
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 
“Краљево” из Краљева

Наш број:      3790

Датум:            02.09.2016.

Обрадио/ла:   

                    
       

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
124/2012), вршимо измену  конкурсне документације у  вези са припремањем понуде 
за јавну набавку у отвореном поступку Уређење простора у спортској хали испод 
западне трибине  (ј.н бр.1.3.13)  по позиву за подношење понуда објављеном на 
Порталу јавних набавки од 10.08.2016. године:

1. Измена конкурсне документације:

        У  конкурсној документацији дошло је до  техничке грешке  у нумерацији страна
и на страни 18/40 у делу Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и
достави брише се:
       - Потврда о извршеним услугама израде инвестиционо техничке документације 

  Комплетна конкурсна документација гласи:
       

 С поштовањем, 

                                                                                                    КОМИСИЈА

      36000 Краљево,   Ул. Хајдук Вељкова бр. 61,   мат. бр. 17001841,   ПИБ 101258220,  т. р.   840-538641-31
      Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net



 
ЈП Дирекција за планирање и изградњу 

“Краљево” 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ 
ИСПОД ЗАПАДНЕ ТРИБИНЕ

Број јавне набавке за 2016. годину: ЈН  број 1.3.13

Отворени поступак 

Рок за достављање понуда: закључно са 12.09.2016. године до 12.00 часова.

Датум отварања понуда: 12.09.2016. године у 13.00 часова.

Краљево,август 2016. године
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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  3120/1  од
15.07.2016.године и Решења  о образовању Комисије за јавну набавку  број  3120/2 од
15.07.2016. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак јавне набавке  радова –   Уређење простора
у спортској хали испод западне трибине

Број јавне набавке за 2016. годину: ЈН 1.3.13.

Процењена вредност јавне набавке  без ПДВ-а износи 8.333.333,00 динара

Конкурсна документација садржи укупно 54 страна:
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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: вд директора Александар Несторовић, дипл.инж.арх.

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке радова  –  Уређење простора у спортској хали испод западне
трибине.

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:  Уређење  простора  у  спортској  хали  испод
западне трибине

 Ознака и назив из општег речника набавке:45000000 – Грађевински радови
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3.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
           
           Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена

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

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

попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
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", 
Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево 
са назнаком:
 “Понуда  за  јавну  набавку радова –  Уређење простора  у  спортској  хали

испод западне трибине, број  ЈН  1.3.13 – НЕ ОТВАРАТИ”    
Понуда се подноси у року од 33 (тридесетри) дана од дана објављивања позива

за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 10.08.2016.године.
Рок за подношење понуда је 12.09.2016. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца, без

обзира на начин достављања, до 12.09.2016.године до 12.00 часова.
           3.3 Пријем понуда

Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене
од стране Наручиоца, без обзира на који су начин послате. 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  по  окончању  поступка  отварања  вратити  неотворену  понуђачу,  са
назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде  које  нису  у  складу  са  конкурсном  документацијом  сматраће  се
неприхватљивом.
         Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.

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

4/54



12.09.2016. 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

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 –  Уређење простора у спортској хали

испод западне трибине, број  ЈН  1.3.13 – НЕ ОТВАРАТИ” , или
„Допуна понуде за јавну набавку  радова –  Уређење простора у спортској хали

испод западне трибине, број  ЈН  1.3.13 – НЕ ОТВАРАТИ”   или
„Опозив понуде за јавну набавку радова –   Уређење простора у спортској хали

испод западне трибине, број  ЈН  1.3.13 – НЕ ОТВАРАТИ”  или
„Измена  и  допуна  понуде  за  јавну  набавку  радова –   Уређење  простора  у

спортској хали испод западне трибине, број  ЈН  1.3.13 – 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.
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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. 

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 на  основу  испостављених  привремених  и  окончане

ситуације, у  року од 15 дана по пријему фактуре. 
3.13. Рок и начин извршења
Извођач се обавезује да  радове изведе у року од 60 календарских  дана од дана

увођења у посао. 
3.14. 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. Средствa обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјаву банке у вези банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року,

и изјаву банке у вези банкарске гаранције за добро извршење посла,из одељка 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  до
тренутка испостављања прве привремене ситуације достави банкарску гаранцију за
добро извршење посла,  која  ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив.  Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је  5 дана дужи од дана
примопредаје радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.  Наручилац  ће  уновчити  банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.

 Понуђач чија је  понуда изабрана као најповољнија дужан је  да Наручиоцу у
тренутку  примопредаје  предмата  јавне  набавке,  преда  банкарску  гаранцију  за
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отклањање  грешака  у  гарантном  року,  која  ће  бити  са  клаузулама:  безусловна  и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се
издаје у висини од 5 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантнон року у случају да изабрани
понуђач не изврши уговорене обавезе. Средство обезбеђења траје 5 дана дуже од дана
истека гарантног рока.

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,
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  информацијaма или  појашњењима  конкурсне
документације –  Уређење простора у спортској хали испод западне трибине, број  ЈН
1.3.13 , 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
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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. 

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
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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,  односно  свако

заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  наручиоцу,  а  копија  се  истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев  за  заштиту  права  се  доставља  наручиоцу  непосредно,  електронско
поштом  на  e-mail  :  javne.nabavke@direkcijakv.net,  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
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.

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.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Након  доношења  одлуке  о  додели  уговора  из  чл.108  ЗЈН  или  одлуке  о  обустави
поступка јавне набавке из чл.109.ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити  познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека 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.

Захтв  за  заштиту  права  не  задржава  даље активности  наручиоца  у  поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН

Захтев за заштиту права мора да садржи:
 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
 назив и адресу наручиоца
 податке  о  јавној  набавци  која  је  предмет  захтева,  односно  о  одлуци

Наручиоца
 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
 чињенице и доказе којима се повреде доказују
 потврду о уплати таксе из чл.156.ЗЈН
 потпис подносиоца

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење  захтева  за  заштиту  права  Републичке  комисије,  објављеном  на  сајту
Републичкр комисије у смислу члана 151.став 1.тач.6) ЗЈН је:

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.ЗЈН  која садржи следеће
елементе: 
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 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши
увид  у  одговарајући  извод  евиденционог  рачуна  достављеног  од  стране
Министарства финансија  – Управе за трезор и  на тај  начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован

 износ таксе из чл.156.ЗЈН чија се уплата врши на износ од 120.000,00 динара
 број рачуна: 840-30678845-06
 шифра плаћања 153 или 253
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси

захтев за заштиту права
 сврха: ЗЗП (навести назив наручиоца), јавна набавка (навести редни број јавне

набавке)
 корисник: буџет Републике Србије
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је

извршена уплата таксе
потпис овлашћеног лица банке, или

2) Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елоементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1), или 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом која садржи све елементе из потврде
о извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних да буде издата од стране банке и да
садржи  печат  банке  и  потпис  овлашћеног  лица  банке,  за  подносиоце  захтева  за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација  за  обавезно  социјално осигурање и  други  корисници јавних
средстава), 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), за подносиоце захтева за заштиту
права ( банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу ЗЈН и другим прописом.
          Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-166.ЗЈН

3.27. 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
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
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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.  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 -    Уређење простора у
спортској хали испод западне трибине

број  ЈН  1.3.13

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Шифра делатности

Тип предузећа (микро, мало, средње или
велико)

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
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П О Н У Д А

   
 Понуђач:

Понуда  бр.                          Од   ___________2016.год.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове на уређењу
простора у спортској хали испод западне трибине, у отвореном поступку ЈН број 1.3.13
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 се на основу 
испостављених привремених и окончане ситуације 
у року од 15 дана по пријему фактуре

Рок извршења 60 календарских дана од дана увођења у посао

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  8.  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.6, која је 
саставни део Конкурсне документације 
(страна 19/54) 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 
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професионалне одговорности 
(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 инжењере  са  важећим 
лиценцама: 

 за архитектонско грађевинске 
радове : лиценца број 400 или 
401 или 410 или 411 или 415 или
418 или 413 или 414

