Страна 1 од 67

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
БЕОГРАД, НЕМАЊИНА БРОЈ 6

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:

Извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради
на адреси: Немањина бр.6, Београд

Број јавне набавке:

2/2018

Врста поступка:
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I
OПШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Дирекција за железнице,
- Београд, улица Немањина број 6,
- ПИБ 103948951,
- Матични број17604228,
- www.raildir.gov.rs
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015)
3.Предмет јавне набавке је набавка радова.
4.Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда
6. Контакт
Лице за контакт: Оља Илић, тел. 011/3611-944, olja.ilic@raildir.gov.rs

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр.6
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II
ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке je извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси:
Немањина бр.6, Београд.
Назив и ознака из општег речника: 45453100 Радови на реновирању.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

.
спр

1. Место и начин извођења радова
Радови који су предмет набавке изводиће се на тоалету који се налази на трећем
спрату пословне зграде у Немањиној бр.6, Београд, вертикала А.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења
радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца
радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.
Понуђач је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима,
стандардима, правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоца стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и
празником, без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.
2. Рок извoђења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року од 45
дана од дана увођења у посао.
3. Обилазак локације

Понуђач може пре подношења понуде да изврши обилазак локације, ради
прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке.
Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди
Наручилац. Лице за контакт за заказивање термина обиласка је Игор Казанџић, тел.011/2656
519.
4. Гаранција
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал и опрему не може бити краћа
од 24 месеца. Гаранција тече од записничког пријема изведених радова.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и
урађеног материјала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана
сачињавања записника о рекламацији.
6. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“ број 101/2005 и 91/2015).
7. Праћење реализације уговора
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Јана
Ћирковић,тел.011/3616852.
Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Обавезни услови (члан 75.Закона)
Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:
1.1. Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ заправно
лице:
Доказ за
предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда;
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра;

1.2. 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;
Доказ заправно 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
лице: 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
делопреваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
предузетнике и за полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
физичка лица : за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њенојтериторији;
Доказ за правно Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе 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 објављивања позива за подношење
понуда;.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која
предузетнике: је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко
лице:
2. Додатни услови (члан 76. Закона)
2.1. Финансијски капацитет
Услов:
1) да понуђач, последње 3(три) обрачунске године (2015, 2016. и 2017.година) није пословао са
губитком

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција за привредне регистре Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника из ког се виде
подаци за претходне 3 (три) године, (2015, 2016. и 2017. годину);
2)

да понуђач у последњих 12 месеци од дана објављивања позива није био у блокади

доказ: потврда НБС за захтевани период

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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2.2. Кадровски капацитет
Понуђач треба да има следеће кадровске капацитете:
1.- минимално1 (један) запослени
(на неодређено, одређено време, по основу уговора о делу или по основу уговора о повременим и
привременим пословима) грађевинске струке VII степен стручне спреме – лиценца број 410 или 411,
одрговорни извођач радова
2.- минимално1 (један )запослени
(на неодређено, одређено време, по основу уговора о делу или по основу уговора о повременим и
привременим пословима)
Електро струке VII степен стручне спреме – лиценца бр. 450, oдговорни извођач радова
3.-минимално1(један)запослени
(на неодређено, одређеновреме,по основу уговора о делу или по основу уговора о повременим
ипривременим пословима)
Машинске струкеVIIстепен стручне спреме – лиценца 430, oдговорни извођач радова
Доказ за 1.- 3.:
- Важећа лиценца Инжењерске коморе Србије и
- Фотокопија важеће потврде Инжењерске коморе Србије
- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу оверена потписом и печатом
понуђача о ангажовању свих техничких лица са важећом лиценцом „одговорни извођач радова“ према
врсти радова и лица за одговорног руководиоца радова са важећом лиценцом
- Копија обрасца М за запослене: на неодређено или одређено време или по уговору о делу или уговору о
привременим и повременим пословима
4. минимум 1 техничко лице – грађевински техничар, који ће бити обавезан да присуствује извођењу
радова на градилишту током радног времена током трајања рока за извођење радова
Доказ за 4.
- Изјава понуђача дата под кривичном и материјалном одговорношћу оверена потписом и печатом понуђача

о обавезном присуству ангажованог руководиоца радова на градилишту
- Копија обрасца М за запослене: на неодређено или одређено време или по уговору о делу или уговору о

привременим и повременим пословима
5. минимални број запослених радника код понуђача у радном односу на неодређено и одређено време,
ангажованих по основу уговора о делу или уговора о обављању повремених и привремених послова, пре
објављивања позива за подношење понуда на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца (грађевинске
струке): 1 0 (десет) радника

Доказ за 5.
- Преглед квалификационе структуре Понуђача са бројем лица која ће бити ангажована на извршењу

уговора, као и минималном обавезном квалификационом структуром.
-Копија обрасца М за запослене: на неодређено или одређено време или по уговору о делу или уговору о
привременим и повременим пословима
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2.3.Техничка опремљеност Понуђача:
Услов:
1.Поседовање сертификата : ISO 9001 – Систем менаџмента квалитета; ISO 14001 Систем менаџмента
заштитом животне средине; ISO 18001 – Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду;
ISO 50001 – Систем менаџмента енергијом
2.Теретно возило у свом власништву, минималне носивости 1,2 т – 2 комада
3. Радна платформа, у свом власништву
Доказ:
1.
фотокопије важећих сертификата,
2.
фотокопије саобраћајних дозвола ,
3.
пописна листа на дан 31.12.2017. године

2.4. Пословни капацитет:
1) Да је понуђач у периоду од 1.1.2015. године до дана објављивања позива за подношење понуда на
порталу УЈН и интернет адреси наручиоца реализовао:


најмање два уговора на санацији, адаптацији објеката који су под заштитом Завода за заштиту
споменика културе, а чија је појединачна вредност најмање 6.000.000,00 динара без
обрачунатог пдв-а.

