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На основу члана 32.  и 61. Закона о јавним набавкама  („Службени 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 („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), Правилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке у ЈП Дирекцији број 4453/4 од 07.09.2015.године, Одлуке о покретању поступка јавне
набавке  број 6738/1 од 23.12.2015.године и Решења  о образовању Комисије за јавну набавку
број  6738/2 од 23.12.2015. године   припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
за отворени поступак јавне набавке  радова – Изградња затвореног базена - прва

фаза

Број јавне набавке за 2015. годину: ЈН 1.3.37

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 25.000.000,00 динара
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                                 1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Јавно  предузеће  Дирекција за планирање и изградњу "Краљево",  Ул.
Хајдук Вељкова бр. 61

 
Врста наручиоца: Јавно предузеће  - локална самоуправа

Скраћени назив: ЈП Дирекција за планирање и изградњу "Краљево"

 Облик својине: државна  својина

Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево 

Интернет страница наручиоца:www.direkcijakv.net

Шифра претежне делатности:  71.11

Матични број: 17001841

ПИБ:  101258220

Текући рачун: 840-538641-31 УЈП Краљево
 
Тел/факс : 036  312-019 /  036 312-061
 
Законски заступник: директор Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке радова – Изградња затвореног базена - прва фаза

Циљ поступка: Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци

Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
            E-mail   javne.nabavke@direkcijakv.net

  факс: 036/312-061

                  2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Опис предметне набавке: Изградња затвореног базена - прва фаза

 Ознака  и  назив  из  општег  речника  набавке:  45212212 –  Радови  на
изградњи базена за пливање
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3.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
           
           Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за

све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце

попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
Страни  подносилац  понуде  може  за  доказе  из  Упутства  како  се  доказује

испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити оригинале
или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
3.2. Подношење понуде 

Понуда  мора  бити  у  целини  припремљена  у  складу  са   Законом  о  јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012,  14/2015   и 68/2015), подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и  конкурсном документацијом.

Понуђач понуду  подноси непосредно или путем поште у затвореној  кутији или
коверти,  затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
закључити да се отвара први пут.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.
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 наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и изградњу
"Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком: “Понуда за јавну
набавку  радова –  Изградња затвореног базена - прва фаза, број  ЈН 1.3.37 – НЕ
ОТВАРАТИ”    

Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 30.12.2015.године.

Рок за подношење понуда је 29.01.2016. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без

обзира на начин достављања, до 29.01.2016.године до 12.00 часова
           3.3 Пријем понуда

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

Понуда  коју  наручилац  није  примио у  року одређеном за  подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,
сматраће  се  неблаговременом  и  наручилац  ће  је  по  окончању  поступка  отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца дана

29.01.2016. године са почетком у 13.00 часова.
3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6 Важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
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 понуда не може
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мењати понуду.
            3.7.Трошкови припреме и подношења понуде

 Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

 Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме
понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да Понуђачу
надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у
својој понуди.

3.8. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа

накнадно доставља.
Измену, допуну или  опозив понуде  треба доставити на адресу :
ЈП  Дирекција  за  планирање  и  изградњу „Краљево“,Ул.Хајдук  Вељкова  бр.61 
36000 Краљево, 
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку  радова –  Изградња затвореног базена - прва

фаза , број  ЈН 1.3.37 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку  радова –  Изградња затвореног базена - прва

фаза , број  ЈН 1.3.37 – не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку  радова –   Изградња затвореног базена - прва

фаза , број  ЈН 1.3.37 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Изградња затвореног базена

- прва фаза , број  ЈН 1.3.37 – 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.

3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

У обрасцу понуде (поглавље  4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,  или подноси
понуду са подизвођачем.

3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде

(поглавље 4.) наведе  да  ће  извршење  набавке  делимично  поверити  подизвођачу,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

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

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

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

Понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код
подизвођача, ради  утврђивања испуњености тражених услова. 
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3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група  понуђача,  у  том случају саставни  део  заједничке

понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу обавезују
на  извршење  јавне  набавке,  а  који  обавезно  садржи  податке  из  члана  81.  став  4.
Закона и то : 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

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

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

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне  набавке  и  уговора  о  јавној  набавци  неограничено  солидарно  одговарају
задругари.

3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање  ће  се  вршити  20%  авансно  а  остатак  на  основу  испостављених  и

оверених месечних  ситуација и окончане ситуације , у року од 15 дана од дана пријема
стуације.

3.13. Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 150 календарских  дана од дана увођења у

посао изведе радове .
3.14. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у  
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим  да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у  понуди исказана неуобичајена ниска  цена,  наручилац ће поступити у

складу са чланом 92. Закона.
3.16. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјаву банке  у  вези  банкарске  гаранције:  за  повраћај  авансног  плаћања,  за

отклањање грешака у гарантном року,  и изјаву банке у вези банкарске гаранције за
добро извршење посла, из одељка 6,7 и 8 конкурсне документације, банке понуђачима
морају дати  са датумом, потписом и печатом у тексту  из конкурсне документације, на
обрасцу банке  или обрасцу  из конкурсне документације.

Понуђач  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  Наручиоцу
достави  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  пре  уплате  аванса,  у
тренутку закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, а
до  тренутка  примопредаје  предмета  уговора достави  банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року.

3.17. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац  ће  чувати  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже  ознаку  „поверљиво“  као  и  испод  поменуте  ознаке  потпис  овлашћеног  лица
понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је достављен уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 
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поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису
означени на поменути начин.

Наручилац  ће  одбити  давање  информације  која  би  значила  повреду
поверљивости података добијених у  понуди.  Неће се  сматрати поверљивим цена и
остали  подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума  и
рангирање  понуде.  Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну  име  понуђача,  као  и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за  отварање понуда. 

3.18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може,  у  писаном облику тражити од наручиоца додатне

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
наручиоцу  и  на  евентуално  уочене  недостатке  и  неправилности  у  конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, само у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 14.30 часова, са
назнаком  –  захтев  за  додатним  информацијем  или  појашњењима конкурсне
документације, ЈН број 1.3.37 – Изградња затвореног базена - прва фаза, путем факса
036 – 312-061, путем електронске поште на e-mail адресу javne.nabavke@direkcijakv.net
или путем поште на адресу улица Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево.

Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњење
конкурсне документације, Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним  информацијама и појашњењима врши се на
начин  одређен чланом 20 ЗЈН.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.

3.19. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац задражава право да током рока за достављање понуда измени или

допуни  конкурсну  документацију.  Све  измене  и  допуне  Наручилац  ће  објавити  на
Порталу јавних набавки.

Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки. 

Уколико  Наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање
дана   пре  истека  рока  за  достављање  понуда,  Наручилац  ће  продужити  рок  за
подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.

3.20. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код  понуђача односно његовог подизвођача.

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, као и да изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено
чланом 93.Закона.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно
извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац ће понуђачу оставити примерен
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача.

Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, пруже
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему није дозвољена
било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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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.
          3.21. Критеријум за оцењивање и  доделу уговора

Избор  најповољније  понуде  ће  се  извршити  применом  критеријума  “Најнижа
понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а,
припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом. 

Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити изабрана
понуда  понуђача који је раније поднео понуду.

Наручилац може да одбије понууду због неуобичајено ниске цене, у том случају
ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама.

3.22.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац  ће  разматрати  само  оне  понуде  које  су  благовремене  и  које

испуњавају  услове  из  конкурсне  документације.  Наручилац  ће  одбити  све
неприхватљиве  понуде,  односно  понуде  које  садрже  битне  недостатке  из  члана
106.Закона.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ негативне референце,
сходно члану 82.Закона.

3.23. Обустава поступка
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови

за  доделу  уговора,  или  из  објективних  и  доказивих  разлога,  који  се  нису  могли
предвидети  у  време  покретања  поступка  јавне  набавке  и  који  онемогућавају  да  се
започети  поступак  оконча,  односно  услед  којих  је  престала  потреба  наручиоца  за
предметном  набавком,  због  чега  се  неће  понављати  у  току  исте  буџетске  године,
односно у наредних 6 (шест) месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи,  посебно  наводећи  разлоге  обуставе  поступка  и  упутство  о  правном
средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року
од три дана од дана доношења одлуке.

3.24.  Коришћење  патента  и  одговорност  за  повреду  заштићених  праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.

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

3.25. Обавезе понуђача по чл.  75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу

да  су поштовали обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат
је у конкурсној документацији.

3.26.  Обавештење о  роковима  и  начину  подношења захтева  за  заштиту
права са упутством о  уплати  таксе из члана 156. Закона

Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  подносилац  пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора, и који је
претрпео  или  би  могао  да  претрпи  штету  због  поступања  наручиоца  противно
одредбама овог закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији.  Захтев за заштиту права се доставља  факсом на број
036-312-061 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке,  против сваке радње наручиоца,
осим уколико  овим Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту
права  наручилац  објављује обавештење  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
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права,  које  садржи податке из  прилога  3Љ. Уколико наручилац одлучи да заустави
даље  активности  у  случају  подношења  захтеваза  заштиту  права,  дужан  је  да  у
обавештењу  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наведе  да  зауставља  даље
активности у поступку јавне набавке.  

Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације,  захтев ће се  сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре
истека  рока  за  подношење  понуда  без  обзира  на  начин  достављања  и  уколико  је
подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог  закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Утом случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

Након доношења одлуке о додели уговора  или одлуке о обустави поступка, рок
за подношење захтева  за заштиту права  је десет дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки. 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о
додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној
набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати
разлози за његово подношење пре истека  рока  за подношење захтева из чл.149. става
3.и 4., 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.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу
у износу од 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда  и  ако  процењена вредност  није  већа  од  120.000.000,00  динара.  Уколико  се
зсхтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност
није већа од 120.000.000,00 динара, понуђач је дужан да уплати таксу од 120.000,00
динара.  Број  жиро рачуна за уплату таксе :  840-30678845-06,  шифра плаћања: 153,
позив на број 97 ______(зависи од општине где се уплаћује), сврха уплате: Републичка
административна такса  са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу у року од 5 дана од
дана пријема.

У случају да је поднета само једна понуда  Наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом  112. став
2.  тачка 5) Закона.

3.28. Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9.  став 1.

тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
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Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних

количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог,  описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.

3.29. Додатни радови (непредвиђени радови)             
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова

члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Извођач се обавезује  да додатне (непредвиђене радове)  изведе уз  претходну
писану сагласност  наручиоца.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери  основаност  истог,  описе  позиција  и  количине  и  достави  мишљење  са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  додатних  (непредвиђених  радова),  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена 
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
         3.30. Повећање обима предмета набавке

У  случају  да  се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,
наручилац  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.
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                                                    4.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за отворени поступак јавне набавке радова - Изградња затвореног базена -
прва фаза

 
број  ЈН 1.3.37

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Шифра делатности

e-mail

Телефон

Телефакс

Матични број 

Порески број ПИБ

Назив банке и број рачуна

Лице за контакт

Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци  тачни, тврди

Датум,__________ Потпис

Печат:
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Понуду дајем: заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна

2. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески број ПИБ

Лице за контакт

Телефон

Телефакс

Назив банке и број рачуна
Напомена: 

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике

12/49
.



П О Н У Д А

   
 Понуђач:

Понуда  бр.                          Од   ___________2016.год.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове –  Изградња
затвореног  базена  -  прва  фаза,  у  отвореном  поступку  ЈН  број  1.3.37 извршимо  под
следећим условима:

Укупна цена  (без ПДВ-а)

Припадајући ПДВ у висини 20%

Укупна цена  (са ПДВ-ом)

     ____________________________

     ____________________________

     ____________________________

Рок и начин плаћања
 
Плаћање ће се вршити 20% авансно а остатак на
основу  испостављених  и  оверених  месечних
ситуација и окончане ситуације , у року од 15 дана
од дана пријема стуације.

Рок извођења 150 календарских дана од дана увођења у посао

  Гарантни рок 2 године од дана примопредаје радова

Рок важења понуде
   
  60 дана од дана отварања понуде

Датум:
   

Потпис:

Понуђач                                              П е ч а т:                                 Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом  и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци  који су у истом наведени.
Напомена:
 - Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење осталих
чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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       5.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
          УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редн
и
број

           Услови                                      Докази

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

Правно лице: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда
Предузетник:Извод  из  регистра
Агенције за привредне регистре  
или   интернет  страници  на  којој  су
тражени подаци јавно доступни

2 Да  понуђач  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;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење Основног суда  на чијем  
подручју се налази седиште  домаћег 
правног лица, односно  седиште 
представништва  или огранка  страног 
правног лица,  којим се потврђује да 
правно лице  није осуђивано за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела  против   животне 
средине, кривично дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре;
- 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
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а којим се потврђује да  законски 
заступник понуђача  није осуђиван за 
кривично дело  против привреде, 
кривично дела против животне средине,
кривично дело примања или давање 
мита, кривично дело преваре  и неко  
од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту  
пребивалишта законског заступника.)
Уколико понуђач  има више законских 
заступника  дужан је да достави доказ  
за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица:
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење  надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није  
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осуђиван за нека 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;
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

3 Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима  Републике
Србије  или  стране  државе  када  има
седиште на њеној територији;
(члан 75. став 1. тачка 3) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко л. 
- уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да
је измирио доспеле порезе  и 
доприносе  и 
- уверење  надлежне  локалне 
самоуправе  да је измирио  доспеле 
обавезе  по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду  Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у  
поступку  приватизације 
или  интернет страница на којој су 
тражени подаци јавно доступни

4 Понуђач је дужан да при састављању 
понуде  изричито наведе да је  
поштовао обавезе  које произилазе из 
важећих прописа  о заштити на раду,  
запошљавању и  условима рада,  
заштити животне средине, као  и да му
није изречена мера забране 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде  (члан 75. 
став 2. Закона)

Потписан и оверен обазац изјаве. 
(Одељак  11.  конкурсне документације 
- Образац)

 

5 Додатни услов:
Понуђач је дужан да пре закључења 
уговора достави Наручиоцу Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности, у свему према 
Правилнику о условима осигурања од 
професионалне одговорности број 
110-00-00058/2015-07 од 6.маја 
2015.године, донет од стране 
Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Доказивање:
Приликом подношења понуде 
доставља се:
- Изјава на обрасцу бр.9, која је 
саставни део Конкурсне документације 
(страна 21/49) којом Понуђач под пуном
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да ће уколико 
му уговор о предметној јавној набавци 
буде додељен доставити Уговор о 
осигурању од професионалне 
одговорности (Полису осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање од професионалне 
одговорности

 Приликом закључења уговора, 
доставља се:

 Уговор о осигурању од 
професионалне одговорности 
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(Полиса осигурања 
одговорности) са Условима за 
осигурање професионалне 
одговорности који су саставни 
део Полисе.

6 Додатни услови:
Да располаже довољним кадровским 
капацитетом, односно да има 
запосленог грађевинског инжењера,  
са важећом лиценцом 

Доказивање:
Уговор о раду(на неодређено или 
одређено време) или уговор о радном 
ангажовању с тим да уговор мора 
трајати онолико колико  траје период 
извођења радова.
- фотокопија лиценце и потврда 
Инжењерске коморе Србије да је 
лиценца важећа 

7 Додатни услови:
Да је понуђач у претходне три 
обрачунске године имао укупан приход
већи од 100.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом.

Доказује се:
Достављањем копије биланса успеха   
за претходне три обрачунске године 
или извештаја о бонитету за претходне 
три обрачунске године

Напомена:
- У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  докази  под  тачком  од  1  -  4
достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно; 
Услов из члана 75. став  1. тачка 4 дужан  је  да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено   извршење дела набавке  за који  је неопходна испуњеност тог
услова.
- У  случају  да  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  докази  од  1  -  3.
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- Докази под тачкама 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
- Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77.став 4 овог  закона,  наручилац је  пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена
као  најповољнија  затражи  да  достави  копију  захтеваних  доказа  о  испуњености
услова,  а  може  и  да  затражи  на  увид  оригинал  или  оверену  копију  свих  или
појединих  доказа.  Наручилац  доказе  може  да  затражи  и  од  осталих  понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака
јавних набавки код тог наручиоца.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне  регистре,  који  је  јавно  доступан  на  интернет  страници  Агенција  за
привредне регистре. 
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.
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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
судокументи   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.

Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:

- Образац понуде; 
- Образац изјаве о независној понуди;
- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
- Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне

документације;
- Споразум којим се понуђачи из групе  међусобно  и према наручиоцу обавезују

на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан
и оверен  од стране свих понуђача из групе понуђача;

- Образац изјаве  у вези банкарске гаранције за  отклањање грешака у гарантном
року;

- Образац изјаве у вези банкарске гаранције за добро извршење посла
- Образац  изјава банке у вези банкарске гаранције  за  повраћај авансног плаћања
- Образац изјаве у вези Полисе осигурања од одговорности према другој страни,

односно трећим лицима
- Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
- Образац структуре понуђене цене;
- Друге  доказе које је   наручилац  захтевао  конкурсном документацијом  и изјаве

понуђача 
Докази које понуђачи не морају да доставе:

- Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
- Образац трошкова припреме понуде.
- Лице уписано у Регистар понуђача  није дужно да приликом подношења понуде

доказује  испуњеност  обавезних  услова   већ   навођења  у  понуди  интернет
странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
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             6.  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
       ЗА  ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 

 за јавну набавку радова -  Изградња затвореног базена - прва фаза

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из  Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ издати неопозиву,
безусловну  и  плативу,  на  „први  позив“  банкарску  гаранцију  за  повраћај  авансног
плаћања у висини од 20% вредности уговора  и иста ће трајати  до коначног извршења
посла односно правдања аванса. 

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку 1.3.37.

Датум, Потпис

Печат
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7.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА
ОТКЛАЊАЊЕ  ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

 за јавну набавку  радова – Изградња затвореног базена - прва фаза

Изјављујемо
(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" ,из  Краљева)

Да ћемо понуђачу____________________________________________ уколико у

отвореном поступку јавне набавке  - Изградња затвореног базена - прва фаза,  њему

буде одлуком додељен уговор издати неопозиву, безусловну и плативу на „први позив“

банкарску  гаранцију  за  отклањање  грешака  у  гарантном  року  у  висини  од  5%  од

вредности уговора без ПДВ-а,  и иста ће трајати  5 дана дуже од  дана истека гарантног

рока .