 за електроинсталације : лиценца
број 450 

 за машинске инсталације: 
лиценца број 430

Доказује се:
-  г  – Фотокопије  Уовора о  раду  ( на

неодређено  или  одређено време)  или
фотокопије  уговора о  радном
ангажовању,  с  тим  да  ови уговори
морају трајати најмање онолико колико
траје период извршења услуга

- -   - фотокопија лиценце 

7

Додатни услов:
да је понуђач у последње три 
обрачунске године имао укупан приход
већи од 30.000.000,00 динара 

Доказује се:
-  г  – достављањем копије биланса успеха

за последње 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

17/54



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.
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 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 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 радова  –  Уређење простора у спортској хали
испод западне трибине,број ј.н.1.3.13, буде додељен уговор о предметној набавци, а
пре закључења уговора доставити Наручиоцу Уговор о осигурању од професионалне
одговорности  (Полиса  осигурања  одговорности)  са  Условима  за  осигурање
професионалне одговорности који чине саставни део уговора,  чиме се као Понуђач
осигуравам  од  одговорности  за  штету  приликом  пружања  професионалних  услуга
(заштита од последица стручне грешке) коју може имати друга страна, односно треће
лице а све у складу са чланом 129а и чланом 201. став 5. тачка 12. Закона о планирању
и изградњи (“Сл.гласник РС”бр.72/09, 81/09, исправка, 64/10-УС, 29/11, 121/12, 42/13-
УС, 50/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о условима осигурања професионалне
одговорности  од  професионалне  одговорности  бр.110-00-00058/2015-07  од  6.маја
2015.године  које  је  донело  Министарство  грађевинарства,  саобраћаја  и
инфраструктуре. 

Уговор  о  осигурању  од  професионалне  одговорности  (Полиса  осигурања
одговорности)  са Условима за осигурање професионалне одговорности,  морају бити
достављени у оригиналу или овереној копији, са важношћу за читав период извршења
услуга.

Датум                                                                                          Понуђач

_____________________                           М.П.                                    ____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
У случају  подношења заједничке  понуде,  образац   потписује  и  оверава  члан групе
понуђача  који  је  у  достављеном  споразуму  одређен  за  достављање  средстава
обезбеђења
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7.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА OTKЛАЊАЊЕ 
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

  за јавну у отвореном поступку -  Уређење простора у спортској хали испод
западне трибине

(ј.н. бр. 1.3.13)

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

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико  у  отвореном поступку -  Уређење простора у спортској хали испод западне

трибине , ЈН 1.3.13, њему буде одлуком додељен уговор издати 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  мале вредности број 1.3.13.

Датум, Потпис

Печат
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 8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БАНКЕ  У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

  за јавну набавку у отвореном поступку -  Уређење простора у спортској хали
испод западне трибине

(ј.н. бр. 1.3.13)

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

Да  ћемо  понуђачу  ____________________________________________

уколико  у  отвореном поступку -  Уређење простора у спортској хали испод западне

трибине , ЈН 1.3.13, њему буде одлуком додељен уговор издати 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  мале вредности број 1.3.13

Датум, Потпис

Печат
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      9.  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 набавку радова – Уређење простора у спортској хали испод западне
трибине, у отвореном поступку ЈН број 1.3.13

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  заштиту  конкуренције,  може  понуђачу,  односно
заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1.тачка 2 ЗЈН.
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                     10.    ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
                                                  ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

 

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („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  набавку  радова –  Уређење
простора у спортској хали испод западне трибине, у отвореном поступку  ЈН број 1.3.13.

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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11.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

за јавну набавку радова – Уређење простора у спортској хали испод западне трибине, у
отвореном поступку,  ЈН број 1.3.13

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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               12.     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова – Уређење простора у спортској  хали испод западне
трибине, у отвореном поступку  ЈН број 1.3.13

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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13.   МОДЕЛ УГОВОРА

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

МОДЕЛ УГОВОРА
Уређење простора у спортској хали испод западне трибине

Ј.Н.бр.1.3.13.

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 вд директора  Александар Несторовић, дипл.инж.арх. 
са једне стране 

и 
______________________________________________
______________________________________________
са седиштем у ______________________, Република Србија

 улица ______________________________бр.________
           матични број:_____________, ПИБ:________________ 

текући рачун ___________________(у даљем тексту: Добављач), 
које заступа _____________________________________ 
са друге стране

и са понуђачима из групе понуђача: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Добављач наступа  са подизвођачем/подизвођачима:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

На основу прихваћене понуде Добављача број _______, од _______2016. године
и Одлуке о додели уговора број: _______од _______2016. године, а након спроведеног
отвореног поступка јавне набавке радова број 1.3.13 по  позиву  за подношење  понуда
објављеног  на  Порталу  јавних  набавки  дана  10.08.2016. године  уговорне  стране
закључују овај уговор.

        Уговорне стране су се споразумеле у следећем:

Члан 1.

Наручилац посла поверава, а Добављач, као најповољнији понуђач изабран  у
отвореном поступку јавне набавке  радова, прихвата обавезу да за потребе наручиоца
изведе   радове  на  уређењу простора  у  спортској  хали  испод  западне  трибине,  ЈН
1.3.13.
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Члан 2.

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

Члан 3.

Добављач  ће  радове  које су предмет овог уговора извршити   самостално без
подизвођача -  са подизвођачима  и то:
- _________________________ за___________________________ радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове
- _________________________ за ___________________________радове

Понуђачи  из групе понуђача су:
- _________________________ за__________________________ радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове
- _________________________ за __________________________радове

Члан 4.

На  основу  прихваћене  понуде  Добављача  бр.  _____________  од
________________,  уговарачи  утврђују  да  укупна  уговорена  вредност  радова са
припадајућим порезом из члана 1. овог уговора износи_______________ динара.

Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова,
као и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом
извођача радова  бр.____________ од______.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,
Добављач 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:
-  пре  почетка  радова  добављачу 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,
-  изврши пријем радова по њиховом завршетку.
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Члан 6.

Добављач се обавезује да:
-   до тренутка испостављања прве привремене ситуације 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 и грађевинску књигу
 о свом трошку ангажује овлашћену геодетску организацију, обележи објекат и

континуирано геодетски прати све радове
 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.

Плаћање  ће  се  вршити  на  основу  испостављених  привремених  и  окончане
ситуације по завршетку посла, у поступку Коначног обрачуна и примопредаје,  а у року
од 15 дана по пријему ситуације.

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

Члан 8.

 Добављач  се обавезује да комплетне уговорене радове изведе  у року од 60
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
наручилац упути посебно обавештење  Добављачу што се констатује у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 9.

Добављач има право  на  продужење уговореног  рока  само у  случају  ако  је  у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли 
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од
утицаја на извођење радова. 
          У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико
времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему
ће се закључити анекс уговора.

Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење  радова,  Добављач  нема  право  на  продужење  уговореног  рока  и  других
уговорених услова извођења радова.
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Члан 10.

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

Наручилац ће писаним путем обавестити  Добављача о именовању надзорних
органа у року од 5 дана по потписивању уговора.

Добављач ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем одредити
одговорне  руководиоце радова и о томе обавестити наручиоца.

Добављач  је  такође  дужан  да  писаним  путем  обавести  наручиоца  о  својим
подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.

  Члан 11.

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

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.

Добављач 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
Добављачем ће се закључити анекс овог уговора.

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

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

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

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

Члан 12.

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

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

Добављач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност  Наручиоца.  

По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца,
са Добављачем ће се закључити  уговор о извођењу ових радова.

Добављач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
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(непредвићђених  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),  Добављач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност  свих  изведених  радова  не  може  бити  већа  од  уговорене  вредности,  по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова).

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5. и члана 36. став 2. 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  Добављач даје гаранцију у трајању од 2
године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.

Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.
 

                                                                     Члан 15.

 Добављач  је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако  Добављач  неоправдано  закасни  са  извођењем  радова  или  неквалитетно

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

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

Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна изведених радова и
одбија од окончане ситуације.