- Доказ: потписане и оверне потврде претходних наручилаца о извршеним радовима на санацији,
адаптацији објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе са исказаним
вредностима на обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњен Списак
референтних наручилаца.
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3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ
ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да
наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и
понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако другачије
није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача коме
на основу извештаја комисије за јавну набавку буде додељен уговор, да у року од пет дана од дана
позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН,уписан у регистар понуђача, није дужан да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на
којој су тражени подаци (докази) јавнодоступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има
седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним
набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар)
или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику
мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.
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ИЗЈАВА

Којом понуђач:
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум:

Напомена: Попуњава и оверава понуђач који наступа самостално.
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ИЗЈАВА
(уколико понуђач односно група понуђача подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач односно члан групе – носилац посла
(назив понуђача односно члана групе – носиоца посла)
из

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да

је подизвођач

из

поштовао обавезе које

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења
понуде.
Напомена: Попуњава и потпсије понуђач односnо члан групе – носилац посла
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум:
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ИЗЈАВА

којом члан групе:
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да

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

Напомена: Попуњава и потписује носилац посла и сваки члан групе понуђача
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум:
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Образац бр.1
Назив
референтног
наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Телефон:
Матични број:
ПИБ:
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама,
достављамо вам
ПОТВРДУ
којом потврђујемо даје
почев од 1.1.2015. године до објављивања Позива, извео радове на санацији, адаптацији
објеката који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе, у укупној вредности од
(словима:
)
динара, безПДВ-а.
Потврда се издаје назахтев
ради учешћа у поступку јавне набавке мале врдности број 2/2018, Извођење радова на
реновирању тоалета у пословној згради на адреси: Немањина бр.6, Београду и у друге
сврхе се не може користити.
Место:
Датум:
Референтни наручилац-купац
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена:

Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе
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Списак референтних наручилаца

Ред.
бр.

Списак референтних наручилаца – купаца
1

Вредност
изведених радова
без ПДВ-а
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У к у п н о:
Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.
НАПОМЕНА:

- У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу
и образац бр. 1 – копирати.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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2.2. Кадровски капацитет
Списак од најмање 10 запослених или радно ангажованих лица
грађевинске струке
(уписати податке у табелу)
Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

Профил и степен стручне
спреме

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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Понуђач треба да има
1.- минимално 1 (један) запослени
(на неодређено, одређено време, по основу уговора о делу или по основуУговора о повременим и
привременим пословима) грађевинске струке VII степен стручне спреме – лиценца број 410 или 411,
одговорни извођач радова
2.- минимално 1 (један) запослени
(на неодређено, одређено време, по основу уговора о делу или по основу Уговора о повременим и
привременим пословима)
Електро струке VII степен стручне спреме – лиценца бр. 450, oдговорни извођач радова
3.- минимално 1 (један) запослени
(на неодређено, одређено време,по основу уговора о делу или по основу Уговора о повременим и
привременим пословима)
Машинске струке VII степен стручне спреме – лиценца 430, oдговорни извођач радова
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме запослених инжењера са лиценцама

Број лиценце

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 1 лице које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова
безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Управа за безбедност и здравље нараду;
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме запосленог лица

1

2

1.
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У предметној

јавној набавци подизвођачу _

,делимично поверавам

из

% укупне вредности набавке, а што се

односи на:

Напомена:

Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу
не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке
који ће се извршити преко подизвођача.
У случају потребе Изјаву копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурснедокументације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача преднаручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Дирекција за железнице, Београд, Немањина
бр.6, III спрат, канцеларија бр. 586 Б. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора
имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив,
број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде,
са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача преднаручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити фиксна, изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
Јединичном ценом потребно је обухватити набавку, транспорт, испоруку и
уградњу свог потребног материјала и опреме за извршење конкретне позиције, неопходне
пратеће активности (узимање мера на лицу места и сл.), употребу свих потребних алата,
редовно као и завршно чишћење градилишта од отпадног материјала као и редован одвоз шута
на депонију , са утоваром истоваром.
10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од испостављања привремених
односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број
и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
11. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), понуђач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни
надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.
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По добијању писане сагласности, понуђач ће извести вишак радова, с тим да
укупна вредност вишкова радова не може прећи 10% од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и понуђач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
12. Средства финансијскогобезбеђења
12.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач
након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да
потпише или благовремено не потпише уговор или недостави средство финансијског
обезбеђења прописано конкурном документацијом.
12.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати наведен
рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину
која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку,
као гаранта.
12.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора,
као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати
најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, безприговора.
12.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од
вредности уговора, обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум
истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
12.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака угарантном
року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета
уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију
за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене без
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
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13. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
14. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
15. Заштита података понуђача
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 речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним
набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда предајом на Писарници наручиоца и то радним данима од понедељка до петка у
времену од 7,30 часова до 15,30 часова или путем електронске поште olja.ilic@raildir.gov.rs .
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези
са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује
комуникација у поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу Дирекција за железнице, Београд, Немањина
број 6, уз напомену "Објашњења – јавна набавка мале вредности број 2/2018 чији је предмет
извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси: Немањина бр. 6,
Београд.”
17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази 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 и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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19. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од
две године.
20. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoсипoнуђaч.
21. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за
доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 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. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте нијеотклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи
следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице законтакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156.ЗЈН;
7) потписподносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- 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;
- износ таксе у висини од 120.000,00динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и 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 (поште).
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2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
22. Закључење уговора
Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним
набавкама.
23. Измене током трајањa уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
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ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и
подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне
јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у
делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале информације
које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.
Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ
записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није
дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском
законодавству или се према интерним актима Наручиоца сматрају поверљивим.
Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и прихватам
да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник података није
овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у поступку јавне набавке мале
вредности број 2/2018, извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси:
Немањина бр.6, Београд, дајем понуду како следи:

Понуда број:
Датум:

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна:
Назив пословне банке код које
се води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити
поверено већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
Јавна набавка мале вредности бр.2/2018

Страна 30 од 67

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
Седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус члана
посла
(заокружити)

групе-носиоца

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна:
Назив пословне банке код које
се води рачун
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус
члана
(заокружити)

групе

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичколице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна:
Назив пословне банке код које
се води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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РОК
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда.
Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи
дана, од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да понуде цену у динарима, без ПДВ-а, за све ставке из обрасца понуде, као и укупне цене.
НАПОМЕНА: Технички описи и технички услови за све групе радова, технички цртежи постојећег и пројектованог стања и схеме детаља, дати су у
документу „ Прилог конкурсној документацији ЈН 2/2018“ који је саставни део овог документа

Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1

2

3

4

5

6

7

8

А

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

01.01.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

01.01.01

Напомена:
У јединичне цене демонтаже и рушења урачунати и изношење
шута из објекта, утовар у камионе, транспорт до депоније
удаљене до 20 км и истовар из возила уз грубо планирање.
У јединичне цене урачунати сва потребна подупирања и
осигурања конструкције да се несметано и безбедно могу
изводити радови.