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.37

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења.
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8.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

 за јавну набавку – Изградња затвореног базена - прва фаза

Изјављујемо

(За: ЈП Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" ,из  Краљева)

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико  у  отвореном  поступку  јавне  набавке  - Изградња  затвореног  базена  -  прва

фаза , њему буде одлуком додељен уговор , издати неопозиву, безусловну и плативу на

„први  позив“  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла у  висини  од  5%  од

вредности уговора  без ПДВ-а, и иста ће трајати  5 дана дуже од  дана  примопредаје

радова .

Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за

јавну набавку  број 1.3.37

Датум, Потпис

Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У  случају  подношења  заједничке  понуде  образац   потписује  и  оверава  члан  групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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9.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА
ДРУГОЈ СТРАНИ,ОДНОСНО ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

_________________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико
ми у отвореном поступку јавне набавке  –  Изградња затвореног базена -  прва фаза,
бр.јавне  набавке  1.3.37, буде  додељен  уговор,  пре  закључења  уговора  доставити
Наручиоцу Полису осигурања од одговорности за штету коју може причинити другој
страни,  односно  трећем  лицу,  оригинал  или  оверену  копију,  са  важношћу  за  цели
период извођења радова.

Горе  наведена  Полиса  је  у  складу  са  чланом  129а  Закона  о  планирању  и
изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.132/14 и 145/14)

Датум                                                                                          Понуђач

_____________________                           М.П.                                    ____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
У случају  подношења заједничке  понуде,  образац   потписује  и  оверава  члан групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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                 10.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу чл. 26.  и 61.  став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач

__________________________________________________________________________
                                                (навести назив понуђача)

даје следећу 

И З Ј А В У

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  ПОТВРЂУЈЕМ  да  сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима,  за   јавну – Изградња затвореног базена - прва фаза, у отвореном поступку ЈН
број 1.3.37

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП                    _______________________ 

________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
У  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о  независној  понуди,
Наручилац  ће  одмах  обавестити  организацију  надлежну  за  заштиту  конкуренције.
Организација  надлежна  за  заштиу  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 ЗЈН.
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                     11.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
                                                  ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), понуђач

__________________________________________________________________________
                                              (навести назив понуђача)

 даје следећу 

И З Ј А В У

 Изричито  наводим  да  сам  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да ми није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75 став 2.  Закона) , за јавну  – Изградња затвореног базена -
прва фаза  , у отвореном поступку  ЈН број 1.3.37

Датум                                                                                                Понуђач

____________________                     МП                                 _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Образац  попуњава  понуђач,  сви  подизвођачи,  а  уколико  понуду  подноси   група
понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког  понуђача из
групе понуђача и оверена печатом. 
(Образац фотокопирати)
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12.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

за  јавну  набавку  радова –  Изградња  затвореног  базена  -  прва  фаза, у  отвореном
поступку  ЈН број 1.3.37

даје 

И З Ј А В У

да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки и  све  услове  наведене  у  конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може
бити контрадикторан овим условима . 

Датум                                                                                             Понуђач

____________________                          МП                          _______________________ 

_______________________________________________________________________
Напомена: 
Уколико  понуду  подноси   група  понуђача,  изјава  мора  бити  потписана  од  стране
овлашћеног лица сваког  понуђача из групе   понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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               13.     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За  јавну  набавку –  Изградња  затвореног  базена  -  прва  фаза,  у  отвореном
поступку  ЈН број 1.3.37

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

Ред.
бр.

                 Врста трошкова     Износ трошкова

1

2

3

4

                                       Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца  накнаду трошкова.

Ако  поступак  јавне  набавке  буде  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади
трошкове  израде  узорка  или  модела  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким
спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе. 

Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен,потписан од
стране  овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац   трошкова, припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставити захтев за накнаду трошкова.

Датум                                                                                 Понуђач

____________________                МП             _______________________ 
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14.   МОДЕЛ УГОВОРА

Модел  уговора понуђач је дужан да попуни, потпише  и печатом овери

МОДЕЛ УГОВОРА
                 Изградња затвореног базена - прва фаза

 
Ј.Н.бр.1.3.37

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук Вељкова бр. 61 
(у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични број 17001841, коју заступа 
директор Марица Мијајловић, дипл.инж.арх, са једне стране 
и 
 ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични 
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у 
даљем тексту: Извођач), које заступа ___________________________, са друге стране.

и са понуђачима из групе понуђача: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Извођач наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

На  основу  прихваћене  понуде Извођача   број  _______,  од______  дана
_______2016. године  и  Одлуке  о  додели уговора  број  :  _______од _______2016.
године , а након спроведеног отвореног поступка  јавне набавке број 1.3.37 по  позиву
за  подношење   понуда  објављеног  на  Порталу   јавних  набавки   дана 30.12.2015.
године, уговорне стране закључују овај уговор .

Члан 1.

 Наручилац  уступа,  а  Извођач  радова  прихвата  обавезу да  као  најповољнији
понуђач  изабран  у  отвореном поступку  јавне  набавке, изведе радове  –  Изградња
затвореног базена - прва фаза  ,  ЈН 1.3.37.

Извођењем радова из  става 1.  овог  члана  обухваћени су сви  радови према
количини  и  опису  радова,  конкурсној  документацији  Наручиоца  и понуди  Извођача
радова. 

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему
према  количини и опису радова,  техничким прописима, нормативима и стандардима
који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца,
прихваћеној понуди Извођача радова и условима из овог уговора.
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              Члан 3.

        Извођач радова ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално  без
подизвођача – са подизвођачем и то: 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Понуђачи из групе понуђача су : 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 
- __________________________ за _____________________________________ радове 

Члан 4.

  На  основу прихваћене  понуде  Извођача  радова  уговарачи  утврђују  да  укупна
вредност  радова,  са  припадајућим  порезом,  на  извођењу  радова  –  Изградња
затвореног базена - прва фаза  , износи _________________ динара.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом
извођача радова  бр.____________ од______.2016. године.

Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.

Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу
стварно  изведених  и  у  грађевинској  књизи  исказаних  количина  радова  уз  примену
фиксних јединичних цена.

У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође
до  промене  пореских  обавеза  услед  мера  прописаних  од  стране  државних  органа,
Извођач  радова  има  право  да  за  тај  износ  коригује  уговорену  цену,  о  чему  ће  се
закључити посебан анекс уз овај уговор.
           

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:
 одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда

техничку документацију за извођење радова
 пре  почетка  радова  извођачу  радова  покаже  локацију  на  којој  ће  бити

извођени радови
 обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава

обавезу плаћања у складу са уговором
 врши  надзор  над  извођењем  радова  из  овог  уговора  преко  овлашћених

надзорних органа
 обезбеди технички преглед , да учествује у раду комисије за технички преглед

и у раду Комисије за примопредају радова и коначни обрачун
 изврши пријем радова по њиховом завршетку.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да:
        -    пре уплате аванса, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај    

    авансног плаћања у висини 20% од вредности уговора са ПДВ-ом, и иста ће 
     трајати до коначног извршења посла, односно правдања аванса
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 до  тренутка  закључења  уговора  достави  банкарску  гаранцију  за  добро
извршење посла у висини 5 % од вредности уговора без ПДВ-а,  и која ће
важити  5 дана дуже од дана примопредаје радова.

 до тренутка примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року у висини 5 % од вредности уговора без
ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана истека гарантног рока.

 поступа по примедбама и захтевима Наручиоца по основу извршеног надзора
и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене недостатке и о
томе писаним путем обавести Наручиоца 

 на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
     дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције
 да  обезбеди  присуство и  учешће  својих  представника  у  раду  комисије  за

технички преглед објекта
 да отклони све недостатке по примедбама комисије за технички преглед у

остављеном року
 да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова
 да отклони све недостатке комисије за примопредају и коначни обрачун
 о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално

потребне  инфраструктурне  прикључке,  као  и  локацију  за  ускладиштење
материјала, опреме и механизације 

Члан 7.

 Наручилац ће плаћање изведених радова по овом уговору  извршити  авансно
20%, а остатак на основу испостављених и оверених месечних ситуација и окончане
ситуације, у року од 15 дана од дана пријема ситуације.

Аванс ће се правдати сразмерним умањењем износа  испостављене оверене
месечне и окончане ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача
у року од 15 дана по пријему ситуације код Наручиоца.

Привремене ситуације подносе се наручиоцу до 5. у месецу, за радове изведене
у претходном месецу. Окончану ситуацију извођач подноси по извршеном техничком
прегледу и потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну. 

У случају да извођач до тренутка примопредаје радова не достави банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац задржава 5 % уговорене
вредности радова од ситуације, а до достављања банкарске гаранције. 

До  коначног  обрачуна  или  окончане  ситуације,  Наручилац  задржава  5  %
вредности уговорених радова.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од
150 календарских дана од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
Наручилац упути посебно обавештење извођачу што се констатује  и у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Динамику  извођења  радова  сачиниће  извођач  радова  пре  почетка  извођења
радова,  а  најкасније  до  испостављања  прве  привремене  ситуације,  уз  сагласност
Наручиоца.

Извођач  је  дужан  да  се  придржава  динамике  извођења  радова,  а  у  случају
значајних одступања која  доводе у  сумњу могућност  извођача да  заврши изградњу
објекта, Наручилац може раскинути овај уговор.
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Члан 9.

 Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од
утицаја на извођење радова. 

У  случају  из  става  1.  овог  члана  рок  за  извођење  радова  продужава  се  за
онолико  времена  колико  су  трајале  околности  због  којих  радови  нису  могли  да  се
изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење  радова,  извођач  нема  право  на  продужење  уговореног  рока  и  других
уговорених услова извођења радова.

Члан 10.

Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручно-
технички  надзор  преко  овлашћеног надзорног   органа  одговарајуће  струке  и  на  тај
начин  контролисати  извођење  радова,  рокове,  употребљен  материјал  и  опрему,
квалитет радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи,
конкурсном  документацијом и овим уговором.

Наручилац ће  писаним  путем  обавестити  Извођача  радова  о  именовању
надзорног органа у року од 5 дана од дана закључења уговора.

Извођач  радова  ће  у  року  од  5  дана  по  закључењу уговора  писаним  путем
одредити одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца.

Члан 11.

У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9.  став 1.
тачка 5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово
извођење без претходне писане сагласности Наручиоца.

Објективне  околности  услед  којих  могу  настати  вишкови  радова,  искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том  случају Наручилац ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност наручиоца.  

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина  радова,  достави  преглед  вишкова  и  мањкова  са  уговореним  јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог  и достави мишљење
са  детаљним  образложењем  на  усвајање,  најкасније  у  року  од  два  дана  од  дана
пријема.

Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца
неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.

Коначан  преглед  изведених  радова  са  вишковима  и  мањковима,  Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и анексима уговора.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
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Члан 12.

       У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца.

Непредвидљиве  околности  односно  неопходност  ових  радова  за  извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.

Извођач се обавезује  да додатне (непредвиђене радове)  изведе уз  претходну
писану сагласност  наручиоца.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених  радова),  достави  њихов  преглед.  Стручни  надзор  је  обавезан  да
провери  основаност  истог,  описе  позиција  и  количине  и  достави  мишљење  са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни  (непредвиђени  радови)  који  су  изведени  без  претходне  писане
сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране 
Стручног надзора.

Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност
свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном 
уговору и анексима уговора.

У овом случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5.члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Члан 13.

У  случају  да  се  појави  потреба  за  повећањем  обима  предмета  набавке,
Наручилац  може  након  закључења  овог  уговора,  без  спровођења  поступка  јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати  максимално  до  5%  од  укупне  вредности  овог  уговора,  при  чему  укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.

У том случају Наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

За  радове  изведене  по  овом  уговору  извођач  даје  гаранцију  у  трајању  од  2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.

Члан 15.

Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да

инвеститору  плати  уговорну  казну  у  висини  од  1‰ (један  промил)  од  вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може
да износи највише 5% од вредности уговорених радова. 

Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.

Уговорна казна обрачунава се приликом коначног  обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.
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Члан 16.

          У складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности
број  110-00-00058/2015-07  од  06.05.2015.год.  донет  од  стране  Министарства
грађевинарства,  саобраћаја и  инфраструктуре,  понуђач је  дужан да пре закључења
уговора  достави  Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (полису
осигурања одговорности) и Услове за осигурање од професионалне одговорности,који
су саставни део овог  уговора,  са друштвом регистрованим за ову врсту осигурања,
којима  се  Извођач  штити  од  последица  стручне  грешке  која  може  настати  у  току
реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од постојећих
правила  струке,  утврђених  професионалним  стандардима  односно  неизвршење  и
непоступање са пажњом доброг стручњака за коју је одговоран, а у складу са Законом
о планирању и изградњи и других закона.

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности)  са  Условима  за  осигурање  професионалне  одговорности  који  су
саставни  део  Полисе, мора  бити  достављена  у  оргиналу  или  оверена  копија  са
важношћу за читав период извршења услуге.

Уколико се рок за извршење услуга продужи Извршилац је обавезан да достави 
пре истека уговореног рока Полису осигурања из става 1. овог члана, са новим 
периодом осигурања.

Извршилац услуга је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и
здравља на раду, као и противпожарне заштите.

Члан 17.

Извођач  је  у  обавези  да  Наручиоца  обавести  писаним путем   завршетку
уговорених радова.

Након  завршетка  уговорених  радова,  уговорне  стране  ће  без  одлагања
приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова, који ће спровести
Комисија  за  примопредају  и  коначан  обрачун.  Комисија  је  састављена од  непарног
броја  чланова  овлашћених  представника  уговорених  страна,  уз  учешће  надзорних
органа.

Уколико  Комисија  за  примопредају и  коначан обрачун  констатује  недостатке ,
Извођач је у обавези да отклони те недостатке. Уколико у остављеном року то не учини,
Наручилац ће те недостатке отклонити преко трећег лица, а на трошак извођача.

Члан 18.
  

Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не изводи радове у
складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и понуде или
ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
 

Члан 19.

Извођач може да раскине овај уговор ако Наручилац не извршава своје уговорне
обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова није могао да предвиди
у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење његове обавезе.

Члан 20.

У  случају  раскида  уговора  уговарачи  ће  сачинити  пресек  стања  изведених
радова, утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.
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Члан 21.

Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора
и извођења радова.

Члан 22.

   Наручилац  и Извођач ће евентуална спорна питања која настану из реализације
овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених  лица.

Ако  до  споразума  не  дође  за  решење  спора  уговарачи  утврђују  месну
надлежност Привредног суда у Краљеву.

Члан 23.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
на уговорену врсту посла.

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по 3 примерка
налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                         ЗА НАРУЧИОЦА
         ДИРЕКТОР                                     ДИРЕКТОР 

                                                                                                       ________________________
                                                                                               Марица Мијајловић,дипл.инж.арх.
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15.     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
           СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене - Изградња затвореног базена - прва фаза

1.Трошкови материјала укупно ________________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,  
превоза и специјалистичких услуга ________________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а) ________________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а

5. Износ ПДВ-а на укупну цену ________________________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом) ________________ динара са ПДВ-ом

место: _____________                        М.П.                     потпис овлашћеног лица
 датум:_____________

Напомена:
Образац структуре цене понуђач  мора да попуни,  овери печатом и потпише,

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  одређује  једног

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре
цене. 

Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према  следећем упутству:

 Под тачком 1. уписују се трошкови материјала,
 Под  тачком  2.  уписују  се  трошкови радне  снаге,  механизације, превоза  и

специјалистичких углуга.
 Под тачком 3. понуђачи уписију  укупну цену без ПДВ-а,
 Под тачком 4. уписије се стопа ПДВ-а за предметну јавну набавку ;
 Под тачком 5. уписује се износ ПДВ-а на укупну цену;
 Под тачком 6. уписије се укупна цена са ПДВ-ом;
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                                   predmer   I   predračun

16. Tehnički uslovi za izvođenje sa opisom I količinom radova

Materijal

Rad

Pomocne konstrukcije

    Sve  odredbe  ovih  tehničkih  uslova smatraju  se sastavnim   delom   opisa   svake pozicije ovog 
predračuna. Predviđene  radove  izvesti  u celosti prema opisu pojedin ih stavki ovog predračuna, opisa za 
pojedine grupe radova, tehničkom opisu  i drugom.    Svi radovi predvidjeni ovim predmerom I predračunom 
podrazumevaju izvodjenje svake pozicije radova bezuslovno stručno , precizno I kvalitetno , a u svemu 
prema opisima u ovom predmeru , tehničkim uslovima , potrebnim detaljima I tehničkim propisima. Ukoliko 
se opis dat u predmeru I predračunu može tumačiti dvosmisleno ili izvodjač izražava dilemu  zbog 
nedovoljno datog opisa obavezan je da potraži dopunsko objašnjenje od odgovornog projektanta ili 
nadzornog organa .                                                                                                                           Jediničnom 
cenom svake pozicije troškova  obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje,  tako  da one  u 
pogodbenom predračunu budu konačne i to:

    Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog  materijala  i  slično 
zajedno sa troškovima  nabavke,  cenom  spoljnjeg  i unutrašnjeg  transporta,  bez  obzira na prevozno 
sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima,     utovarom,     istovarom, 
skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa  potrebnom  manipulacijom,  davanjem 
potrebnih uzoraka na ispitivanje itd.

    Vrednost radova obuhvata sav glavni i  pomoćni  rad svih potrebnih  operacija   bilo    koje    pozicije 
predračuna, sav rad na unutrašnjem  horizontalnom  i vertikalnom  transportu  i  sav  rad   oko   zaštite 
izvedenih kostrukcija od štetnih  uticaja  za  vreme građenja.

    Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su  potrebne,  da  ne bi 
ometale normalan  tok radova, a u ceni se takođe računaju demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena  
obuhvata obavezne  ograde,  zaštitne nadstrešnice,  prilaze,  razupiranje  kod  zemljanih radova, platforme 
za  potrebna  prebacivanja  zemlje kod većih dubina i sl. Odgovarajuća pozicija  radova cenom  obuhvata  
prilaze  i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele  i pomoćnih konstrukcija 
za predpostavljeno vreme itd.
Sva potrebna oplata, bez obzira na  vrstu,  ulazi  u jediničnu cenu  posla  za  koji  je  potrebna  i  ne 
naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se  i sva potrebnna podupiranja  i  ukrućenja,  
demontaža,  čišćenje i slaganje. Ujedno u cenu neke pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre 
betonirana,odnosno negovanje betona  kvašenjem i zaštitom od atmosferilija. Po  završetku   betoniranja,    
posle potrebnog  vremena  sva  oplata  se   ima   skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i 
odneti sa gradilišta posle završetka radova.