Члан 16.

У  складу  са  Правилником  о  условима  осигурања  од  професионалне
одговорности  број  110-00-00058/2015-07  од  06.05.2015.год.  донет  од  стране
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Добавач 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 Добављач штити од последица стручне грешке која може
настати у току реализације овог уговора, а која представља кршење или одступање од
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постојећих  правила  струке,  утврђених  професионалним  стандардима  односно
неизвршење и непоступање са пажњом доброг стручњака за  коју је  одговоран,  а  у
складу са Законом о планирању и изградњи и других закона.

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

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

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

Члан 22.

  У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
на уговорену врсту посла.
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Члан 23.

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

   ЗА ДОБАВЉАЧА                                                 ЗА НАРУЧИОЦА
                                                            ВД  ДИРЕКТОРA 

                                                                                                ________________________
                                                                                        Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
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14.     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
                      СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Образац структуре цене – Уређење простора у спортској  хали испод западне
трибине

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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I ПРЕДМЕР РАДОВА УЗ АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКAТ

поз. опис позиције мера количина јед. цена укупно

А СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:

1.

Зидови са водоотпорним плочама m2 135.00
Зидови од стандардних кнауф плоча m2 138.00

2.

Зидови са водоотпорним плочама m2 152.00
Зидови од стандардних кнауф плоча m2 168.00

А СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

Израда преградног зида дебљине 120 мм, 
једнострука метална потконструкција обложена 
обострано двоструким гипс картонским плочама 
12,5 мм, систем Кнауф W112. Преградни 
неносив зид израдити од поцинкованих профила 
ЦW 50, поставити камену вуну дебљине 50 мм и 
обложити двоструким гипс картонским плочама, 
по пројекту и упутству произвођача. Саставе 
обрадити глет масом и бандаж тракама по 
упутству пројектанта. Разред ватроотпорне 
заштите Ф 90. У цену улази и радна скела. Где 
се зидови налазе у купатилима користити 
водоотпорне гипс картон плоче.

Израда преградног зида дебљине 200 мм, 
двострука метална потконструкција обложена 
обострано двоструким гипс картонским плочама 
5ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф W115. Преградни 
зид израдити од двоструких поцинкованих 
профила ЦW 75+75 измедју којих уградити једну 
гипс картонску плочу, поставити камену вуну 
дебљине 2x50 мм и обложити двоструким гипс 
картонским плочама, по пројекту и упутству 
произвођача. Саставе обрадити глет масом и 
бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену 
улази и радна скела.
НАПОМЕНА: НА МЕСТИМА ЗИДА ГДЕ СЕ 
МОНТИРАЈУ ЛАВАБОИ УГРАДИТИ ОЈАЧАЊЕ 
У ГИПС ЗИДУ СВЕ ПО ДЕТАЉУ 
ПРОИЗВОЂАЧА

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКО 
-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА:

АРХИТЕКТОНСКО – ГРАЂЕВИНСКИ 
РАДОВИ УКУПНО:
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II КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

поз. опис позиције мера количина јед. цена укупно

А ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

1.

Обрачун по м1 m1 50.00
2.

Обрачун по м2 m2 13.00
3.

Обрачун по м3    m3 8.00
4.

Обрачун по м2 m2 13.00
5.

Обрачун по м3 уграђеног песка m3 4.00
6.

Обрачун по м3 уграђеног и набијеног шљунка m3 6.00
7.

Обрачун по м3 транспортоване земље m3 8.00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО :

ШЛИЦАЊЕ ПОДНЕ ПЛОЧЕ:                         
Шлицање подне плоче за пролаз унутрашњег 
развода канализационих цеви, до вертикале, у 
потребној ширини, у свему према пројекту.

РАЗБИЈАЊЕ ПОДНЕ ПЛОЧЕ И ПОНОВНО 
БЕТОНИРАЊЕ:                                  Разбијање 
подне плоче на месту полагања цеви. У цену 
урачунати и враћање плоче у првобитно стање 
након полагања цеви 

РУЧНИ ИСКОП МАТЕРИЈАЛА:                 Ручни 
ископ материјала са утоваром и одвозом 
материјала ван објекта. Приликом ископа водити 
рачуан о постојећој хоризонталној 
канализационој мрежи, како не би дошло до 
оштећења.   

ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА:
Пре полагања цеви извршити фино планирање 
дна рова према пројектованом паду цевовода, 
са тачношћу ± 3 цм. Пре финог планирања 
извршити потребне корекције (ископ или 
затрпавање), да би се добио потребан пад. 

ПЕСАК:
Набавка, транспорт  и уградња средњезрног 
песка  у ров. Прво убацити слој од 10цм за 
постељицу, а после завршене монтаже убацити, 
са подбијањем уз цев и набијањем као за 
постељицу, тако да његова дебљина изнад 
темена цеви износи 10цм.

ЗАТРПАВАЊЕ РОВА ШЉУНКОМ:
Затрпавање преостале висине рова 
шљунковитим материјалом до потребне висине 
за бетонирање. Затрпавање извршити у 
слојевима од по 20 цм, са набијањем. Као 
материјал за затрпавање не сме се користити  
шут, камење, материјал органског порекла и 
слично. 

ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА:
Транспорт вишка материјала на даљину и 
депонију коју одреди надзорни орган. У 
јединичну цену урачунати утовар, истовар, 
превоз и грубо планирање земље на месту 
депоније.
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Б САНИТАРНА ВОДА:

1.

m1 36.00
m1 130.00

2.

m1 12.00
m1 90.00

3.

ком. 6.00
4.

ком. 12.00
ком. 5.00

5.

Обрачун по м1 m1 196.00

ВОДОВОДНЕ ЦЕВИ:
Набавка и монтажа ПЕ пластичних цеви , за 
развод санитарне хладне, топле воде и 
рециркулација. Јединична цена обухвата све 
потребне спојне елементе  и сав потребан 
причврсни материјал и материјал за вешање. 
Цеви за зидове и таваницу морају бити 
причвршћене кукама, узенгијама, обујмицама са 
гуменом подлошком или лежати на конзолама 
на сваких 1 - 2м, у зависности од пречника цеви. 
Око цеви које пролазе кроз зидове поставити 
заштитне хилзне. Све цеви за хладну и за топлу 
воду морају бити термоизоловане целом 
дужином, изолацијом типа Армафлеx или 
еквивалентна. У јединичну цену позиције 
урачунати и цену изолације (дебљина термо 
изолационог материјала 9мм). Целокупна 
инсталација, пре затварања и малтерисања 
жљебова мора бити испробана на притисак до 
10бара. У јединичну цену позиције улази сав 
потребан рад, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по м дужном комплетно монтиране и 
испитане мреже.

Fi 20
Fi 15
ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА ХРОМИРАНОМ 
КАПОМ:
Набавка, транспорт и монтажа месинганих 
пропусних вентила са лептиром за 
затварање/отварање и са хромираном 
месинганом капом на навој за монтажу на 
разводима хладне и топле воде. Вентил мора 
одговарати ЈУС.М.Ц5.260. У јединичну цену 
позиције улази сав потребан рад, спојни и 
заптивни материјал. 
Обрачун по комаду, комплетно монтирано.

Fi 20
Fi 15
ПРОПУСНИ ВЕНТИЛИ СА ИСУСНОМ 
СЛАВИНОМ:
Набавка, транспорт и монтажа месинганих 
пропусних вентила са испусним славинама на 
водоводним вертикалама, који служе за потребе 
пражњење мреже. Вентил мора одговарати 
ЈУС.М.Ц5.261. У јединичну цену позиције улази 
сав потребан рад, спојни и заптивни материјал.
Обрачун по комаду, комплетно монтирано.

Fi 20
ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА:
На водоводну цев пресецањем исте и 
убацивањем одговарајућих фазонских комада.
Обрачун по комаду, комплетно.

Fi 20
Fi 50
ИСПИРАЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ:
Испирање и дезинфекција целокупне водоводне 
мреже у свему према важећим техничким 
прописима за ову врсту радова.
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6.