01.01.01

Демонтажа постојећих унутрашњих врата са демонтирањем
штокова, опшава и перваза.
Обрачун по комаду са одвозом на
депонију.
врата димензија 115/215цм
врата димензија 91/215цм
преграда са вратима димензија 180/335цм

ком
ком
ком

2
6
1

Демонтажа постојећих прозора са демонтирањем штокова,
опшава, парапетних даски.
Обрачун по комаду са одвозом шута на депонију.
прозори димензија 80/220цм
прозори димензија 180/220цм

ком
ком

4
1

01.01.02
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1
01.01.03

2

3

4

5

6

7

8

Рушење постојећих подова од керамичких плочица на малтеру,
са демонтирањем прагова, обимних сокли, лајсни, до постојеће
бетонске конструкције.
После обијања подова, подлогу очистити и припремити за
израду новопројектованих подова.
Обрачун по м², са одвозом шута на депонију.

м²

30,95

м²

80,98

Демонтажа постојећег спуштеног плафона ("Hanter Daglas" ),
са демонтирањем потконструкције.
Обрачун по м², одношењем шута на депонију.

м²

30,95

Рушење преградних зидова од опеке д= 15цм на местима где је
предвиђено пројектом. Рушење зидова радити са обезбеђењем
отвора у свему према Техничком опису .
Обрачун по м², одношењем шута на депонију.
=2,45*1,82*4+3,46*3,3*2-0,91*2,15*6

м²

28,93

Обијање малтера са зидова. Малтер обити, а спојнице
очистити до дубине од 1-2цм, па целу површину зида очистити
од остатака малтера и опрати. Сав шут изнети из објекта,
утоварити у камион, одвести на градску депонију и
истоварити.
Обрачун по м², са помоћном скелом
=1,66*(12,8+6,4+11,9)

м²

51,63

Демонтажа постојећег спуштеног плафона (малтер на трсци)
2.спрат, са демонтирањем потконструкције.
Обрачун по м², одношењем шута на депонију.

м²

31,85

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07.

01.01.08.

Обијање керамичких плочица са зидова, са чишћењем
спојница, до дубине 2 цм. Површину зида очистити и опрати.
Обрачун по м², са помоћном скелом и са одвозом шута на
депонију.
=1,8*(11,85+23,85+23,35)(1,15*1,8*4+'1,80*2,20+1,80*3,35+0,80*2,20*4)

УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1

2

3

4

5

6

7

8

м¹

13,50

м²

116,01

м²

32,05

м¹

40,00

01.02.00

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

01.02.01

Набавка материјала и крпљење шпалетни фасадних отвора са
унутрашње и спољашње стране, због демонтаже постојеће и
уградње нове столарије.
Шпалетне се раде продужним малтером, са рабицирањем,
уколико је потребно.
Обрачун по м¹.
=0,50*(2,20*8+2,20*2+0,80*4+1,80)

01.02.02.

01.02.03

01.02.04

Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова са
којих је обијен малтер и новопројектованих зидова, у два слоја
продужним малтером размере 1:3:9, први слој нанети грубо,
други слој фино заглађен.
Бетонске површине претходно испрскати цементним млеком.
Обрачун по м².
д=3цм
=3,00*(11,85+14,35+13,80)-(1,80*3,35+1,80*2,20-3*2)
Набавка материјала и израда цементне кошуљице д=2-3цм,
размере 1:3 као подлога за хидроизолацију. Горњу површину
глатко пердашати.
Обрачун по м².
Набавка материјала и израда холкера у санитарним чворовима,
цементним малтером размере 1:3.
Обрачун по м¹.
=11,85+14,35+13,80

УКУПНО ЗИДАРСКИХ РАДОВА :
01.03.00

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1
01.03.01

2

3

4

5

6

7

8

трећи спрат
други спрат

м²
м²

32,05
32,05

Набавка материјала и израда полувисоке, предзидне облоге за
WC шољу и трокадеро, д= 20 см од основног зида, висине 120
см.
Облога је од двоструких влагоотпорних гискартонских плоча
постављених преко одговарајуће потконструкције.
Спојнице између плоча се обрађују глет масом и бандаж
траком према спецификацији произвођача.
Рад на облагању зидова посебно координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним
детаљима.
Обрачун по м².
=3,30*(1,20+0,20)*2

м²

9,24

01.03.02.

Набавка материјала и израда спуштеног плафона од
минералних плоча, димензија 600x1200mm, д=15 мм, у белој
боји, типа Thermatex Feinstratos, sistem C, или одговарајуће, на
челичној потконструкцији ширине 24 мм, ободни профил
19/24мм, у белој боји.
Рад на монтажи плафона посебно координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним
детаљима.
Пре почетка радова извођач је дужан да уради детаљне
радионичке цртеже диспозиције плафона и да их са узорком
наручиоцу посла на сагласност.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу плоча и
потконструкције, остављане отвора за расвету и завршне лајсне
као ипомоћну скелу.
Обрачун по м².
спуштени плафон од минералних плоча
600х1200 мм, д=15 мм на потконструкцији
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Поз.

Опис радова

1
01.03.03.

2
Набавка материјала и облагање зидова гипс картонским
плочама преко одговарајуће потконструкције.
Спојнице између плоча се обрађују глет масом и бандаж
траком према спецификацији произвођача.
Рад на облагању зидова посебно координирати са извођачем
инсталација да не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Радити према пројекту, важећим прописима и приложеним
детаљима.
Обрачун по м².
облога од влагоотпорних гипс картонских плоча д=12,5мм око
вертикале

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

м²

7,20
УКУПНО СУВОМОНТАЖНИХ РАДОВА:

01.04.00

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

01.04.01
Набавка материјала и израда вишеслојне хоризонталне
хидроизолације санитарних чворова.
Изолацију нанети у следећим слојевима:
- два слоја полиазбитола са одговарајућом мрежицом између
слојева или кондор 4мм.
Уз обимне зидове, у висини од 20цм подићи хидроизолацију.
Продори се заливају (обрађују) полиазбитолом.
Обрачун по м².

