјалу и опреми
- да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему према законски важећим
прописима, нормативима и стандардима
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- да предузме све прописане мере за сигурност радова, опреме, материјала, радника, пролазника,
суседних објеката и околине, тако да наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, радно правних прописа, за
време од почетка извођења радова све до позитивно обављеног техничког пријема
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који
регулишу ову област
- да омогући вршење стручног надзора
- да поступи по свим основним примедбама и захтевима наручиоца, датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или
или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и
постројења или убрзање извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова за
извођење радова
- да поступи по захтеву наручиоца за убрзањем радова и када није запао у доцњу у погледу
уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси наручилац
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику
- да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету
- да по завршетку радова уклони сав свој отпад и преостали материјал са градилишта
- да прибави решење надлежног одељења Општинске управе о месту депоновања вишка земљаног
материјала и шута
- да спроведе одговарајуће мере безбедности и здравља на раду
- да изради динамички план извођења радова
-да изведене радове преда наручиоцу
Члан 6.
Извођач ће при потписивању овог Уговора наручиоцу предати банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања плативу на први позив без приговора, у висини траженог аванса без ПДВ-а са
роком важности до правдања аванса.
Извођач ће такође доставити наручиоцу 10 дана након извршене примопредаје радова банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року платива на први позив без приговора, у висини
10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од дана истека
гарантног рока.
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања активираће се у случају непоштовања одредби из
члана 5. овог Уговора и динамичког плана, а констатовано у извештају надзорног органа.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном активираће се у случају неотклањања
грешака у гарантном року у складу са чланом 8. овог уговора.
Члан 7.
Извођач се обавезује да све уговорене радове изврши у року од ______ (максимално 90 радних дана
од увођења у посао) радних дана по увођењу у посао, а као дан увођења у посао рачуна се дан уписа
у грађевински дневник.
Члан 8.
Извођач је дужан да благовремено извести наручиоца о завршетку уговорених радова.
Извођач је обавезан да уклони све евентулане недостатке, на свој рачун, у гарантном року од
______(минимално 2 године од завршетка радова) година.
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Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 10
радних дана по захтеву наручиоца.
Гарантни рок почиње да тече од дана извршене примопредаје извршених радова.
II б ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 9.
Наручилац се обавезује да:
- извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова
- преда извођачу техничку документацију за извођење радова у једном примерку
- преда решење о одобрењу извођења радова
- именује надзорни орган и о томе извести извођача
- да благовремено врши оверу испостављених ситуација
- редовно измирује обавезе према извођачу за завршене радове на основу привремених ситуација и
окончаних ситуација; наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са својим
могућностима у року од 45 дана од пријема ситуација.
- одмах по пријему обавештења о завршетку радова поднесе захтев за технички пријем
III ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Уговорена цена свих радова износи _____________ динара (и словима: _______________________)
без ПДВ-а односно ______________ динара (и словима: _________________________) са урачунатим
ПДВ-ом.
Обе уговорне стране прихватају исплату аванса у висини од ____% (максимално 30 %).
Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му извођач достави банкарску гаранцију за
повраћај авансног плаћања.
Уговореним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова обухваћене су и све таксе и остале
обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути издаци потребни за
потпуно извршење овог Уговора.
Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних
помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу
са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета
уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести,
узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не
плаћају се посебно. Уговорене јединичне цене за материјал и сву опрему, подразумевају франко
градилиште, односно објекат, уграђено односно унето, размештено и монтирано сходно техничкој
документацији.
Наручилац је сагласан да се коначна вредност извршених радова утврди на основу стварне изведене
количине радова из оверене грађевинске књиге од стране надзорног органа, уз примену јединичних
цена из понуде, која је саставни део овог уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране
надзорног органа наручиоца веће од количина предвиђених у предмеру из усвојене понуде извођача,
исте ће се сматрати вишком радова.
Коначна вредност вишка радова и рока за њихово извођење биће одређени Анексом овог Уговора.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и оверених од стране
надзорног органа наручиоца мање од количина предвиђених предмеру из усвојене понуде извођача,
наручилац ће платити извођачу само стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.
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Наручилац ће исплатити остатак износа по пријему коначног обрачуна и записника о примопредаји
Плаћање ће се вршити на следећи начин:
1.) авансна уплата – по потписивању уговора и достави банкарске гаранције за повраћај
аванса, а у року од 45 дана.
2.) остатак износа – у року од 45 дана по испостављеним месечним ситуацијама и коначној
ситуацији за стварно изведене количине радова.
Члан 11.
Понуђене јединичне цене не могу се мењати услед повећања (вишка), односно смањења (мањка)
количине радова које су утврђене у понуди.
У случају да се у току извођења радова појаве додатни (непредвиђени) радови не већи од 15% од
укупне вредности радова, Наручилац ће у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама спровести Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Члан 12.
У случају прекорачења рока из члана 7. овог уговора извођач је у обавези да плати уговорну казну у
висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5%
од уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем
рачуна наведеног у обрачунској ситуацији.
Члан 13.
Наручилац признаје право извођачу на продужење уговореног рока завршетка радова:
-у случају дејства више силе
-несипуњења обавеза из члана 9. овог Уговора.
-услед извођења вишкова уз сагласност (одобрење) надлежног органа
-услед измене техничке документације по налогу наручиоца под условом да обим радова по
измењеној техничкој документацији знатно превазилази обим уговорених радова
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну споразум и сачине Анекс овог
уговора.
У случају више силе чије наступање ће уговорне стране сагласно констатовати у грађевинском
дневнику, рок извођења радова се продужава за време док је трајало дејство више силе. Под вишом
силом уговорне стране сматраће: земљотрес, поплаву, пожар, експлозију, мобилно и ратно стање, као
и велике атмосферске непогоде које ометају нормално извођење радова.
Члан 14.
Извођач ће обавестити наручиоца о завршетку уговорених радова.
Примопредају изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници
извођача и наручиоца. Примопредаја се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније
у року од 3 дана од завршетка радова.
Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или приликом примопредаје
радова извођач мора да отклони у споразумно утврђеном року.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова у року од 7 дана.
У коначном обрачуну су обрачунате све коначне обавезе између извођача у наручиоца.
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Извођач нема право да мења пројекат без писмене сагласности наручиоца, обавезан је да у току
радова уредно води граћевински дневик и грађевинску књигу, а обавезује се да сву техничку
документацију са примљеним прилозима уредно и у примереном року врати наручиоцу.
Члан 16.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље,
вансудским путем, уколико:
• извођач не поштује рок за извршење радова из члана 7. овог Уговора;
• не уклони све евентуалне недостатке, на свој рачун, у гарантном року;
• не испуњава обавезе из члана 5. овог Уговора;
• извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских
прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога
наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове
које је имао до датума раскида уговора.
Наручилац задржава право једностраног раскида уговора без навођења посебног разлога.
Члан 17.
За све што није овим уговором предвиђено, примењиваће се Закона о облигационим односима и
остали важећи прописи из материје која је предмет овог уговора.
Члан 18.
Прилози овог Уговора који чине његов саставни део су :
- Спецификације, врста, квалитет, количина и опис радова (предмер радова)
- понуда извођача
Члан 19.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно и месно надлежног
суда.
Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу када потпишу обе уговорне стране.
Овај Уговор се може изменити само анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних
страна.
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Члан 21.
Угорне стране су уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за
своје потребе.