/  ZATVORENI BAZEN  /
Kraljevo 

35/49

Ostali troskovi  I  dazbine

-  obezbeđenje  uslova za uskladištenje materijal i alata  kooperanata,  zanatlija  i instalatera,

Mere I obracun

Ostalo

Napomena :

    Na  jediničnu  cenu  radne  snage  izvođač  radova zaračunava svoj  faktor  koji  se  formira  na  bazi 
postojećih propisa i instrumenata kao  i  sopstvenim osobenim  načinom  privređivanja  izvođača  radova  
(razni porezi, kamate,  taksa,  osiguranje,  zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i  td).  Pored  toga 
faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo  kao  predračunske  stavke 
ili naknadni  rad  i  to:
- sve  higijensko-tehničke  zaštitne mere  za  ličnu zaštitu   radnika i zaštitu na objektu i okoline kao (ograde,  
 mostove,  nadstrešnice,  razne  pomoćne  i sanitarne  objekte i dr.),
- zaštite   postojećeg  zelenila   na   gradilištu,- troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene ako 
nije iz sopstvenog pogona,
- sva obeležavanja pre početka iskopa i kasnije pri izradi objekta,
- čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja  radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz 
napomenu da se završno  čišćenje  obračunava kao posebna pozicija,
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje  odgovarajućih atesta,  naročito  za  beton,  cement, kreč, 
opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije 

- uređenje  građevinskog zemljišta  i  prostora oko objekta  koje  je  korišćeno  za   gradilište,   bez ostataka 
materijala, otpadaka, tragova prekpopavanja i tragova pomoćnih zgrada,

- eventualna  zaštita  objekata  (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko  se  izgradnja  objekta    
nastavlja u toku letnjeg i zimskog  perioda izvođač je  dužan  objekat   zaštititi   od   propadanja   i  
smrzavanja, a sve ostećene delove od mraza i sl.  da  pre nastavka radova  popravi i dovede u red  o  svom 
trošku.

    Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat  način  obračuna radova  pridržavati  se  u   svemu   prema   važećim 
propisima građevinarstva ili  tehničkim uslovima  za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

    Ako se za vreme izvođenja  zemljanih   radova  naiđe na bilo  kakve  poznate  ili  nepoznate  instalacije 
moraju  se zaštititi od oštećenja i odmah  izvestiti nadzorni  organ   i   nadležne   institucije,   radi donošenja   
odluke   o   njihovom   uklanjanju   ili izmeštanju.
Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvalitetan  i treba da u potpunosti odgovara uslovima i  odredbama JUS 
-a.
Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno.
Sav  ostali  rad  i  obaveze,  koji  nisu   pomenuti regulišu se u duhu Zakona o izgradnji  investicionih 
objekata  i  ostalih  propisa   koji   regulišu   tu materiju, važećih  standarda  i  prosečnih  normi  u 
građevinarstvu.

    Posebna napomena: Ovim predmerom radova nije obuhvaćena armirano-betonska konstrukcija objekta i 
armatura konstrukcije, zemljani i pripremni radovi, obrada terena, platoi, prilazi i sl. Količine su računate 
samo do granice objekta.
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Cena koju ponudi izvođač (i prihvati investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i opisima iz ovog 
PROJEKTA, prema važećim normama, standardima i tehničkim propisima. Način obračunavanja, opis rada, 
pripadajući radovi koji su obavezni: pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni - obavezno će se određivati 
prema sledećim normama:
· PROSEČNE NORME U GRADJEVINARSTVU izd. Građevinska knjiga;
· ISKUSTVENE NORME U GRADJEVINARSTVU;
Opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi dati uz pojedine radove iz ovog projekta, norme i 
tehnički propisi, obavezni su za izvođača kod svih pozicija predmetne grupe radova, bez obzira da li je to u 
pojedinačnom opisu naglašeno. Bez posebnih napomena u tekstu pozicije svi nabrojani radovi, materijal i 
postupci uvek su uračunati u cenu:
· sve higijensko tehničke zaštitne mjere za ličnu zaštitu radnika, i zaštitu na objektu i za okolinu, kao: 
ograde, nadstrešnice, kao i zaštita postojećeg zelenila;
· troškove rada mehanizacije ako ona nije iz sopstvenog pogona;
· nabavka, izrada i dostava na gradilište svog potrebnog materijala;
· sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje potrebnih atesta
· razmeravanje, snimanje i prenošenje mera sa lica mesta za potrebe radova;
· sav potreban horizontalan i vertikalan transport do radnog mesta sa eventualnim postavljanjem skele;
· svi pripremni, pomoćni, prateći, uslužni i završni radovi predviđeni normama i opštim uslovima, 
uključujući i materijal;
· čišćenje radnog mjesta po završenom ili prekinutom poslu. Odnošenje (odvoz) šuta na privremenu 
deponiju u dvorištu objekta, a zatim nakon završetka pozicije van gradilišta (misli se na šut koji nastaje 
radom, ako su u pitanju radovi na rušenju ili demontaži); 
· potpuna zaštita od oštećenja svih zatečenih ili ranije vršenih radova, instalacija i eksterijerskih i 
enterijerskih elemenata i obrada;
· sva normativna povećanja radnog vremena proizašla iz otežanih uslova rada.
· premeravanja, snimanja i kalkulacije za potrebe obračuna koje investitor može zahtevati u bilo kojoj fazi 
radova;
· pravilno negovanje i čuvanje ugrađenog i skladištenog materijala u svim vremenskim uslovima.
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                       1. opis za zemljane  radove

                                             zemljani radovi

Opsti opis

Iskop zemlje sirokog otkopa

Iskop zemlje za temelje

   Pre početka zemljanih radova izvođač je dužan da na osnovu  planova  izvrši  obeležavanje   objekta  na 
terenu, stalne tačke i visinske kote  propisno obeležene geodetskim  metodama,  iste zaštiti i ubeleži u 
građevinski dnevnik.   
   Ukoliko  teren   nije   pripremljen   za   izgradnju investitor  je  dužan  da   izvođaču   blagovremeno pribavi 
sve dozvole za rušenje postojećih  objekata, ili drveća,  sve  one  dozvole  koje  se  odnose  na instalacije. 
Rušenje masivnih konstrukcija u  zemlji ili van zemlje obračunavaće se posebnim pozicijama.
Svi  iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih  padova kao i sa 
grubim i finim planiraNJem što ulazi u cenu iskopa. Eventualna odronjavanja zemlje prouzrokovana 
krivicom izvođača ne priznaju se i ne plaćaju posebno.
Eventualna razupiranja i osiguravanja iskopanih rovova i stranica otkopa izvršiti propisno  radi obezbeđenja 
od obrušavanja zemljišta  i  osiguranje radnika u radu.
Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro,  prokvašeno, žitko ili sl.  zemljište  razupiranje  i  osiguranje takvog 
zemljišta neće se  posebno  plaćati,  odnosno računaće  se  kao  osnovna   kategorija   zemljišta.                  
                                                                                                           
                                                                                                                                                                        

   Pre  početka  izrade  temelja  nadzorni  organ  mora izvršiti  prijem  temelja  i  kvaliteta  tla  te  to 
konstatovati u građevinskom dnevniku.

  Nakon izvršenog  betoniranja  temelja,  temeljnih  i soklenih  zidova  iskopi  oko  temelja  i  temeljnih 
zidova ponovo se zatrpavaju,  nabijaju  do  potrebne zbijenosti i  planiraju, predhodno  iskopana  zemlja 
koristiće  se  za  nasipanje  oko  temelja  i  ispod podova.

   U slučaju da se neki deo temalja prekopa popuniće se mršavim betonom o trošku izvođača. Sve radne 
procese  kod zemljanih radova raditi u svemu kako predvidjaju gradjevinske norme .

   Iskop zemlje u širokom otkopu vršiće se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguraNJem   bočnih 
strana, što ulazi u cenu.

   Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce, ramove i slično vršice se ručno i mašinski  prema 
uslovima na objektu. Sve potrebno  osiguranje  ivica iskopa ulazi u cenu po jediniči mere.

   Nasipanje zemlje iz iskopa vršiće se ručno i mašinski. Za nasipanje ne sme se upotrebiti humus ili zemlja 
sa organskim primesama.

   Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade nasipanja  utovariće se u vozila i odvesti na određenu 
deponiju po  uslovima  komunalnih  organa.  Predračunom ce se odrediti transportna daljina  koja može da 
se promeni do jedan kilometar bez  prava  na promenu  cene.  Promena  transportne  daljene  preko jedan 
kilometar može da dovede do promene  jedinične cene.
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   Obračun se vrši po  m3  iskopa  prirodno  -  vlažnog zemljišta  u  samoniklom  staNJu,  a  računato prema 
snimku terena koji će napraviti izvođac pre početka zemljanih  radova  i  snimanjem  poprečnih   profila 
terena prema iskopu.