м²

32,05
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИХ РАДОВА:

01.05.00

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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Поз.
1

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

2

3

4

5

6

7

8

ком

1

Напомена:
За све позиције обрачунате у столарским радовима, мере узети
на лицу места.
Столарију радити у свему према шемама.
Отварање према приказу у основама.
Извођач је дужан да радионичке цртеже и узорке достави на
наручиоцу посла.
01.05.02
Набавка и уградња преграде са једнокрилним застакљеним
вратима са надсветлом од масива дрвета, застакљена
једноструким стаклом д=4мм.
Профилација дрвених елемената по узорку постојећих врата.
Финално бојено бело полиуретанским лаком са свим
предрадњма.
Дихтунг гума у фалцу штока, снабдевено гуменим одбојником.
Оков од елоксираног алуминијума са три шарке, снабдевен
укопавајућом бравом са три кључа.
Обрачун по комаду финално обрађена и уграђена врата.
Ознака 2
зидарска мера 180/335цм
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ :
01.06.00

БРАВАРСКИ РАДОВИ
Напомена:
За све позиције обрачунате у браварским радовима, мере узети
на лицу места.
Браварију радити у свему према шемама.
Отварање према приказу у основама.
Извођач је дужан да радионичке цртеже и узорке достави на
сагласност наручиоцу посла.
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

Ознака 1 у дуплом квадрату
трокрилни, вишеделни прозор, горња крила су од доњих
одвојена хоризонталном пречком
зидарска мера 180/220цм

ком

1

Ознака 2 у дуплом квадрату
једнокрилни, вишеделни прозор,горње крило је од доњег
одвојено хоризонталном пречком
зидарска мера 80/220цм

ком

4

Поз.

Опис радова

1
01.06.01

2
Набавка материјала, израда и уградња фасадне алуминарије од
алуминијумских профила са термопрекидом типа ALUMIL
M9660.
Профил је заштићен процесом пластификације у боји РАЛ
9016.
Уградњу вршити преко челичних држача. Приликом уградње
избећи директан додир челика и алуминијума. Сви челични
елементи и остали елементи за фиксирање позиције, опшивни
елементи,као и материјал за термичку и хидро изолацију по
ободу отвора су саставни део позиције.
Саставни део позиције је спољни солбанак од ал.профила типа
ALUMIL М8800, и унутрашња парапетна даска од пвц. Оков
системски, са отварањем према шеми, око ветикалне и
хоризонталне осе, са одговарајућим сертификатом типа G-U.
Гаранција на испоручен оков 5 година.
Позиција је застакљена термоизолационом стаклом типа
4+16+4, Ug=1,1 W/m²/К.
Спољашње стакло орнамент - гриз.
Напомена: Произвођач је дужан да дефинише начин уградње
радионичким цртежима на које је обавезан да добије
сагласност наручиоца. При изради и монтажи позиције
поштовати све препоруке од стране произвођача профила.
Извођач је дужан доставити атестну документацију усаглашену
са ЕN стандардима. Мере проверити на лицу места.
Обрачун по комаду уграђених и застакљених позиција.
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Поз.

Опис радова

1
01.06.02.

2
Набавка материјала, израда и уградња једнокрилна врaта на
улазу у тoалет, у зиду д=32 см, израђена у свему од
алуминијумских профила и лимова, завршно пластифицираних
у белој боји.
Зид опшити алуминијумским лимом у пуној ширини.
Крило врата у раму од алуминијумских профила обострано
обложених алуmинијумским лимом.
Врата снабдевена потребним дихтунг гумама, оковом
елоксираним у природној, сивој боји алуминијума, са три
шарке, квакама и механизмом за самозатварање.
Врата одигнута од пода 15 см.
Радити по детаљу произвођача уз сагласност пројектанта и
наручиоца.

Ознака 1 у квадрату
једнокрилна врата
зидарска мера 115/215цм
01.06.03.
Набавка и уградња унутрашње преграде за тоалет кабине у
санитарном чвору. Све од алуминијумских профила, завршно
пластифицираних у белој боји.
У склопу преграде су једнокрилна врата за улаз у кабине
ширине 80 см.
Врата опремити одговарајућим оковом, бравом "језичак" и
"лептир" цилиндром. Оков је системски типа STUBLINA,
FAPIM или одговарајуће.
Монтирати на готов под и зид од керамичких плочица. Пуни
панели преграде између кабина, висине 210цм, су од
алуминијумских лимова пластифицирани у бело у тону по
избору наручиоца у раму од алуминијумских профила,
постављених на 10 цм од пода за укупну вис.преграде 220см.
Сав припадајући оков, брава -у тону природне боје
алуминјума.
Обрачун по комаду финално обрађених и уграђених преграда.
фиксна преграда између кабина
мера 160/220цм
преграда са вратима
мера 330/220цм
Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

2

ком

4

ком

2
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1

2

3

4

5

6

7

8

преграда између писоара
мера 110/50цм

ком

1
УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ:

01.07.00

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

01.07.01

Набавка материјала и поплочавање подова гранитном
керамиком I класе, полаже се у цементном малтеру у паду
размере 1:3.
Димензија плочица 30х60 см. Боја и дезен гранитне керамике,
уз сагласност наручиоца посла, у слогу фуга на фугу.
Обрачун по м² са подлогом у коју се полажу.
Гранитна керамика протиклизна у цементном малтеру у паду
д=3-6 цм
Набавка материјала и облагање зидова и шпалетни прозора
гранитном керамичким I класе, које се полажу на лепку за
одговарајућу врсту керамике.
Димензија плочица 30х60 см. Боја и дезен гранитне керамике,
уз сагласност наручиоца посла. Слог фуга на фугу у
хоризонталним редовима, без смицања, са заливањем белим
цементом.
Обрачун по м².
гранитна керамика
=3,20*(11,85+14,35+13,80)(1,15*2,15*4+1,80*2,20+1,80*3,35+0,80*2,20*4+0,5*10)

01.07.02

м²

32,05

м²

106,08
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:

01.08.00.

РАЗНИ РАДОВИ

Завршно чишћење просторија, са прањем столарије, браварије
и слично, непосредно пред технички пријем.
Обрачун по м².
01.08.02.
Набавка и постављање ознака (бројева) по просторијама, према
спецификацији произвођача уз сагласност наручиоца посла.
Обрачун по комаду.
Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
Јавна набавка мале вредности бр.2/2018
01.08.01.

м²

32,05

ком

3
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Поз.

Опис радова

1
01.08.03.