Обрачун паушално пауш. 1.00

САНИТАРНА ВОДА УКУПНО:

В ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА:

1.

DN50 m1 26.00
2.

Обрачун по комаду монтираног хидранта ком. 5.00

ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА УКУПНО:

ИСПИТИВАЊЕ УЗОРКА ВОДЕ:
Бактериолошко испитивање узорка воде после 
испирања и дезинфекције водоводне 
инсталације.

ЧЕЛИЧНЕ ПОЦИНКОВАНЕ ЦЕВИ:
Набавка и монтажа танкозидних Ц-челик цеви  
за развод хидрантске инсталације. Цеви су 
израђене из нелегираног челика, споља 
галвански поцинковане заштитним слојем 
дебљине 8-14 µм. Јединична цена обухвата све 
потребне спојне елементе израђене из 
нелегираног челика (спојнице, лукове, Т-комаде, 
редукције) као и сав потребни причврсни и 
заштитно-изолацијски материјал. Цеви за 
зидове и таваницу морају бити причвршћене 
кукама, узенгијама, обујмицама са гуменом 
подлошком или лежати на конзолама на сваких 
1 - 2м, у зависности од пречника цеви. На 
пролазу кроз зидове цеви изоловати декородал 
траком или филцом, тако да се избегне сваки 
додир са малтером. Целокупна  инсталација 
мора бити испитана на притисак од 12 бара 
према важећим прописима. У јединичну цену 
позиције улази сав потребан рад, спојни и 
заптивни материјал.
Обрачун по м1, комплетно монтиране и 
испитане мреже.

УНУТРАШЊИ ПРОТИВПОЖАРНИ ХИДРАНТИ:
Извршити набавку и монтажу зидног 
противпожарног хидранта DN52мм, са 
млазницом, цревом од тревире дужине 15м и 
вентилом уграђеним у металну кутију. Кутија 
мора бити видно обојена и прописно обележена. 
Производња Ватроспрем или слично.
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Г КАНАЛИЗАЦИЈА:

1.

m1 18.00
m1 14.00
m1 16.00

2.

m1 24.00
3.

Обрачун по комаду монтираног сливника DN75 ком. 6.00
4.

Обрачун по комаду ком. 13.00
5.

Обрачун по м1 испитане мреже m1 58.00

КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ:
Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ одводних 
цеви за вертикале и хоризонталне разводе у 
објекту (ПВЦ цеви за унутрашње инсталације). 
Спајање цеви на муф. У цену позиције су 
укључене све спојнице, фазонски комади, 
потребан прибор за причвршћивање и вешање и 
 изолација цеви на местима продора кроз 
конструкцију. Санитарна канализација  мора да 
буде изведена од стране квалификованог, 
обученог и опремљеног извођача који поседује 
лиценцу Произвођача опреме за ову врсту 
радова, а у свему према плановима и техничким 
условима датим у пројекту као и према 
упутствима и уз контролу и надзор произвођача. 
По завршеној монтажи целу мрежу испитати на 
вододрживост у присуству Надзорног органа. У 
јединичну цену позиције улази сав потребан рад, 
спојни и заптивни материјал.
Обрачун по м1 комплетно монтиране 
инсталације.

Fi 110
Fi 70
Fi 50
КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ:
Набавка, транспорт, истовар, разношење дуж 
рова, спуштање у ров, поравњање по 
хоризонталном и вертикалном правцу, монтажа 
и заптивање код шахтова цеви од тврдог ПВЦ-а 
за уличну  канализацију (цеви Аwадукт 
произвођача Рехау, или сличне). На свим 
местима одређеним пројектом поставити 
одговарајуће фазонске комаде са спојем на муф 
и заптивањем помоћу гумених прстенова. У 
јединичну цену позиције улази сав потребан рад 
и материјал.

Fi 160
ПОДНИ СЛИВНИЦИ:
Набавка, транспорт и монтажа подних сливника 
са сифоном и са хромираном решетком 
100x100мм, с додатним фиксирањем и 
заокретним прикључком ДН50мм/±135°, висина 
воде у сифону  мин 50мм, хоризонтални излаз 
ДН56мм, капацитете 1л. Испод и око сливника 
извести хидроизолацију и повезати је са 
хидроизолацијом пода.

ИЗРАДА ПРИКЉУЧКА:
Израда прикључка изведене канализационе 
цеви на постојеће канализационе цеви са 
убацивањем одговарајућих фазонских комада.

ИСПИТИВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ:
Хидрауличко и техничко испитивање канала 
извршити према техничким условима за ову 
врсту радова, а у свему према условима 
надлежног комуналног предузећа  уз обавезно 
присуство надзорног органа.
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6.

Обрачун по м1 канала m1 58.00

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

А ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
Б САНИТАРНА ВОДА:
В ПРОТИВПОЖАРНА МРЕЖА:
Г КАНАЛИЗАЦИЈА:

 УКУПНО:

ИСПИРАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ:
Испирање канала са одстрањивањем свих 
грубих предмета и прљавштине. Испирање се 
врши помоћу аутоцистерне.
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III ПРЕДМЕР РАДОВА УЗ ПРОЈЕКAТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА – ЈАКА СТРУЈА

поз. опис позиције мера количина јед. цена укупно

А ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:

1.

Обрачун по комаду. kom. 20.00
2.

Обрачун по комаду. kom. 51.00
3.

Обрачун по комаду. kom. 4.00
4.

Обрачун по комаду. kom. 15.00
5.

Обрачун паушално pauš. 1.00
6.

Обрачун паушално pauš. 1.00
7.

Обрачун по комаду. kom. 5.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:

Демонтажа постојећих светиљки ИП65 са ПЦ 
капом. Светиљке одложити на место које одреди 
инвеститор. При демонтажи водити рачуна о 
светиљкама да се исте не оштете јер ће се 
након завршетка крађевинских радова поново 
постављати у просторије  према графичком делу 
овог пројекта. Потребно је прегледати постојеће 
светиљке и очистити ПЦ дифузор-поклопац и 
припремити постојећу светиљку за поновну 
уградњу.

Демонтажа постојећих надградниих 
прикључница које се састоје од монтажне 
надградне кутије за 6 модула са по три 
монофазне прикључнице два модула са 
уземљењем. Исте одложити на место које 
одреди инвеститор. Прикључнице и кутију 
припремити за поновну уградњу након 
извршених грађевинских радова.

Демонтажа постојећих надградниих 
прикључница које се састоје од монтажне 
надградне кутије за 4 модула са по две 
монофазне прикључнице два модула са 
уземљењем. Исте одложити на место које 
одреди инвеститор. Прикључнице и кутију 
припремити за поновну уградњу након 
извршених грађевинских радова.

Демонтажа постојећих надградниих прекидача 
сериских наизменичних, обичних у варијанти ОГ 
као и потенциометара за вентилацију. Исте 
одложити на место које одреди инвеститор. 
Прикључнице и кутију припремити за поновну 
уградњу након извршених грађевинских радова.

Демонтажа постојећих тврдих цеви и ПОК 
канала који се налазе по стубовима и зидоима. 
Исте одложити на место које одреди инвеститор. 
Део ове опреме припремити за поновну уградњу 
након извршених грађевинских радова.

Демонтажа постојећих каблова N2XH 
3x1.5,3x2.5мм2 који су напајали прикључнице и 
осветљење. Након демонтаже дела каблова 
исте преметрити у присуству надзорног органа и 
направити одређену забелешку. Исти кабал 
одложити на место које одреди инвеститор и 
припремити га за одговарајућу поновну уградњу.