   Jediničnom cenom je obuhvaćeno: čišćeNJe kompletno terena, obeležavanje, iskop, spoljni  i  unutrašnji 
transport  na   potrebnu   daljinu,   crpljenje  -odstranjivanje  atmosferske   vode, razupiranje i osiguranjJe, 
izrada škarpi, grubo i fino planiranje.

   Ukoliko se pri iskopu naiđe na tlo nepovoljno za fundiranje (šut, treset, razni organski i neorganski otpaci i 
sl.)  iskop  se  mora izvesti do zdravice - po ceni koja je data za široki otkop, a  po  završenom  izvođenju  
temelja  izvesti nasipanje zemlje u slojevima od 15 cm sa  nabijanjem žabom, po ceni za  nasipanje  zemlje  
ispod  podova.
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         1. pripremni radovi

radovi kolicina cena ukupno

290.00 m'

1.00 paušalno

484.00 m'

1.00 kom.

U K U P N O :

jedinica 
mere

1.Obeležavanje granice parcele. Obračun 
se vrsi  po m'.

2. Obeležavanje (iskolcavanje) objekta sa 
svim geodetskim radovima.                           
   Obracun paušalno.

3. Izrada I postavljanje  ograde od 
gradilišnih tabli sa potrebnim ulaznim 
kapijama kako za motorna vozila,tako i za 
pešake.Kod izrade ograde postavljati 
stubove-nosače gradilišne rasvete. Oplata 
je montažno demontažna metalna, stubovi 
su metalni ubetonirani u betonska postolja-
tegove. Ograda ostaje na gradilistu do 
zavrsetka svih radova na izgradnji bazena    
                                          Obracun po m'.

4.Postavljanje gradilišne table.                 
Obracun po komadu.



/ zemljani  radovi  / 40/49

radovi kolicina cena ukupno

3600.00 m2

4200.00 m3

2900.00 m3

U K U P N O :

                2. zemljani radovi

jedinica 
mere

1. Priprema podtla / na delu ispod objekta /, 
UZIMA SE POVRŠINA ISPOD OBJEKTA / 
mašinskim putem I nivelacija do 
projektovanih kota, do potrebne zbijenosti 
MS 25000KN/m2 na delu objekta. U cenu 
uračunati I ispitivanje tražene zbijenosti. 
Obračun se vrši po m2 kompletno nabijenog 
podtla dopunskim sabijanjem nakon 
izvršenog iskopa a prema datim tehničkim 
uslovima.

2. Mašinski iskop zemlje III kategorije u 
širokom otkopu na delu suterena do kote 
-5,15  sa utovarom u kamione i odvozom na 
deponiju koja je odredjena od strane 
inspekcijskog nadzora udaljenosti do 
5km .U cenu uračunati 10% ručnog iskopa 
sa odbacivanjem zemlje na odstojanje od 
bar 1.0m od ivice iskopa .Izvodjac je duzan 
da pre pocetka iskopa dostavi nadzornom 
organu svoj predlog za obezbedjenje iskopa 
od urusavanja , na osnovu svojih 
tehnoloskih mogucnosti i po potrebi 
konsultuje projektanta .                         
UZIMA SE U OBRAČUN KOMPLETAN 
ŠIROKI ISKOP, 80cm od ZIDOVA 
SUTERENA  POD KOSINOM 1:1; TAKO 
DA U PREDMERU SPOLJNOG 
UREDJENJA NEMA  ISKOPA .              
Obračun se vrši po m3.

3.Nabavka ,transport ,razastiranje I  
nabijanje prirodne mešavine šljunka , ispod 
suterena objekta, u slojevima  od 30cm  , 
mašinskim putem , do potrebne zbijenosti  
MS 25000KN/m2 .  U cenu uračunati I 
ispitivanje tražene zbijenosti .Obračun se 
vrši po m3.
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         3.  opis za bet. I arm.betonske  radove

                              betonski I armirano betonski radovi 

Opšti opis

Cement

Agregat

   Ovaj opsti opis se odnosi na sve vrste betona , s tim sto se u svakoj poziciji oznacava marka betona za iste.    
                                                                                                                                                                                 
                                     Svi betonski i armirano  -  betonski radovi sa oplatom  moraju  se izvesti  u  svemu  
prema   Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton (Sl. list SFRJ 11/87) i  prema tehničkim 
uslovima za izvršenje radova od  betona i armiranog  betona ,a   prema  statičkom  proračunu ..
   
   Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvrsiti strucno i solidno sa odgovarajucom kvalifikovanom 
snagom i potrebnom tehnikom , a u svemu prema vazecim propisima za beton i armirani beton , koji su 
definisani SRPS-om : 
 -za cement : SRPS EN 197-1:2010, SRPS B.C1.010:1997
 -za celik : SRPS EN 10025-1:2011, SRPS EN 10080:2008
-za vodu : SRPS U.M1.014:1959                                                                                                     
-za oplatu, skele, podupirace  : SRPS D.B1.024:1955, SRPS D.B1.025:1982,
Materijal treba da podleže zahtevima SRPS-a  B.C8.023:1997,  SRPS ISO 4109:1997, SRPS U.M8.052:1996    
                                                                                      

   Svi betonski i armirano  -  betonski radovi sa oplatom  moraju  se izvesti  u  svemu  prema  tehničkim 
propisima za beton (Pravilnik o tehničkim normativima za beton  Sl. list SRJ br 11/87 I 51/87,Pravilnik o 
teh.normativima za čelične šipke , žice I užad za prednaprezanje konstrukcija 41/85, 21/88,  Pravilnik o 
tehn.normativima za beton izložen agresivnim sredinama 18/92 , Pravilnik o tehn.normativima za 
prefabrikovane konstrukcije Sl.list br.14/89) i  prema tehničkim uslovima za izvršenje radova od  betona i 
armiranog  betona  i  prema  statičkom  proračunu i detaljima armature.
Pre betoniranja izvršiti pregled skele , oplate I podupirača u pogledu oblika I stabilnosti . Iste kontrolisati I u toku 
betoniranja.Prekidanje I nastavljanje betoniranja vršiti prema planu betonaže uz saglasnost nadzornog organa, 
a u svemu prema tehničkim propisima.
                                                                                                                                                                           

   Upotrebiti  portland  cement  koji odgovara  važećim  propisima  -  svež  od  priznatih domaćih fabrika, bez 
grudvica po potrebi  ispitan  u Institutu za ispitivanje materijala (SRPS B.C1.010:1997, SRPS EN 197-1:2010). 
Na  gradilištu  ga  držati   složenog  na daščanoj  podlozi  (iznad  zemlje  bar  20-30   cm). prilikom izvođenja 
jedne betonske  konstrukcije  ne smeju se upotrebiti  dve  različite  vrste  cementa. Voda  ne  sme  biti  
zagađena  gasovima,   ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i  projektovane  čvrstoće  
strogo  voditi  računa  o vodocementnom faktoru. Količina cementa u betonu  mora biti uskladjena sa 
minimalno definisanom prema EN-206.

   Za spravljanje betona upotrebiti postojan i čist agregat prirodne  mešavine  ili određene granulacije, prema 
zahtevima marki  betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode  samo toliko da se omogući obrada 
betona. Pravilno mešanje i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat ne sme sadržati zemljane  ni  
organske  sastojke,  niti druge primese stetne za beton i armaturu. Agregat mora imati dobro ukomponovanu 
granulometrijsku krivu . Ako muljeviti sastojci pređu propisanu  granicu  od  2% težine izvršiti pranje agregata. 
Prirodna mešavina šljunka može da se upotrebi  samo  za  nearmirane konstrukcije MB -10  i  MB - 15, za sve 
ostale konstrukcije mora se  upotrebiti   agregat  u frakcijama.
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Armatura

Oplata

Postavljena  prema  statičkom računui detaljima armature  mora  biti  očišćena  od slojeva grube rđe, pravilno 
postavljena, savijena i međusobno žicom povezana.

    Oplata i  podupirači  moraju  biti  od zdrave čamove građe, solidno postavljeni,  ukruceni i oplata dovoljno 
poduprta, da se  ne bi  izvila  ili popustila u nekom pravcu.  Sva  podupiranja  izvesti čvrsto i  na  tvrdoj  podlozi. 
 Unutrašnja  površina oplate mora biti bez oštećenja  kako  bi  se  dobile dovoljno ravne betonske  površine  i  
oštrih  ivica. Izrađenu oplatu  sa  podupiranjem  pre  betoniranja mora  statički  kontrolisati  izvođač  i   
obavezno primiti  nadzorni  organ.  Pre  početka  betoniranja oplatu  očistiti  od  iverja,  prašine  i  treščcica,  
eventualne  šupljine  zaštititi   i   vodom   oplatu nakvasiti.Ranija demontaza oplate od termina koji nalazu 
propisi nije dopustena . Demontaza oplate moze se izvrsiti samo po odobrenju odgovornog lica . Oplata i 
podupiraci za sve betonske i armirano betonske radove ne obracunavaju se posebno vec su obuhvaceni 
cenom betona .Sva oplata za betonske radove mora biti tacno i precizno izradjena prema nacrtima i detaljima . 
Ispravost horizontalnog i vertikalnog polozaja oplate kao i osovine stubova  moraju biti proverene i 
instrumentima od strane izvodjaca.

   Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata Betonsku  masu upotrebiti 
odmah posle  njenog  spravljanja,  vodeći računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe  do segregacije 
betona. Nabijanje vršiti mašinskim putem- električnom previbratorom i pri tome voditi računa da se ne poremeti 
pravilan raspored armature.  Veće komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od  oplate unutar betonske mase, 
da ne  ostanu  šupljine  nakon skidanja oplate. Između oplate i armature staviti podmetače od otpadaka 
gvožđa, da  armatura sadrži predviđeno odstojanje od oplate. Po završenom betoniranju, konstrukciju zaštititi 
od uticaja sunca /kvašenjem /   vetra i  mraza  (krovnom  lepenkom  ili  daskama), odnosno izvšiti negu betona 
u trajanju od deset dana.  Strogo voditi računa da za vreme vezivanja cementa ne dođe do potresa skele, jer 
tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti.Za pozicije koje su predvidjene da se rade od vodonepropusnog 
betona usvojeno je ograničavanje vodocementnog faktora na 0.50.

   Skidanju oplate posvetiti  narocitu  stručnost i pažnju da se ne  ošteti  konstrukcija.  Skidanje se vrši u 
rokovima koji su odrđeni propisima i to uz dozvolu nadzornog organa, obzirom da sve to zavisi od vremenskih  
uslova, raspona i vrste konstrukcije. Ukoliko se pri skidanju oplate ipak pokažu gnezda sa krupnim šljunkom ili 
armatura nezaštićena betonom izvođač  mora obavestiti nadzornog organa i uz njegovu dozvolu,a o svom 
trošku zatvoriti  cementnim malterom. Prekid i nastavljanje betoniranja vršiti po tehničkim propisima. Betonske 
površine na koje se nastavlja betoniranje, moraju se brižljivo očistiti, pokvasiti i oprati čistom vodom.  Delovi 
ošteceni mrazom moraji se odstraniti. Kod zidova i temelja u slučaju prekida betoniranja nastavljnje vršiti 
stepenasto prema uputstvima nadzornog organa.

   Pri izvođenju  važnih  delova betonske konstrukcije moraju se uzimati probne kocke  i  slati  Zavodu  za 
ispitivanje  materijala  da  bi  se  prekontrolisala tražena marka betona. Uzorci se uzimaju u prisustvu 
nadzornog organa iz same konstrukcije nakon sto je prošao  horizontalni  i  vertikalni  transport.
Evidenciju i ispitivanje vršiti po propisima.
Natur betone i montažne elemente izvoditi prema propisina, opisu, detaljima i zahtevu  projektanta. Bez obzira 
na uslovljeni  kvalitet oplate  ili specificnosti izrade jedinična cena  gotovog  betona obuhvata odgovarajucu 
oplatu. Ovi betoni rade se obavezo sa najmanje 300 kg cementa  na  m3  betona.
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Vodonepropusnost betona

   Jedinicnom cenom predmetne pozicije , kao sto je vec navedeno obuhvaćeni su radna snaga , materijal , 
razni troškovi , oplata , skele , sva potrebna ukrućenja / unutrasnja I spoljna / sa montažom I demontažom , 
popravkama I prepravkama , sva krajcovanja I krpljenja kao priprema za molerske radove ,kao I svi radovi oko 
spravljanja i ugradjivanja betona , nega betona , troškovi oko ugradjivanja i dokazivanja kvaliteta materijala pre 
ugradnje kao i ispitivanja ugradjenog materijala u toku izrade.Armatura je obračunata posebno.

Vodoneprousan beton u svemu mora pri  ispitivanju zadovoljavati standard  ZA ISPITIVANJE 
VODONEPROPUSTLJIVOSTI BETONA  SRPS U.M1.015:1998

    Hidrobeton koji se ugradjuje na pozicijama koje su naznačene da se rade od vodonepropusnog betona mora 
biti mikser beton odgovarajuće marke  sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.Aditivi ne smeju da sadrže 
hloride , I upotrebljeni superplastifikatori moraju biti prethodno testirani .Aditivi moraju da obezbede visoku 
kompaktnost  cementne smese .Nije dozvoljena  pojava pukotina . Prilikom ugradnje beton mora stalno vibrirati 
da bi se izbeglo stvaranje I najmanjih šupljina .Betoniranje poda I zidova bazena kao I kompenzacionih bazena  
potrebno  je obaviti odjednom.U slučaju nekontinuiranog betoniranja obavezna je ugradnja dilatacionih traka  
delom u osnovi , delom u zidovima a sve spojeve premazati specijalnim premazima za nastavak betoniranja 
koji će obezbediti apsolutno prijanjanje starog I novog betona . 

   Prilikom betoniranja precizno ugraditi  sve elemente  I delove hidrotehničke opreme.Za proizvodnju 
vodonepropusnog betona  preporučuje se plastična do meka konzistencija betona .Važno je pažljivo I ispravno 
zbijanje betona, a izuzetno je važna trenutna I temeljna nega.

   PRODOR VODE SE ISPITUJE PREMA VAŽEĆIM STANDARDIMA .Nakon vezivanja I potrebnog perioda 
''zrenja'' betona , potom nakon skidanja oplate obavezujuća je proba na vodonepropusnost , koja se radi tako 
da se zatvore svi otvori u bazenu , bazen napuni vodom  I narednih pet dana se kontroliše nivo vode u bazenu , 
pri čemu gubitak vode mora biti u skladu sa granicama  koje su   jasno definisane propisima.

   Vodonepropusni beton mora da ima visoku obradivost 180-200mm, mereno sleganjem /Abrams konus/. U 
samom betonu mora se sprečiti stvaranje makropora kako unutar matrice tako I izmedju agregata I 
cementa.Vodocementni  odnos ne sme premašiti vrednost od 0.50 jer se time uzbegava stvaranje 
mikropozornosti I osigurava dobra otpornost I visoka trajnost.

  Vodonepropusni beton mora imati nepropusnu strukturu , pa se iz tog razloga mora voditi računa o spojevima 
betona , pravilnom zbijanju I negi betona nakon ugradnje.

  Karakteristike  vodonepropusnog betona moraju se kretati u granicama koje su definisane standardima  
naročito pritisna čvrstoća , granulacija upotrebljenih agregata , klasa izloženosti I v /c faktor, kako bi se dobila 
adekvatna homogenost , čvrstoća I trajnost betona.

   Jedinična   cena   obuhvata vrednost transporta, materijala, alata, goriva, čišćenje svih podloga, rad i radna 
snaga, troškove eventuane popravke nestručno izvedenih radova kod ukrajanja i ugradnje , zaštita gradilišta, 
čišćenje i predaja završnih radova ,zaštita izvedenih radova do primopredaje , davanje uzoraka,  ugradnja svih 
elemenata bazenske tehnike.

   Takođe jedinična cena obuhvata sve  troškove specijalizovanih Instituta za  ispitivanje  materija oko  
pribavljanja  dokaza   kvaliteta   upotebljenih materijala.
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        3. betonski I arm.beton.radovi do  0.00

radovi kolicina cena ukupno

                       RADOVI NA IZRADI ARM.BET.ZIDOVA  I TEM.PLOČA

NAPOMENA :Armatutra je obračunata posebno.

3380.00 m2

3380.00 m2

U K U P N O :

jedinica 
mere

1. Izrada podloge ispod hidroizolacije  od 
betona MB15 debljine 10cm,sa ravnom 
gornjom površinom.                          
Obračun po m2.                              

2. Izrada  zastitnog sloja preko hidroizolacije 
od betona MB15 debljine 5cm .Obračun po 
m2.                              
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                     4. opis za izolaterske  radove

                                         izolaterski radovi

Opsti opis

Naknadnim radovima smatraće se oni radovi za koje naručilac bude izdao pismeni nalog.

Sve bitumenske trake moraju imati deklarisanu količinu bitumena i težinu uloška po m2 površine.

   Sve  pozicije  izolaterskih radova moraju biti izvršene stručno, kvalitetno i u svemu prema opisu i pogodbenoj 
dokumentaciji.

   Izolaterski radovi mogu se izvoditi samo sa stručnom radnom snagom specijalizovanom za tu vrstu poslova, 
sa odgovarajućim alatom i sa materijalom koji u svemu odgovara tehničkim  propisima, normativima i 
standardima. Ovi radovi se mogu uraditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih investitor, glavni projektant i 
naručilac prihvate kao bolje rešenje.

   Izvođenje izolaterskih radova  mora  biti  tako  da pojedini delovi i  slojevi  izolacije  u  potpunosti odgovaraju 
svojoj nameni, kvalitetu i dugotrajnosti.

   Izolaciona zaštita ne sme se  polagati  na  betonske podloge ako proces vezivanja nije završen. Priprema 
podloge mora biti izvršena u potpunosti, naročito da čišćenje bude   detaljno, sve čestice  prašine uklonjene, 
eventualne mrlje od masti, ulja  kiselina odstranjene hemijskim putem i isprane vodom. U  vreme početka 
izvođenja izolaterskih radova  podloga  mora biti suva.

   Ugradnja   bitumenskih  traka,  izvođenje  preklopa, način nanošenja i debljina vrućih namaza kao  i broj 
slojeva obavezno izvesti prema projektu i  opisu,  a sve  detalje  koji  se  odnose  na   parootparivače, 
dilatacione  trake,  završetke  holkela   i   njihova dimenzija  obavezno  se  rade   prema   detaljima   i 
uputstvima bez ikakvih odstupanja.