2
Набавка и израда вишеделног двокрилног ормана, димензија
ш/в/д=75/215/60см. Све израђено од универа д=18мм, у тону по
избору наручиоца. Доњи део ормана, висине 155см, подељен је
по вертикали на два дела - део са три полице и део са шипком
за качење гардеробе.Горњи део ормана је висине 50см, па је
висина корпуса 205см.Орман стоји на металним ножицама
висине 10см у природној боји алуминијума за укупну висину
ормана 215см.Корпус ормана кантовати ПВЦ траком у боји
универа, крила ормана АБС траком у тону по избору
наручиоца. Предвидети одговарајући оков: шарке, ручице за
отварање и бравице за закључавање гоњих и доњих крила.Све
радити према спецификацији и програму произвођача уз
сагласност наручиоца посла. Обрачун по комаду.

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

1
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА А: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

01.02.00.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

01.03.00.

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

01.04.00.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

01.05.00.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

01.06.00.

БРАВАРСКИ РАДОВИ

01.07.00.

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1

2

3

4

5

6

7

8

01.08.00.

РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

Б

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

03.01.00.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

03.01.01.

Демонтажа постојеће водоводне мреже која више неће бити у
функцији. Позицијом обухваћене цеви свих димензија заједно
са фитинзима и вентилима. Демонтиране цеви одвести на
депонију. Обрачунава се паушално.
Демонтажа постојеће канализационе мреже у објекту која
више неће бити у функцији. Позицијом обухваћен утовар цеви
и одвоз на депонију. Обрачунава се паушално.
Извршити дeмoнтaжу сaнитaрнe oпрeмe сa припaдajућим
прибoрoм - славинама, батеријама и галантеријом. Свe
испрaвнo и oчишћeнo прeдaти инвeститoру. Oбрaчунaвa сe
прeмa дeмoнтирaнoм кoмaду.
вц
умиваоник
писоар

03.01.02.

03.01.03.

пауш
пауш

ком
ком
ком

6
3
2
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

03.02.00.

КАНАЛИЗАЦИЈА

03.02.01.

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

2
Набавка,транспорт и монтажа пластичних трослојних ПП
канализационих цеви, са свим одговарајућим фазонским
деловима. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од
опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом
дужног метра цеви. Недовршене делове мреже, везе за
вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања
затворити привременим чеповима одговарајућег пречника. Све
комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном
метру монтиране и испитане мреже мерено по осовини цеви .

3

4

5

6

7

8

Ø 110
Ø 75
Ø 50
замена цевног материјала на плафону 3. спрата
Ø 110
Ø 75

м1
м1
м1

15,00
24,00
6,00

м1
м1

7,00
4,00

Поз.

Опис радова

1
03.02.01.01.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
03.02.02.
03.02.02.01.

03.02.02.02.

ОСТАЛИ РАДОВИ
Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева
и дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по
м1 испитане инсталације.

м1

56,00

Испирање комплетне канализационе мрeже у објекту са
одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Плаћа
се по м' канала.

м1

56,00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

03.03.00.

ВОДОВОД

03.03.01.

МОНТАЖНИ РАДОВИ
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

2
Набавка,транспорт и монтажа пластичних полипропиленских
цеви и одговарајућих фитинга, који ће се употребити за израду
унутрашњих инсталација водовода, типа аква терм, фусиотерм
или одговарајуће. Морају бити израђени од материјала који у
потпуности одговара ДИН - нормама. Сви отвори на мрежи
морају бити прописано затворени чеповима пре уграђивања
арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не
сме фиксирати (узидати), већ се мора оставити слободан
простор око цеви минимум 2cm. Дужним метром цеви су
обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова.
Обрачунава се и плаћа по m1 монтиране водоводне цеви.
хладна вода

3

4

5

6

7

8

м1
м1

19,00
40,00

03.03.01.02.

ПП Ø25
ПП Ø20
Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила за узидање
са капом .Вентиле монтирати на местима предвиђеним
пројектом. Плаћа се по комаду монтираног вентила.

ком
ком

1
14

03.03.01.03.

ПП Ø 25
ПП Ø 20
Набавка, транспорт и монтажа угаоних "ЕК" вентила са капом.
Плаћа се по комаду монтираног вентила.
Ø 15

ком

14

Поз.

Опис радова

1
03.03.01.01.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:
03.03.02.
03.03.02.01.

ОСТАЛИ РАДОВИ
Испитивање и испирање цевовода. После завршене монтаже
цевовод испитати на пробни притисак према приложеном
упутству. Након тога извршити испирање цевовода. Плаћа се
по м' цевовода без обзира на пречник.
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59,00
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Поз.

Опис радова

1

2
Дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на
пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити
дезинфекцију цевовода према приложеном упутству водовода.
Плаћа се по м' дезинфикованог цевовода.

03.03.02.02.

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

м1

59,00
УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

03.04.00.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

03.04.01.

Набавка,пренос и монтажа комплетног WЦ-а облика и боје по
избору пројектанта унутрашњег уређења. Комплет се састоји
од: - конзолне керамичке WЦ шоље I класе, за 6 лит испирање,
с демонтажним седиштем и поклопцем; - монтажног
инсталацијског елемента за WЦ шољу висине уградње 112 цм с
нискошумним уградним водокотлићем и двоколичинском
металном Cr-Ni типком за активирање испирања са штедном
стоп функцијом.
Инсталацијски елемент самоносив за уградњу у сувомонтажну
зидну или предзидну конструкцију обложену гипс картон
плочама, комплет с интегрисаним угаоним вентилом
прикључка воде ½", нискошумним уливним вентилом,
одводним коленом Ø90/110 мм са звучно изолованим
обујмицом, спојним комадом за WЦ шољу с бртвеним
манжетама и сетом звучне изолације, вијцима за учвршћење
керамике и свим потребним прибором зауградњу према
упутима произвођача. Позицијоо бухваћена и четка за ВЦ
шољу, стојећа, израђена од висококвалитетне ABS пластике.
Плаћа се по комаду комплет монтирано.
Извршити набавку, транспорт и монтажу држача роло тоалет
папира. У ову позицију улази сав материјал за качење и
повезивање.
Набавка, транспорт и монтажа држача џамбо ролне тоалет
папира. Израђен од висококвалитетне ABS пластике, за
пречник ролне до 19 см, ширина ролне до 12 см, са
могућношћу закључавања, у белој боји.
Монтажа помоћу типлова и шрафова који су саставни део

03.04.02.
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ком

5

ком

5

Страна 47 од 67

Поз.
1

03.04.03.

03.04.04.