Демонтажа постојећих светиљки рефлектора. 
Светиљке одложити на место које одреди 
инвеститор.
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Б РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

1.

kom. 1
Гребенасти прекидач 0-1 GS10-90u kom. 3
Аутоматски осигурач од 6A класе B,6kA kom. 3
Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA kom. 39
Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA kom. 19

kom. 6

kom. 3
сигналне сијалице зелене kom. 3
електро моторни покретач ГВ2-МЕ04 kom. 3
Аутоматски осигурач од 25A класе B,6kA, kom. 6

pauš. 1
Обрачун по комплету. kompl. 1.00

2.

kom. 1
сигналне сијалице зелене kom. 3
Аутоматски осигурач од 6A класе B,6kA kom. 3
Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA kom. 9
Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA kom. 4

kom. 2

pauš. 1
Обрачун по комплету. kompl. 1.00

3.

kom. 1
Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA kom. 1
Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA kom. 1

Набавка и постављање опреме у  разводном 
ормана у сутерену 2 означеног са РО-СУ2/М 
Потребно је извршити демонтажу опреме која 
није потребна у разводном орману(прекидачи 1-
0-2, контактори, и слично и постављање опреме 
према једнополнопј шеми. У разводном орману 
извршити превезивање опреме  и ишемирати 
орман према једнополној шеми: Пре извођења 
радова и давања понуде потребно је упоредити 
спецификацију опреме која је потребна према 
једнополној шеми и  стварно уграђеној опреми у 
разводном орману

Главни прекидач 125A, 

Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA, 
резерва

Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA, 
резерва

сабирница за нулу,уземљење, 
шине,проводници, пок канали,ситна опрема за 
шемирање

Набавка и постављање опреме у  разводном 
ормана у сутерену 2 означеног са РО-СУ2/А 
Потребно је извршити демонтажу опреме која 
није потребна у разводном орману(прекидачи 1-
0-2, контактори, и слично и постављање опреме 
према једнополнопј шеми. У разводном орману 
извршити превезивање опреме  и ишемирати 
орман према једнополној шеми: Пре извођења 
радова и давања понуде потребно је упоредити 
спецификацију опреме која је потребна према 
једнополној шеми и  стварно уграђеној опреми у 
разводном орману

Главни прекидач 40A, 

Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA, 
резерва

сабирница за нулу, уземљење, шине, 
проводници, пок канали, ситна опрема за 
шемирање

Набавка и постављање RO-Kлима коморе 1,2 за 
на зид , са бравицом и кључем офарбан 
основном и завршном бојом . Орман је 
предвиђен за уграднју на зид са одговарајућим 
уводницама димензија таквих да у њега стане 
следећа опрема:

Главни прекидач 40A, 
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kom. 1
Аутоматски осигурач од 6A класе B,6kA kom. 1

kom. 1
Аутоматски осигурач од 2A класе B,6kA kom. 2
светиљка за у  разводни орман са прекидачем kom. 1
прикључница за ДИН шину kom. 1
сигналне сијалице зелене kom. 3
сигналне сијалице црвена kom. 9
мирни тастер-тастер са мирним контактом kom. 2
временски реле са затезањем исклопа kom. 2
помоћни контактор 6А kom. 8

kom. 3
pokretač motora GV2-ME09 1-1.6А kom. 3
Гребенасти прекидач 0-1 GS10-90u kom. 2
Гребенасти прекидач 2-0-1 GS10-90u kom. 3
уређај за контролу асиметрије фаза kom. 1
трансформатор 230/24V/V,150VA kom. 1

pauš. 1
Обрачун по комплету. kompl. 2.00

4.

Главни прекидач од 40АA kom. 1
Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA kom. 1
Аутоматски осигурач од 16A класе B,6kA kom. 1

kom. 1
Аутоматски осигурач од 10A класе B,6kA kom. 1

kom. 1
Аутоматски осигурач од 2A класе B,6kA kom. 2
светиљка за у  разводни орман са прекидачем kom. 1
прикључница за ДИН шину kom. 1
сигналне сијалице зелене kom. 4
сигналне сијалице црвена kom. 5

kom. 1
kom. 4

pokretač motora GV2-ME09 1.2-2.5А kom. 2
pokretač motora GV2-ME09 1.3-3А kom. 2
Гребенасти прекидач 0-1 GS10-90u kom. 1
Гребенасти прекидач 2-0-1 GS10-90u kom. 3
уређај за контролу асиметрије фаза kom. 1
трансформатор 230/24V/V,160VA kom. 1

pauš. 1
Обрачун по комплету. kompl. 1.00

РАЗВОДНИ ОРМАНИ УКУПНО:

Аутоматски осигурач од 6A, трополни класе 
B,6kA

Аутоматски осигурач од 6A, двополни класе 
B,6kA

контактор четворополни 9А са радним контактом 

сабирница за нулу,уземљење, 
шине,проводници, пок канали,ситна опрема за 
шемирање

Набавка и постављање разводног ормана у 
подстаници RO-Pod 1 za на zid , са бравицом и 
кључем офарбан основном и завршном бојом. 
Орман је предвиђен за постављање на зид и 
мора бити таквих димензија да у њега може 
сместити следећа опрема : 

Аутоматски осигурач од 6A, трополни класе 
B,6kA

Аутоматски осигурач од 6A, двополни класе 
B,6kA

помоћни контактор 6А, један радни један мирни 
контакт
контактор четворополни 9А са радним контактом 

сабирница за нулу,уземљење, 
шине,проводници, пок канали,ситна опрема за 
шемирање
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В ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА:

1.

kom. 17

kom. 12

kom. 13
тазводна кутија пречника 60мм за гипс kom. 42
разводна кутија пречника 78mm за гипс kom. 35
модуларна прикључница 2M  бела kom. 28
носач елемената за 4 модула kom. 8
оквир бели за 4 модула kom. 8
монтажна кутија за 4 модула kom. 8
монтажна надградна кутија за 4 модула kom. 6

kom. 5
надградни сериски  прекидач ОГ kom. 4
надградни наизменични  прекидач ОГ kom. 1

kom. 25
2.

kom. 39

kom. 2
3.

N2XHX-Y 3x2.5 мм2 m1 1450.00
N2XHX-Y 4x1.5 мм2 m1 220.00
N2XHX-Y 5x4 мм2 m1 160.00
JH(St)H 2x2x0.8 m1 90.00
ХФ самогасиво црево пречника 16мм m1 580.00
ХФ самогасиво црево пречника 23мм m1 25.00
тврде цеви самогасиве пречника 16мм m1 50.00

m1 20.00

m1 10.00

m1 30.00

m1 30.00

Набавка и постављање инсталационе опреме у 
микро изведби , за у зид од гипса у објекту као и 
за на бетонски зид

прекидач обични, 10A,250V, комплет са носачем 
и оквиром

прекидач наизменични, 10A,250V, комплет са 
носачем и оквиром

прекидач сериски, 10A,250V комплет са носачем 
 и оквиром

набавка и постављање ОГ моноофазне 
прикључнице за на зид са поклопцем и уградњу 
на бетонски зид 

ОГ разводна кутија u сампгасива у заштити 
ИП44

Постављање постојеће опреме у објекту која је 
предходно демонтирана

надградна прикључница шест модула и  са три 
монофазне прикључнице

надградна прикључница четри модула и  са две 
монофазне прикључнице
Набавка и пострављање проводника у зиду, 
делом на кабловским регалима и делом кроз 
тврде самогасиве цеви: Пре набавке нове 
количине кабла  и другог специфицираног 
материјала потребно је утрошити постојеће 
каблове који су пре тога делом демонтирани а 
делом се налазе у кабловским регалима. 
Количине каблова су дате за пнове потрошаче:

Кабловски регал PNK 400 (h=65мм) комплет са 
поклопцем, спојницама,  и опремом за качење.
Кабловски регал PNK 200 (h=50мм) комплет са 
поклопцем, спојницама,  и опремом за качење.

Кабловски регал PNK 100 (h=30мм) комплет са 
поклопцем, спојницама,  и опремом за качење.

Кабловски регал PNK 50 (h=30мм) комплет са 
поклопцем, спојницама,  и опремом за качење.

ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА 
УКУПНО:
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Г ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:

1.

Обрачун по паушално pauš. 1.00
2.

Обрачун паушално pauš. 1.00
3.

N2XHX-Y 1x4mm2 m1 120.00
N2XHX-Y 1x6mm2 m1 210.00
обујмице бакарне kom. 30.00
кутија СИП са клемама за у зид kom. 6.00

Д ОСТАЛИ РАДОВИ:

1.