ГРАД КИКИНДА
градоначелник
Павле Марков

_________________________
_________________
ПОНУЂАЧ

Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке.
Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да
прихвата наведени модел
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди, ЈН бр.
73/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 09.01.2017. године до 10 часова.
3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА:
Јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Кикинда, Трг српских
добровољаца 12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди, ЈН
бр. 73/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди, ЈН
бр. 73/2016, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Санација зграде Народне библиотеке у Кикинди, ЈН
бр. 73/2016, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Санација зграде Народне библиотеке у
Кикинди, ЈН бр. 73/2016, - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ
ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну
понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити то лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак 1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и
наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно 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 наручиоцу неограничено солидарно.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Максимални износ аванса 30/%, а остатак по обрачунатим месечним привременим и коначној
ситуацији и по стварно изведеним количинама радова.
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Рок плаћања је 45 дана по испостављеним ситуацијама.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на изведене радове не може бити краћа од 2 (две) године од завршетка радова.
9.3.Захтев у погледу рока извођења радова
Понуђени рок не може бити дужи од 90 радних дана од дана увођења у посао. Понуђач се сматра
уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Понуђени радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизираним
техничким карактеристикама (спецификацијама) и техничком документацијом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са свим урачунатим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без ПДВ.
Све јединичне цене садрже трошкове материјала, транспорта, радне снаге и свих потребних
помоћних материјала, као и трошкове доказивања квалитета материјала и изведених радова (у складу
са важећим техничким прописима) као и одвоз свог шута. Сви трошкови доказивања квалитета
уграђеног материјала и рада прописани одговарајућим техничким пописима и пројектом (атести,
узимање узорака на градилишту и њихова лабораторијска испитивања) обавеза су извођача и не
плаћају се посебно.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Оригиналне примерке Писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист
наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то за:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини плаћеног аванса без ПДВ-а и
мора да траје наjкраће до правдања аванса.
б) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока.
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Напомена: Износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално или
процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир укупна вредност понуде изражена у
динарима без ПДВ-а.
Ако се за време трајања уговора промене рок за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције се мора продужити.
II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:
1) Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без
ПДВ-а и мора да траје до правдања аванса. Уколико наручилац у конкурсној документацији наведе
да је дозвољено авансно плаћање, наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Висина банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања може се смањити ако та гаранција покрива делимичне или
сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова, када је то дозвољено, при чему мора бити
наведен и начин смањивања вредности гарантованог износа. Поднета банкарска гаранција не може
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да 10 дана након извршене примопредаје радова, преда наручиоцу
банкарску гаранцију за отклањање грешака, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање
спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И
ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ:
Не постоји таква документација.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на еmail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 73/2016“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA
ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail
javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
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набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона 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. Закона
7. Потпис подносиоца
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да
је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(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
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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.
Упутство се може преузети са web адресе
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
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