Опис радова
2
позиције.
У свему према спецификацији произвођача уз сагласност
наручиоца.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
Извршити набавку и монтажу комплет керамичког умиваоника
ширине 65 см, у белој боји. Шкољка мора бити снабдевена
отвором за одвод, преливом и чепом за затварање одводног
отвора. Испод шкољке монтирати сифон и спојити га са
канализацијом, свему према спецификацији произвођача уз
сагласност наручиоца. Обрачунава се и плаћа по монтираном
комаду.
Стојећа славина за умиваоник, хромирана са временском
регулацијом опремљена регулатором протока заједно са
припадајућим прибором. Плаћа се по комаду комплет
уграђено.

Набавка, транспорт и монтажа огледала изнад умиваоника,
стакло д=4 мм. Димензије огледала 60х90 см, са обореним,
фазетираним ивицама у ширини 10 мм. Преко претходно
уграђених керамичких плочица, oгледало се лепи на зид
силиконским лепком одговарајућим за ту намену, који не
узрокује корозију.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
Набавка, транспорт и монтажа етажера изнад умиваоника, који
03.04.06.
се састоји из стаклене полице на металним хромираним
држачима. Монтажа помоћу типлова и шрафова који су
саставни део позиције.
У свему према спецификацији произвођача уз сагласност
наручиоца.
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.
Набавка, транспорт и монтажа дозатора за течни сапун,
03.04.07.
капацитета 500 ml. Израђен од висококвалитетне ABS
пластике, са резервоаром за уливање течног сапуна уграђеним
у кућиште дозатора, са могућношћу закључавања, у белој боји.
Монтажа помоћу типлова и шрафова који су саставни део
позиције. У свему према спецификацији произвођача уз
сагласност наручиоца.
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

4

ком

4

ком

4

ком

4

ком

4

03.04.05.
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

Набавка, транспорт и монтажа држача сложивих папирних
убруса, капацитета 200 листова. Израђен од висококвалитетне
ABS пластике, са могућношћу закључавања, у белој боји.
Монтажа помоћу типлова и шрафова који су саставни део
позиције.
У свему према спецификацији произвођача уз сагласност
наручиоца.
Плаћа се по монтираном комаду.

ком

4

03.04.09.

Набавка, транспорт и монтажа подних сливника са уграђеним
сифоном и решетком од месинганог лима са мет. хромираном
површином. Испод и око сливника извести хидроизолацију и
повезати је са хидроизолацијим пода. Плаћа се по комаду
монтираног сливника.
Ø70

ком

5

03.04.10.

Набавка комплетне зидне јединице
(уградне-напајање ½") за испирање индивидуалних писоара са
временском регулацијом протока опремљене електронском
кутијом за електронско напајање 220V,
заједно са: - зидним писоаром за скривени увод воде и за
скривени сифон
- скривеном везом ½" од испирача до писоара
- гуменим уводником Ø35 мм
- ПВЦ скривеним хоризонталним сифоном
- холендером за повезивање на инсталацију.
Плаћа се по монтираном комплету.

ком

2

03.04.11.

Извршити набавку, транспорт и монтажу трокадера, I класе,
који се састоји од: керамичке шоље са доњим одводом и
никлованом покретном решетком, високомонтажног
водокотлића и батерије за топлу и хладну воду. Извршити
повезивање на водовод и канализацију. Плаћа се по
монтираном комаду.

ком

1

Поз.

Опис радова

1

2
Обрачунава се и плаћа по монтираном комаду.

03.04.08.
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Поз.

Опис радова

1

2
Извршити набавку, транспорт и монтажу електричног бојлера
са повезивањем на инсталације водовода и електрике. Плаћа се
по монтираном комаду.
50л
Извршити набавку и монтажу никлованих вратанаца димензија
30х30цм за уградњу на местима ревизионих комада. Вратанца
анкеровати у зид. Обрачунава се према комаду уграђених
отвора.

03.04.12.

03.04.13.

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

3

ком

5
УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА Б: ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
03.01.00.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

03.02.00.

КАНАЛИЗАЦИЈА

03.03.00.

ВОДОВОД

03.04.00.

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Ц

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

04.01.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
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Опис радова

1
04.01.01

2
Демонтажа постојећих ел. инсталација, светиљки и осталог
инсталационог прибора у тоалету на III спрату вертикала A и
монофазне прикључнице OG 16А, 230V на зиду у коридору
поред тоалета.
Позиција ових радова укључује:
- Сортирање употребљивог материјала, светиљки и
инсталационог прибора, формирање записника и предаја
Инвеститору.
- Чишћење просторија, изношење неупотребљивог материјала
и шута из објекта, утовар у возило и одвоз на депонију
удаљену до 7km, коју одреди Инвеститор.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији.

04.01.02

Демонтажа постојећих светиљки пре извођења радова на
плафону у тоалету на II спрату вертикала A.
Позиција ових радова укључује пажљиву демонтажу, чишћење
и одлагање светиљки у магацин Инвеститора, уз формирање
записника.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији.

04.01.03

Демонтажа енергетског кабла PP00-Y 3x2,5 који се води од
разводног ормана железнице у коридору до тоалета. Кабл се
води у каналици са поклопцем по зиду у коридору и у зиду у
тоалету укупне дужине 30m.

04.01.04

Демонтажа енергетског кабла PP00-Y 3x2,5 који се води од
тоалета до прикључнице на зиду у каналици у коридору и у
зиду у тоалету укупне дужине 10m.

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

пауш.

1

кпл

1

ком

2

ком

1
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:

04.02.00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

2

3

4

5

6

7

8

ком

1

ком

1

ком

5

RT-IIIA
Набавка, испорука, монтажа и повезивање уградне станске
табле са провидним вратима за 12 модула, са опремом за
Iк=6кА према IEC/EN 60947-2, у степену заштите IP40,
приближних димензија 200x255x70мм (ВхШхД). Табла и маска
су израђени од самогасиве пластике, боја бела RAL9003, са
провидним вратима, DIN шином и PE/N редним стезаљкама.
Табла садржи следећу опрему:
- Трополни склопка растављач, номиналне струје 25А,
двоположајни 0-1, уградња на DIN шину
- Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од
преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 10А, к-ке
окидања Б
- Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од
преоптерећења и кратког споја, 1р, називне струје 16А, к-ке
окидања Б

04.02.02

- Комплет израда разводне табле, испорука и монтажа опреме,
електрично повезан на претходно припремљене инсталације и
испитан. Готову таблу опремити шемама ормана.
За прикључак реконструисаних ел. инсталација у санитарном
чвору, у постојећем спратном разводном орману, извршити
набавку испоруку, монтажу и повезивање у градилишним
условима, следеће електро опреме:
- Минијатурни аутоматски заштитни прекидач за заштиту од
преоптерећења и кратког споја, 3р, називне струје 25А, к-ке
окидања Ц, прекидне моћи 10кА

кпл

1

ком

1

- Kлеме, уводнице, жица за шемирање, натписне плочице и
остали ситан неспецифицирани материјал. Готов орман
опремити шемом ормана.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији.