Обрачун паушално pauš. 1.00
2.

Обрачун паушално pauš. 1.00
3.

Обрачун по комаду. kom. 2.00
4.

Обрачун по комаду. kom. 2.00

ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЈАКА СТРУЈА:

А ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:

Б РАЗВОДНИ ОРМАНИ:

В ИНСТАЛАЦИОНА ОПРЕМА:

Г ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА:

Д ОСТАЛИ РАДОВИ:

РАДОВИ ЈАКА СТРУЈА УКУПНО:

Набавка и постављање главне сабирнице за 
изједначавање потенцијала у одговарајућој ПВЦ 
кутији. У цену улази и повезивање кабла N2XHX-
Y 1x16мм2 (од ЦСИП до ТО ормана, разводних 
ормана,....).

Набавка и постављање  кабла N2XHX-Y  
1x16мм2 и одговарајуће опреме 
стопице,завртњи за израду изједначења 
потенцијала преспајање металних делова 
система вентилације-климатизације

Постављање СИП кутије за изједначавање 
потенцијала у мокрим чворовима за у зид са 
одговарајућих клема. Постављање проводника 
испод малтера и то:

ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
УКУПНО:

Ситан неспецифицирани материјал (гипс, 
обујмице...)

Испитивање инсталације, и прибављање 
извештаја

Набавка, испорука и радови на затварању 
продора инсталације против пожарном масом и 
премазивање каблова, цеви и каналица у 
дужини од 1м са сваке стране продора. 
Рачунато са просечном величином продора 
0,3x0,3м. 

Набавка, испорука и радови на затварању 
продора инсталације против пожарном масом и 
премазивање каблова, цеви и каналица у 
дужини од 1м са сваке стране продора. 
Рачунато са просечном величином продора 
0,1x0,1м.
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IV ПРЕДМЕР РАДОВА УЗ ПРОЈЕКAТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА – ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ

поз. опис позиције мера количина јед. цена укупно

А

1.

S-FTP cat.6  4 x 2 x 0,5  mm m1 540.00
2.

m1 440.00
m1 40.00

3.

Обрачун по комаду. kom. 225.00
4. Остали ситан неспецифициран материјал

Обрачун паушално pauš. 1.00
5.

Обрачун паушално pauš. 1.00
6.

Обрачун паушално pauš. 1.00
7.

Обрачун паушално pauš. 1.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ:

А

РАДОВИ ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ УКУПНО:

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И РАЧУНАРСКЕ 
МРЕЖЕ
Испорука и провлачење кроз инсталационе 
цеви, повезивање на оба краја, инсталационих 
каблова сличних типу  Кабл S-FTP 4x2xАWG24 
Cat6, тwистед паир кабл, са омотачем без 
халогених елемената, некорозиван (ЛСЗХ, 
ФРНЦ), за апликације до 1000МХз, са 
механичким и електричним карактеристикама 
сличним типу ФутуреЦомТМ С/ФТП 900/23 4П, 
Каблови служе за: конекције ЛАН-а, повезивање 
спратних Контролних терминала у петљу, као Е-
бус са аутономног система регистрације 
времена до ТЦП/ИП интерфејса, за повезивање 
сваког од читача до контролера и као командни 
кабл за управљење ротационих 
камера.Потребни Атести за каблове. Дужина 
каблова је м':

Испорука, полагање у гипсаном зиду и на 
регалима и на регалима, инсталационе “халоген 
фрее” пластичне цеви :

f 16 mm 
f 16 mm 
Набавка и постављање монтажне кутије за гипс 
за два модула, са две Мозаик рачунарске РЈ45 
утичнице, носачем и оквиром

Причвршћивање постојећик каблова за таваницу 
 пре извођења грађевинских радова

Демонтажа постојеће опреме,цеви и ПОК канала 
пре извођења грађевинских радова

Постављање постојећих каблова кроз 
стуб,комплет са ребрастим цевима  са 
конекторима 

ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И 
РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
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V ПРЕДМЕР  ЗА МАШИНСКЕ РАДОВЕ

РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО

1 КЛИМАТИЗАЦИЈА - “FAN COIL” УРЕЂАЈИ

1,1

Ø 60,3 x 2,9             m 66

Ø 76,1 x 2,9                                m 30

1,2

Ø 21,3 x 2,3   m 66

Ø 26,9 x 2,65   m 162

Ø 33,7 x 3,25 m 198

Ø 42,4 x 3,25     m 102

Ø 48,3 x 3,25        m 30

1,3

0.5

1,4

86

1,5

Ø 21,3 x 2,3  m 32

Ø 26,9 x 2,65  m 81

Ø 33,7 x 3,25  m 100

Ø 42,4 x 3,25 m 50

Ø 48,3 x 3,25   m 15

Ø 60,3 x 2,9  m 33

Ø 76,1 x 2,9  m 15

1,6

Ø 21,3 x 2,3  m 32

Ø 26,9 x 2,65  m 81

Ø 33,7 x 3,25  m 100

Ø 42,4 x 3,25 m 50

Ø 48,3 x 3,25   m 15

Ø 60,3 x 2,9  m 33

Ø 76,1 x 2,9  m 15

Количин
а

Јединична цена

Испорука и монтажа бешавних црних челичних цеви, облика и мера 
према SRPS-u C.Б5.221, за израду цевне мреже, следећих димензија: 

Испорука и монтажа, средње тешких навојних челичних цеви , за израду 
цевне мреже, облика и мера према SRPS-u C.Б5.225 следећих 
димензија: 

За сав ситан помоћни и потрошни материјал, лукове, цевне обујмице, 
конзоле, чврсте и клизне тачке, оксиген и дисугас, плаћа се 50% од  
вредности претходне две  позиције 

Извршити чишћење целокупне цевне мреже од челичних цеви и свих 
металних површина од корозије и нечистоће и заштитити основном 
бојом постојаном на радној температури, са два премаза. 

m2

Испорука и монтажа топлотне изолације за челичне цеви за вентилатор 
конвекторе, изолацијом у облику црева тип "Каифлеx" производ 
"Каиманн" или слично дебљине 13 мм. Уз изолацију испоручити 
потребну количину лепка за монтажу. Изолацију поставити према 
препорукама произвођача а према димензијама цеви:

Испорука и монтажа термичке изолације за челичне цеви за вентилатор 
конвекторе,изолацијом у облику црева тип ”Kaiflex” производ “Kaimann” 
или слично са парном браном дебљине 19 мм. Уз изолацију се 
испоручује потребан лепак за монтажу.
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

1,7

Ø 25 x 2,3 m 68

Ø 32 x 2,9    m 48

Ø 40 x3,7  m 12

1,8

0.5

УКУПНО   1.    ДИН.

2 ТОПЛОТНА И  РАСХЛАДНА ПОДСТАНИЦА

2.1.

2.1.1. Циркулациона пумпа за фан цоил-е, са промењивим протоком

тип: STRATOS 40/1-12-за круг грејања

напор: H = 75 кPa 

снага:  N = 550 W, 1x220 V

ком 2

2.1.2. Циркулациона пумпа за фан цоил-е, са промењивим протоком

тип: STRATOS 50/1-12-за круг хлађења

напор: H = 80 кPа 

снага:  N = 590 W, 1x220V

ком 2

2.2. Аутоматски вентил за одвођење ваздуха, производ "Pneumatex" 

тип: ZUT25

DN25 ком 4

2.3.

DN 65  ком 7

DN 50 ком 7

2.4.

DN 65 ком 1

DN 50 ком 1

2.5.

DN 65 ком 1

DN 50 ком 1

2.6.