   Armirano-betonska konstrukcija preko koje će se izvoditi izolacioni radovi, mora biti suva i dobro očišćena i 
prvo se mora premazati hladnom bitumenskom emulzijom.

   Takođe izvođač je dužan da dostavi sve uzorke na ispitivanje, kao i ateste o kvalitetu i probama Zavoda za 
ispitivanje građevinskog materijala ovlašćenog na teritoriji Srbije.

   Holkeli se obrađuju zajedno sa izolacijom, moraju biti dobro zalepljeni za podlogu, sem na mestima 
predviđenim za otparivanje.

   Osnovni premazi sa materijalima na bazi organskih rastvarača izvode se na temperaturi preko +5oC, a na 
bazi emulzija na temperaturi preko +10oC

Pre izrade zaštitnog sloja hidroizolacija se ne sme opterećivati niti se smeju izvoditi ostali građevinsko-zanatski 
radovi.

   Izrada krovne hidroizolacije mora biti poverena specijalističkoj firmi ovlašćenoj za ovu vrstu radova koja će za 
sve hidroizolaterske radove dati izvođačku garanciju na materijale i detalje. Izvođač je dužan da pribavi tražene 
ateste ovlašćenih instituta SRB i dostavi na overu projektantu detalje izolacije koje će ugrađivati.

   Termoizolacioni materijali moraju da imaju deklarisani koeficijent toplotne provodljivosti, odgovarajuću 
čvrstoću na pritisak, postojanost na visoke temperature i atmosferske uticaje, odgovarajuću količinu vlage 
(suvoću), vodoodbojnost, nepromenljivost zapremine i oblika, deklarisanu zapreminsku masu, da se lako 
obrađuju i ugrađuju, kao i deklarisanu finalnu zaštitu.
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   Polistirol (stiropor) mora da ima zapreminsku masu veću od 20 kg/m3, da bude samogasiv i odležao 
najmanje 90 dana, ne sme upijati vodu, ugrađuje se u konstrukciju gde ne deluju trajno temperature veće od 
60oC ili kratkotrajno, pri ugrađivanju 140oC. Računati koeficijenti toplotne provodljivosti  su za polistirol l= 
0.041NJ/mK.

   Mineralna vuna se izrađuje u vidu tvrdih i polutvrdih i mekih ploča, različite zapreminske težine. Na objektu su 
primenjene za  zidove i izolacije na plafonu ploče težine 120 kg/m3 a za plivajuće podove i izolacije poda na tlu 
ploče težine 200 kg/m3. Računati koeficijenti toplotne provodljivosti  su za mineralnu vunu l= 0.041 NJ/mK.

   Ekstrudirani stiropor (stirodur) mora da bude samogasiv, ne sme upijati vodu. Računati koeficijenti toplotne 
provodljivosti  su za stirodur l= 0.035 NJ/mK.

   Jedinična   cena   obuhvata vrednost transporta, materijala, alata, goriva, čišćenje svih podloga, rad i radna 
snaga, zaštita gradilišta, čišćenje i predaja završnih radova.

   Takođe jedinična cena obuhvata sve  troškove specijalizovanih Instituta za  ispitivanje  materija oko  
pribavljanja  dokaza   kvaliteta   upotebljenih materijala.
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                                              4. izolaterski radovi

radovi kolicina cena ukupno

3500.00 m2

U K U P N O :

jed. 
mere

1.Nabavka materijala i izrada horizontalne  
hidroizolacije  na nivou suterena  , a preko 
podloge za hidroizolaciju. Hidroizolaciju raditi 
hidroizolacionim dvokomponentnim 
visokofleksibilnim  polimerbitumen/ guma 
zaptivačem , čija je osnova bitumen sa gumom I 
sa praškastom komponentom  u vidu trajnog 
premaza za sigurno zaptivanje I protiv voda pod 
pritiskom od 5 bara.Hidroizolacija mora da 
premošćava pukotine do 5mm, da je otporna na 
toplotu do 70 stepeni C , da ima elastičnost do 
pucanja oko 100% , izdržljivost na prodor vode 
do 5 bara .Hidroizolaciju  raditi ispod kompletne 
površine podne ploče , na mestima šahtova, 
kanala i okna koji se izvode I  u 
vodonepropusnom betonu. Podloga za 
hidroizolaciju mora da bude suva , ne zaledjena 
, bez masnoća I drugih nečistoća koje bi mogle 
da ugroze vezivanje.U cenu uračunati I 
pripremu podloge : uklanjanja svih ispupčenja  
sa površine , izradu zalučenih holkela na spoju 
vertikalne I horizontalne izolacije , kao I 
nanošenje dubokopenetrirajućeg PRAJMERA  . 
Hidroizolacija se izvodi u dva sloja ukupne 
debljine od 5-6 mm, sa staklenom mrežicom u 
medjusloju. Izolaciju postaviti prema detaljima iz 
grafičkog priloga i uputstvu proizvodjača.
Obračun po m² površine u osnovi.
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         OPIS I KOLIČINA RADOVA
OBJEKAT: ZATVORENI BAZEN KRALJEVO

Pos. OPIS J.m. Količina Jed.cena UKUPNO

5 RADOVI NA INSTALACIJAMA FEKALNE KANALIZACIJE

A PRIPREMNI RADOVI
1

Obračun se vrši paušalno .
UKUPNO OBELEŽAVANJE

B ZEMLJANI RADOVI
1

Obračun po  m3. 
1.1 rov m3 45.00 x
2

Obračun po  m3. m3 16.00 x
3

Obračun po m3. m3 27.00 x
4

Obračun po m3. m3 54.00 x
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

C BETONSKI RADOVI
1

Obračun po komadu. kom 3.00 x
UKUPNO BETONSKI RADOVI

D  INSTALACIJA KANALIZACIJE
1

Obračun po m.
DN 160 mm m 15.00 x
DN 110 mm m 60.00 x
DN   70 mm m 15.00 x
UKUPNO  INSTALACIJA KANALIZACIJE

REKAPITULACIJA

A OBELEŽAVANJE INSTALACIJA

B ZEMLJANI RADOVI

C BETONSKI RADOVI

D  INSTALACIJA KANALIZACIJE

UKUPNO 5 - RADOVI NA INSTALACIJAMA V/K:

Pre početka radova na izgradnji  potrebno je obeležiti istalacije   sa svim 
potrebnim elementima i stalnim tačkama koji će sluziti za kontrolu prilikom 
izgradnje .

Iskop rova u zemlji III kategorije, širine 60- 80cm za polaganje instalacija 
kanalizacije, koji se nalaze ispod podne ploče, sa pravilnim odsecanjem 
bočnih strana i planiranjem dna rova prema padu u projektu.Odbacivanje 
materijala na 1,0m od ivice rova sa jedne strane dok se druga strana koristi 
za transport materijala. U cenu je uračunato i  eventualno crpljenje 
podzemne vode prema potrebi.

Nabavka, transport i nasipanje u rov suvog peska u sloju od 10 cm ispod i 
iznad temena cevi celom širinom rova. Pesak ispod cevi isplanirati u 
projektovanom nagibu dna kanala. Pesak mora biti čist, ujednačene 
granulacije i bez primesa organskih materija

Posle završetka montaže i ispitivanja cevi, izvršiti zatrpavanje rova 
tamponom u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje do potrebne 
zbijenosti. Rov se ne sme zatrpavati sa šutom od betona i opeke. 
    

Transport preostalog materijala iz iskopa na daljinu do 10 km na mesto koje 
odredi nadležni organ opštine. Cenom je obuhvaćen utovar, transport i 
istovar sa grubim planiranjem na deponiji.Obračun je u samoniklom stanju

Izrada sabirnih šahti u suturenu od armiranog betona  unutrašnjih dimenzija 
80x80x60sm,šaht se radi od armiranog vodonepropusnog  betona MB 30. 
Dno i zidovi šahta su debljine 15cm. Iznad šahti u nivou poda postavlja se 
liveno gvozdena rečetka u ram od L profila,šaht se armirana sa F10/10 cm. 
Unutrašnje površine omalterisati. 

Nabavka, transport i montaža plastičnih kanalizacionih cevi, zajedno sa 
standardnim fazonskim komadima (lukovi, redukcije, jednostruke račve). 
Cevnu mrežu u objektu obezbediti od pomeranja. Obujmice postaviti ispod 
mufa na rastojanju prema potrebi, ali ne većem od 2,00 m. U cenu je 
uračunat sav potreban prateći materijal kao što su : spojnice i potreban 
pričvrsni pribor (kuke, šelne, obujmice, konzole, skele). U cenu su uračunati 
 svi radovi na štemovanju i probijanju zidova i međuspratnih 
konstrukcija,kao i dovodjenje oštećenih površina u prvobitno 
stanje.Spajanje cevi vrši se gumicama.Nije dozvoljeno ugradjivanje cevi 
različitih proizvodjača
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          rekapitulacija

radovi cena koštanja

UKUPNO:

PDV 20%

U K U P N O :

1. PRIPREMNI RADOVI

2. ZEMLJANI RADOVI

3. BETONSKI I A.B. RADOVI DO KOTE 0.00

4. IZOLATERSKI RADOVI

5. RADOVI NA INSTALACIJAMA FEKALNE KANALIZACIJE