кпл

1
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1
04.02.03

2
Набавка свог потребног материјала и израда извода са
постојећег спратног разводног ормана каблом типа и пресека
N2XH-Ј 5x4mm2 просечне дужине 30м. Кабл се полаже у
постојећим каналицама са поклопцем по зиду и
новопостављеној каналици са поклопцем по плафону
коридора, а делимично у простору спуштеног плафона
тоалета.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Каналица са поклопцем је дата посебном позицијом.
Повезивање једног краја кабла N2XH-Ј 5x4mm2 на претходно
припремљени разводни орман. Позиција обухвата увод кабла
кроз бртвенице, бртвљење, сечење кабла, скидање изолације са
жила, повезивање кабла у орману, причвршћење кабла
металном обујмицом и функционално испитивање.

04.02.04

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

1

кпл

2

04.02.05

Mонтажа и повезивање претходно скинутих надградних
светиљки у тоалету на II спрату вертикала A на постојеће
електроинсталације.

ком

5

04.02.06

Набавка, испорука, монтажа и повезивање уградне плафонске
LED светиљкe, са електронским напајањем, укупне улазне
снаге 13.2W. Кућиште светиљке израђено је од алуминијума
офарбано белим заштитним слојем (RAL 9016), електричне
класе II, степена механичке заштите IP54, са LED извором
светлости температуре боје 4000К, 1390lm, димензија
220x94mm.
Слично типу Zumtobel/Thorn CHAL 200 LED1400-840 HF RSB.

ком

12

04.02.07

Набавка, испорука, монтажа и и повезивање на претходно
изведене инсталације уградног модуларног комплета за 3
модула. Сет се састоји од:
- 3 ком једнополни прекидач 16А са сигналном сијалицом
- уградна кутија, монтажни рам, декоративна маска

ком

2
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Поз.

Опис радова

1
04.02.08

2
Набавка, испорука, монтажа и повезивање на претходно
изведене инсталације монофазне прикључнице OG IP44 16А,
230V L+N+PE.
Oдговарајућих карактеристика као SET Q OG Металка Мајур.

04.02.09

Набавка, испорука и израда инсталација за једнополни
инсталациони прекидач осветљења са индикацијом каблом
N2XH-О 3x1,5mm2 , просечне дужине 6м, у претходно
постављеним инсталационим цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
Набавка, испорука и израда инсталација за једнополни
инсталациони прекидач бојлера са индикацијом каблом N2XHО 3x2,5mm2 , просечне дужине 6м, у претходно постављеним
инсталационим цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.

04.02.10

04.02.11

04.02.12

Набавка, испорука и израда инсталација за светиљке каблом
N2XH-Ј 3x1,5mm2 , просечне дужине 6м, који се полаже 90% у
простору спуштеног плафона тоалета и 10% у претходно
постављеним инсталационим цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
Набавка, испорука и израда инсталација за бојлер каблом
N2XH-Ј 3x2,5mm2 , просечне дужине 10м, који се полаже 90%
у простору спуштеног плафона тоалета и 10% у претходно
постављеним инсталационим цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
Јавна набавка мале вредности бр.2/2018

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

1

ком

3

ком

3

ком

12

ком

3
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Поз.

Опис радова

1
04.02.13

2
Набавка, испорука и израда инсталација за прикључницу
каблом N2XH-Ј 3x2,5mm2 , просечне дужине 15м, који се
полаже 30% у простору спуштеног плафона тоалета, 10% у
претходно постављеним инсталационим цревима HF 25/17мм у
зиду и 60% у претходно постављеним зидним каналицама са
поклопцем по зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева и каналица са поклопцем су дати
посебном позицијом.
Набавка, испорука и израда инсталација за фиксни извод
аутоматике испирања писоара каблом N2XH-Ј 3x2,5mm2 ,
просечне дужине 15м, који се полаже 90% у простору
спуштеног плафона тоалета и 10% у претходно постављеним
инсталационим цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним
кутијама.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.
НАПОМЕНА:
Комплетна опрема за аутоматско испирање писоара је
предвиђена пројектом хидротехничких инсталација.
Испорука свог потребног материјала и израда инсталације за
изједначење потенцијала изведене проводником P-Y 1x4mm2 ,
провучен кроз инсталациона црева HF 25/17мм у зиду испод
малтера.
Инсталација за изједначење потенцијала повезује све металне
делови у санитарном чвору на сабирницу за локално
изједначење потенцијала у кутији PS-49.
Обрачун и плаћање по дужном метру, комплет са набавком,
уградњом и повезивањем инсталација на оба краја.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.

04.02.14

04.02.15

Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
Јавна набавка мале вредности бр.2/2018

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

1

ком

1

м

60
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Поз.

Опис радова

1
04.02.16

2
Набавка, испорука и монтажа cабирнице за локално
изједначење потенцијала у кутији са поклопцем, ознаке PS49 за
прикључење 6 проводника округлог пресека до 6мм2 и 1
проводника округлог пресека до 16мм2.

04.02.17

Испорука свог потребног материјала и израда инсталације за
изједначење потенцијала изведене проводником HO7Z-K
1x6mm2 од кутије PS-49 до заштитне сабирнице припадајуће
разводне табле, просечне дужине 12м. Кабл се полаже 90% у
простору спуштеног плафона тоалета и 10% у инсталационим
цревима HF 25/17мм у зиду.
Обрачун и плаћање по просечној дужини кабла, комплет са
набавком, уградњом и повезивањем инсталација на оба краја.
Инсталациона црева су дата посебном позицијом.

04.02.18

Набавка, испорука и монтажа на плафону и зиду у коридору
инсталационих бесхалогених пластичних канала 40x25 са
поклопцем - каналица са свим потребним елементима
(угаоним, завршним и сл.) и опремом за причвршчење
шрафљењем.
Обрачун и плаћање по дужном метру положених каналица.
Набавка, испорука и полагање инсталационих гибљивих
бесхалогених црева HF Ø25/17 са израдом жљебова и отвора у
зиду од опеке и лаког бетона пре завршних радова.
Обрачун и плаћање по дужном метру, комплет са набавком и
полагањем.