DN 65  ком 2

DN 50 ком 2

Испорука и монтажа цеви од полипропилена за израду цевне мреже за 
одвођење кондензата, тип Climatherm-faserкомпозитна сев производ 
"AQUATHERM"или слично, следећих димензија:

За сав ситан помоћни и потрошни материјал, лукове, цевне обујмице и 
рачве за цевну мрежу од полипропилена, плаћа се 50% од вредности 
претходне позиције 

     

Испорука и монтажа циркулационих пумпи за рад са водом производње 
"Willo" или слично, следећих карактеристика:

проток: G = 5,32 m3/h

проток: G = 8,36 m3/h

Испорука и монтажа лептир вентила - међуприрубнички, комплет са 
контра прирубницама, завртњима, наврткама и заптивачима, NP16, 
следећих димензија:

Испорука и монтажа регулационих вентила произвођача HERZ-
Аустрија, са прикључцима за диференцијални манометар, комплет са 
контра прирубницама, завртњима, наврткама и заптивачима,NP16, 
следећих димензија:

Испорука и монтажа хватача нечистоћа са прирубницама, комплет са 
контра прирубницама, завртњима, наврткама и заптивачима, NP16, 
следећих димензија: 

Испорука и монтажа пригушивача вибрација са прирубницама, комплет 
са контра прирубницама, завртњима, наврткама и заптивачима, NP16, 
следећих димензија: 
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

2.7.

DN 15 ком 4

2.8.

DN 15                                                                                                   ком 4

2.9.

ком 4

2.10.

DN 15   ком 4

2.11.

тип: Мултикал 402

називни пречник DN 40; NP 25; 

ком 1

2.12.

тип: Мултицал 402

називни пречник G1 1/4B; NP 16; 

ком 1

2.13.

Круг грејања и круг хлађења-укупно 4 прикјлучка (DN50 и DN65) ком 4

2.14.

Ø133,0 x 4,0 мм,   L = 250 мм ком 2

Ø159,0 x 4,5 мм,   L = 250 мм ком 2

2.15.

Ø 60,3 x 2,9  м 60

Ø 76,1 x 2,9  м 54

2.16.

0.5

2.17.

30

Испорука и монтажа лоптастих славина са прикључцима на навој, 
NP16, следећих димензија:

Испорука и монтажа манометра за опсег мерења 0÷6 бара, комплет са 
трокраком манометарском славином 

Испорука и монтажа термометра са живом у заштитној месинганој 
чаури са опсегом мерења 0 ÷ 1000C

Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење инсталације са 
капом и ланцем, NP 6 , следећих димензија:

Испорука и монтажа мерила топлотне енергије, производње "Камструп" 
или слично следећих карактеристика:

номинални проток Qp=10 m3/h , 

напајање: 220 V,  - комуникација: m-bus,  - комплет са рачунском 
јединицом и температурним сондама

Испорука и монтажа мерила топлотне енергије, производње "Камструп" 
или слично следећих карактеристика:

номинални проток Qp=6 m3/h , 

напајање: 220V,  - комуникација: м-бус,  - комплет са рачунском 
јединицом и температурним сондама

Израда прикључака на постојећи сабирник и разделник топле и хладне 
воде. Ставка обухвата отварање и израду самих нових прикључака са 
пражњењем постојеће инсталације, убадање на слободно место 
штуцне са прирубницом

Испорука и монтажа ваздушних судова за сакупљање и испуштање 
ваздуха из инсталације, израђених од црних челичних цеви, комплет са 
преливном цеви Ø 21,3x2,65 и испусном славином DN15 PN6.

Испорука и монтажа бешавних црних челичних цеви, облика и мера 
према SRPS C.B5.221, за израду цевних мрежа у подстаници, следећих 
димензија 

За сав ситан помоћни и потрошни материјал, лукове, цевне обујмице, 
конзоле, чврсте и клизне тачке, оксиген и дисугас, плаћа се 50% од  
вредности претходне позиције. 

Извршити чишћење целокупне цевне мреже од челичних цеви и свих 
металних површина од корозије и нечистоће и заштиту основном бојом 
постојаном на радној температури, са два премаза. 

m2
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

2.18.

Ø 60,3 x 2,9 m 60

Ø 76,1 x 2,9  m 54

2.19.

20

2.20.

10

УКУПНО   2.    ДИН.

3 ГРЕЈАЧИ И ХЛАДЊАЦИ У КЛИМА КОМОРАМА

3.1

Ø 33,7 x 3,25 m 66

Ø 42,4 x 3,25 m 78

Ø 48,3 x 3,25 m 18

3.2

0.5

3.3

25

3.4

Ø 33,7 x 3,25  m 33

Ø 42,4 x 3,25 m 40

Ø 48,3 x 3,25   m 10

3.5

Ø 33,7 x 3,25  m 33

Ø 42,4 x 3,25 m 40

Ø 48,3 x 3,25   m 10

3,6

Ø 32 x 2,9    m 8

Испорука и монтажа топлотне изолације за челичне цеви  хладне и 
топле воде у подстаници, изолацијом у облику црева тип "Кaiflex” 
производ "Каimann" или слично са парном браном дебљине 13 мм. Уз 
изолацију испоручити потребну количину лепка за монтажу. Изолацију 
поставити према препорукама произвођача а према димензијама цеви. 

Испорука и монтажа термичке изолације постојећег разделника и 
сабирника топле и хладне воде изолацијом у облику плоче тип "Каiflex" 
или слично са парном браном дебљине 19 мм. Уз изолацију се 
испоручује оригинал лепак и трака за ивице. Ставка обухвата потребну 
поправку изолације која је оштећена.

m2

Бојење металних неизолованих делова инсталације лак-бојом у два 
премаза на радној температури, а у тону према врсти радног флуида. 

m2

     

Испорука и монтажа средње  тешких навојних челичних цевии, за 
израду цевних мрежа у за грејаче и хладњаке, облика и мера према 
SRPS-u C.B5.225 следећих димензија 

За сав ситан помоћни и потрошни материјал, лукове, цевне обујмице, 
конзоле, чврсте и клизне тачке, оксиген и дисугас, плаћа се 50% од  
вредности претходне позиције. 

Извршити чишћење целокупне цевне мреже од челичних цеви и свих 
металних површина од корозије и нечистоће и заштиту основном бојом 
постојаном на радној температури, са два премаза. 

m2

Испорука и монтажа топлотне изолације за челичне цеви  за грејаче и 
хладњаке, изолацијом у облику црева тип "Каiflex" производ "Каimann 
или слично са парном браном дебљине 13 мм. Уз изолацију испоручити 
потребну количину лепка за монтажу. Изолацију поставити према 
препорукама произвођача а према димензијама цеви.

Испорука и монтажа термичке изолације за челичне цеви за вентилатор 
конвекторе,изолацијом у облику црева тип”Каiflex” производ “Каimann 
или слично са парном браном дебљине 19 мм. Уз изолацију се 
испоручује потребан лепак за монтажу.

Испорука и монтажа цеви од полипропилена за израду цевне мреже за 
одвођење кондензата, тип Climatherm-faserкомпозитна сев производ 
"AQUATHERM"или слично, следећих димензија:
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

3.7

0.5

УКУПНО   3.    ДИН.

4 ОПШТА ВЕНТИЛАЦИЈА

4,1

тип:                                      VENT-160 L

пад притиска:                        H = 150 Pa

електрична снага:                N = 130 W

број обртаја:                        n = 2750 о/min.

ком 2

4,2

тип:                                      VENT-150 L

пад притиска:                        H = 150 Pa

електрична снага:                N = 120 W

број обртаја:                        n = 2700 о/min.

ком 1

4,3

тип:                                      VENT-355 L

пад притиска:                        H = 130 Pa

електрична снага:                N = 280 W

број обртаја:                        n = 1350 о/мin.