04.04.19

04.07.20

04.02.21

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

3

4

5

6

7

8

ком

2

ком

2

m

14

м

60

Пробијање рупа које нису обухваћене АГ пројектом за пролаз
инсталација у зидовима алатом. Комплетна позиција обухвата
обележавање, штемовање, изношење шута из зграде на гомилу
са одвожењем на најближу депонију камионом.

кпл

1

Припремно завршни радови:
- Потребна мерења и испитивања са издавањем АТЕСТА.
- Трошкови техничког пријема коначног обрачуна и предаје
радова кориснику.
- Пројекат изведеног стања.
Све комплет.

кпл

1
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

1

2

3

4

5

6

7

8

УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА Ц: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
04.01.00.

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

04.02.00.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Д

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

01.03.00

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

01.03.01

Демонтажа и поновна монтажа постојећег грејног тела. У цену
је урачунато испирање и чишћење радијатора.
- тип: 600/160

ком

3

01.03.02

Испуштање воде из дела инсталације грејања - вертикала A,
пре почетка демонтажних радова.

компл.

1
УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

01.04.00

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ

01.04.01

Испорука и монтажа конзола за ношење радијатора. Конзоле се
морају фиксирати цементним малтером.

Испорука и монтажа држача за радијаторе.
Измештање постојеће цевне мреже са прерадом радијаторских
прикључака. У цену је урачунато и чишћење цевне мреже
Ø1/2"
Дирекција за железнице, Београд, Немањина бр. 6;
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01.04.02
01.04.03

ком
ком

6
3

компл

3
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Поз.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Јединична цена
без ПДВ
(РСД)

Јединична цена
са ПДВ
(РСД)

Укупна цена без
ПДВ
(РСД)

Укупна цена са
ПДВ
(РСД)

5

6

7

8

1
01.04.04

2
Испорука и монтажа радијаторских угаоних вентила са
двоструком регулацијом.
DN15

3

4

ком.

3

01.04.05

Испорука и монтажа радијаторских затварајућих угаоних
навијака.
DN15

ком.

3

01.04.06

Испорука и монтажа одзрачних славина за уградњу на грејним
телима
DN10

ком.

3

01.04.07

Испорука и монтажа славина за испуштање и пуњење грејних
тела са капом и ланцем за монтажу на грејним телима.
DN15
ком.

3

01.04.08

Премазивање са два премаза завршне лак боје постојане на
радној температури у тону по избору инвеститора.
цевна мрежа
грејно тело
Радови на испитивању инсталације на притисак и заптивеност
у складу са СРПС М.Е6.012 .

m
m²

12
10

компл.

1

01.04.09

УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА Д: ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
01.03.00.

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ

01.04.00.

РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ
УКУПНО ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ WСa У ОБЈЕКТУ ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
ТИПСКИ WС - III СПРАТ
вертикала А
А

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

Б

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Ц

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Д

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
УКУПНО без ПДВ-а:
УКУПНО са ПДВ-ом:

М.П.
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Потпис овлашћеног лица
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Период трајања гаранције

Гаранција на изведене радове је
месеци/година.
(уписати понуђени рок гаранције)
Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.
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Потпис овлашћеног лица
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Београд, Немањина бр.6

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, Београд, Немањина бр.6,
ПИБ 103948951,матични број 17604228, коју заступа мр Петар Одоровић, директор (у
даљем тексту: Наручилац) и
са седиштему

2.
,улица
матични број

, ПИБ
кога заступа

,

, директор (у

даљем тексту: Извођач радова)

Напомена:

Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у
име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

-

-

-

да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 2/2018, чији је предмет
извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси: Немањина бр.6, Београд.
да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из
понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Извођачу
радова Уговор о извођењу радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси:
Немањина бр.6, Београд.
да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити
Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на реновирању тоалета у пословној згради на адреси:
Немањина бр. 6, Београд.
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачунати набавку, транспорт, испоруку и уградњу свог потребног
материјала и опреме за извршење конкретне позиције, неопходне пратеће активности (узимање
мера на лицу места и сл.), употребу свих потребних алата, редовно као и завршно чишћење
градилишта од отпадног материјала као и редован одвоз шута на депонију , са утоваром
иистоваром.
Члан 3.
Плаћање ће се извршити у року од 30 дана, од испостављања привремених односно
окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи број и датум
закљученог Уговора о извођењу радова.
ВИШАК РАДОВА

Члан 4.
Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова,
дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“),
Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано обавести стручни надзор наручиоца и
самог Наручиоца о насталој потреби за вишком радова.
По добијању писане сагласности Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције из члана 1. овог уговора за које се утврди постојање вишка
радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова,
Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.
Извођач радова је у тренутку закључења уговора као средство финансијског обезбеђења
Наручиоцу предао:
Oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупне
уговорене цене, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока
важностиуговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без
приговора.
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Члан 6.
Извођач радова је у тренутку закључења уговора као средство финансијског обезбеђења
Наручиоцу предао:
Оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини
од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без
приговора.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.
Извођач радова је дужан да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 45 дана,
од дана увођења у посао.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.
Место извођења радова је тоалет у пословној згради у улици Немањина број 6, у Београду.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења
радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца радова;
као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.
Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, стандардима,
правилима струке и узансама за ову врсту посла.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да именује вршиоца
стручног надзора и о томе писмено извести Извођача радова.
Радови се могу изводити на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником,
без увећане накнаде по основу рада ван радног времена.
ГАРАНЦИЈА

Члан 9.
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал опрему (биће преузето из понуде)
Гаранција тече од записничког пријема изведених радова..
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 10.
Наручилац и Извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова и уграђеног
материјала, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања
записника о рекламацији.
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Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза овлашћено је да
приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство финансијског обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама уговора. Лице одговорно за
праћење реализације уговора је Јана Ћирковић,тел. 011/3616852.
МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 11.
Извођач радова је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог уговора,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на
раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 12.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све
информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 13.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено
обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка,
која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин.
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 14.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној набавци, без
спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то постоје
оправдани разлози.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима,
нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин
бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
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Члан 17.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 18.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу
уговорнустрану.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог
обавештења о раскиду Уговора.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају
надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
М.П.

мр Петар Одоровић, директор
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VIII
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
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 ће у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама понуђачу надокнадити
трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у поступку
јавне набавке мале вредности број 2/2018, чији је предмет извођење радова на реновирању
тоалета у пословној згради на адреси: Немањина бр.6, Београд, понуду поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Датум:

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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