ком 2

4,4

DR2-H 840 x 240 мм   ком 8

4,5

DR2-H 840 x 240 мм   ком 10

4,6

DR2-H 840 x 240 мм   ком 6

4,7

340 x 140мм ком 16

4,8

тип: PV-1 Ф100 koм 26

тип: PV-1 Ф150 ком 1

За сав ситан помоћни и потрошни материјал, лукове, цевне обујмице и 
рачве за цевну мрежу од полипропилена, плаћа се 50% од вредности 
претходне позиције 

     

Испорука и монтажа каналског вентилатора, за извлачење ваздуха, 
производ "S&P" или слично, комплет са елементима за спајање и 
качење вентилатора, следећих карактеристика:

количина ваздуха:                V = 500 m3/h

Испорука и монтажа каналског вентилатора, за извлачење ваздуха, 
производ "S&P" или слично, комплет са елементима за спајање и 
качење вентилатора, следећих карактеристика:

количина ваздуха:                V = 400 m3/h

Демонтажа постојећег каналског вентилатора и монтажа истог на 
новопројектовано место, за извлачење ваздуха, производ "S&P", 
комплет са елементима за спајање и качење вентилатора, следећих 
карактеристика:

количина ваздуха:                V = 2000 m3/h

Испорука и монтажа решетки за извлачење и убацивање ваздуха, са 
два реда ламела и регулатором протока за монтажу на спиро канале, 
производ "Радинг" Вранеши или слично, следећих димензија

Померање постојећих решетки које се налазе на постојећем каналу и 
монтажа решетки на гипсану преграду са израдом одговарајуће штуцне, 
следећих димензија

Демонтажа постојећих решетки и монтажа решетки на 
новопројектовану позицију са затварањем постојећег отвора на каналу 
где се налазила решетка, следећих димензија

Испорука и монтажа решетки за преструјавање ваздуха за уградњу у 
врата или зидове са контра рамом, производ "Радинг" Вранеши или 
слично, следећих димензија:

Испорука и монтажа ваздушних вентила за извлачење ваздуха, 
производ "Радинг" Вранеши или слично следећих димензија:
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

4,9

FŽ-L 840x440  ком 2

FŽ-L 400x400  ком 2

FŽ L 200x200   ком 3

4,10

Канал Ø 400     Дебљине 0.8мм м 13

Канал Ø 355     Дебљине 0.8мм м 20

Канал Ø 315     Дебљине 0.7мм м 7

Канал Ø 200    дебљине 0.6мм м 63

Канал Ø 150    дебљине 0.6мм м 45

Канал Ø 100    дебљине 0.6мм м 5

Лук 90 Ø 400     Дебљине 0.8мм Р=Д ком 2

Лук 90 Ø 100     Дебљине 0.6мм Р=Д ком 3

Редуцир Ø 400- ф 355   Дебљине 0.8мм ком 3

Редуцир Ø 355- ф 315   Дебљине 0.8мм ком 2

Редуцир Ø 200- ф 150   Дебљине0.6мм ком 6

Т-Комад Ø 355/100 Дебљине 0.8мм ком 1

Т-Комад Ø 200/100 Дебљине 0.6мм ком 1

Т-Комад Ø 150/100 Дебљине 0.6мм ком 1

Нипл Ø 400     Дебљине 0.8мм ком 6

Нипл Ø 355     Дебљине 0.8мм ком 8

Нипл Ø 315   Дебљине 0.7мм ком 3

Нипл Ø 200     дебљине 0.6мм ком 16

Нипл Ø 150     дебљине 0.6мм ком 10

Нипл Ø 100     дебљине 0.6мм ком 3

Данце Ø 315    Дебљине 0.7мм ком 2

Данце Ø 150     Дебљине 0.6мм ком 3

Данце Ø 100     Дебљине 0.6мм ком 3

Неповратна клапна ЈБДС 100 ком 1

4,11

кг 150

4,12

65

4.13

830х430 мм                                                                                      ком 4

УКУПНО   4.    ДИН.

Испорука и монтажа спољних противкишних жалузина правоугаоног 
пресека, производ "Радинг" Вранеши или слично, следећих димензија 
(извођач је дужан да пре наручивања,тачне мере потврди са надзорним 
органом)

Испорука и монтажа СПИРО лимених канала за ваздух. Раде се од 
поцинкованог лима димензија према пројекту. Дебљина према 
техничким условима.Комплет са обујмицама за весање и пробијањем 
рупа за пролаз канала. Изводјач је дужан да узме тачне мере на објекту 
и према томе одреди тачну спецификацију. Плаћа се само уградјени 
материјал.

Испорука, израда и монтажа лимених правоугаоних канала, фазонских 
комада, лукова, скретних лимова и сличне фазонске и цевне елементе.

Све наведено израдити из поцинкованог лима дебљине према важећим 
прописима, канале већих димензија укрутити дијагонално савијањем. 
Спајање канала извршити пертлованим крајевима и специјалним 
спајалицама, израђеним из челичног лима. Све носеће конзоле и 
вешалице заштитити антикорозивном бојом а видне конзоле бојом у 
тону. 

У тежини канала узете су у обзир носеће конзоле, вешалице и остали 
ситан материјал потребан за извођење инсталације

Ови канали се користе за повезивање вентилатора са спиро каналима 
и противкишним решеткама и израду потребних штуцни за решетке и 
ПВ-вентиле 

Извршити термичку изолацију лимених канала за убацивање ваздуха 
плочастом изолацијом типа "Кaimann" тип Каiflex EF, дебљине 
изолације 10 мм, са хомогеном парном браном. Уз исту се испоручује 
оригинал лепак и траке за покривање ивица.Изолација мора да 
поседује све потребне атесте за пријем код противпожарне полиције.

m2

Израда отвора у бетонском зиду дебљине d=40 cm,са обрадом отвора 
следећих димензија
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

5 АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ

Аутоматика је производње "Феникс ББ"

 

А. “Fan-coil”-грејање

А.1.

тип: ТV-040/25

ком 1

А.2.

тип: ЕPV 3N ком 1

А.3.

тип: CTS-1 ком 1

А.4.

тип:  STS-1 ком 1

А.5. ком 1

А.6. Микропроцесорски регулатор за вођење круга” fan-coil” грејања

тип:  МR 5001 ком 1

УКУПНО   5.    ДИН.

6 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

6.1. Припремни радови обухватају:

-упознавање са пројектом и осталом документацијом

-отварање градилишта

-упоређење пројекта са стварним изведеним стањем на објекту

-пробна размеравања и усаглашавања

пауш. 1

6.2.

пауш. 1

6.3.

пауш. 1

УКУПНО   6    ДИН.

Трокраки регулациони вентил   * називни притисак: PN16   * 
карактеристика:једнакопроцентна   * повезивање: прирубницама   * маx. 
температура флуида: 140°C

DN 40;  Кvs=25 m3/h

Електромоторни погон вентила   * напајање: 24V АC/30 VA    * вођење: 
импулсно   * маx. сила: 800N   * маx. Kод: 20мм

Цевни сензор температуре:   * мерни опсег : -50... +130°C     * мерни 
елемент: NTC термистор   * навојни прикључак: R 1/2"   * дужина пипка: 
70 мм

Спољашњи сензор температуре   * мерни опсег : -40... +60°C   * мерни 
елемент: NTC термистор

Трансформатор 220/24 АC ( 75VA)
тип:ТР-75

Испирање инсталације топле и хладне воде, хладном водом више пута, 
док се код испуштања не добије потпоуно чиста вода.

Испитивање инсталације топле и хладне воде на хладан хидраулички 
притисак (хидрауличка проба) p=5 бар у трајању од мин 6 h са 
осматрањем, а након тога од мин 24 h према SRPS-u М.Е6.012. О 
испитивању се сачињава записник са потписима одговогних лица.
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РБ. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ УКУПНО
Количин

а
Јединична цена

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

1 КЛИМАТИЗАЦИЈА - ФАН ЦОИЛ АПАРАТИ

2 РАСХЛАДНА И ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА

3 ГРЕЈАЧИ И ХЛАДЊАЦИ У КЛИМА КОМОРАМА

4 ОПШТА ВЕНТИЛАЦИЈА

5 АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ

6 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

УКУПНО
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I

II ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

III ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ – ЈАКА СТРУЈА

IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ – ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ

V МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ УКУПНО

ПДВ 20%

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ са ПДВ-ом

Понуђач:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У СПОРТСКОЈ 
ХАЛИ У КРАЉЕВУ ИСПОД ЗАПАДНЕ ТРИБИНЕ – ПРВА ФАЗА

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ 
РАДОВИ


