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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Библиотека Матице српске
Нови Сад, Матице српске 1
Интернет страница www.bms.rs
1.2. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке: набавка радова – Капитално одржавање установа културеКаталог и Атријум.
1.4. Наручилац спроводи отворени поступак јавне набавке ради закључења Уговора о јавној
набавци.
1.5. Контакт
Библиотека Матице српске,
Матице српске 1, Нови Сад;
Одељење општих послова,
факс: 021/528-974,
Милена Мирић
mmiric@nbs.ns.ac.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке: набавка радова – Капитално одржавање установа културеКаталог и Атријум. Назив и ознака из општег речника набавке:
45000000 – Грађевински радови,
39100000 - Намештај.
2.2. Јавна набавка је обликована по партијама:
- ПАРТИЈА 1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПАРТИЈА 2. ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ПО МЕРИ
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕКАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17
3.1. Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:
ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Предмер: приземље
Бр.

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

4

м2

273,71

м2

139,55

ком

12,0

ком

12,0

пауш

1,0

ком

2,0

ком

3,0

м2

4,4

м2

9,95

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Померање и изношење постојећег намештаја из просторија које се адаптирају.
Демонтажа монтажних дрвених преградних зидова. Преграде пажљиво демонтирати,
утоварити у камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа дрвених облога на зиду, површине преко 5.00 м2. Демонтиране
облоге утоварити на камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа дрвених прозора, површине преко 5.00 м2. Демонтиране прозоре
утоварити на камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа светларника (браварија и клирит стакло) површине преко 5.00 м2.
Демонтиране прозоре утоварити на камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа прозора и портала, површине од 2,00 до 5.00 м2. Демонтиране
прозоре утоварити на камиони одвести на депонију.
Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата утоварити на
камиони одвести на депонију.
Рушење зида од опеке дебљине 7цм, рушење зидова извести заједно са серклажима,
надвратницима и свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити, а шут утоварити на
камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа стаклене преграде - витража. Преграду пажљиво демонтирати,
очистити и одложити на место које одреди Наручилац. Стаклену преграду - витраж након
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Бр.

Опис радова

1

2
постављања завршне подне облоге монтирати на позицију по пројекту и у договору са
Наручиоцем. У цену улази и монтажа витража на нову позицију.
Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже
обојити радијаторе, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и
физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и
монтажа радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову
позицију по пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Измештање спољне јединице клима уређаја. Приликом демонтаже потребно је урадити
редовни сервис - чишћење унутрашње и спољашње јединице.
Сервис на унутрашњој јединици подразумева следеће ставке:
*Демонтажа предње маске унутрашње јединице заједно са филтерима и прање истих
* Скидање крилца, степ мотора и кадице
* Прање кадице и пластике
* Дезинфекција испаривача унутрашње јединице са Паро-чистачем (додатно дезинфикује
испаривач и елиминише евентуалну преосталу нечистоћу са истог)
* Провера протока воде у кондез цреву и евентуално продувавање компресором конденз
црева како се не би скупљала нечистоћа у њему
* Чишћење испаривача унутрашње јединице са средством за чишћење испаривача клима
уређаја на бази пријатног мириса које уклања бактерије и вирусе
* Враћање предње маске и провера рада климе у режиму хлађења
* Контрола температуре протока ваздуха (улаз-излаз)

10.

11.

12.

Сервис на спољашњој јединици подразумева следеће ставке:
* продувавање кондензатора (саће са задње стране) како би се избегло преоптерећење
компресора
* прање кућишта спољне јединице( средством на бази киселина)
* провера притиска у систему и евентуална допуна, зависи од типа коришћеног фреона.
Под допуном се подразумева не више од 20% укупне количине фреона у систему
Поставити нове носаче за спољне јединице. Поставити заштитне траке око каблова и цеви.
Црево за кондез поставити у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
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Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

5,0

Бр.

Опис радова

1

2
* сервисирање
* демонтажа, сервисирање и монтажа
* нова клима спољна и унутрашња јединица
Пажљива демонтажа керамичких плочица у цементном малтеру. Плочице и подлогу
скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на депонију. У цену улази и демонтажа сокле од кер.плочица
Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа АРМСТРОНГ. Демонтирати плоче димензије
60x60цм са постојећом подконструкцијом. Демонтиране плоче пажљиво уклонити,
неоштећене плоче уградити поново у спуштен плафон на позицију оштећених плоча при
демонтажи дрвених преграда, све у договору са Пројектантом.
Пажљива демонтажа огледала постављеног на зид. Демонтирано огледало пажљиво
склонити, одложити на место које одреди Наручилац. У договору са Наручиоцем одредити
шта радити са огледалом.

13.

14.

15.

Јед.
мере

Кол.

3
ком
ком
ком

4
3,0
3,0
3,0

м2

273,31

м2

50,0

ком

1,0

м2

273,71

м2

273,71

м2

323,00,

ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
16.

17.

Машинска израда цемнетне кошуљице дебљине 4-5 цм, са додатком микрофибер влакана
преко АБ плоче као подлога за завршне подне облоге.
Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако
је неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом
(служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наношења подолива). Смеса треба да је
добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га
шпаклом. Нанети подолив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата.
Површина која се добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити
керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће за
подолив.
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

18.

Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком
за плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање
извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу
према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је
урачунато и постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није урачуната набавка
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Опис радова

Јед.
мере

Кол.

2

3

4

Набавка керамичких плочица. Плочице италијанске, 60х60цм, I класе са одговарајућом фуг
масом. Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.

м2

323,00

м2

75.02

м2

63.0

м2

98.92

м2

17.3

м2

65,50

Бр.
1
керамичких плочица.
19.

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

20.

21.

22.

23.

Израда спуштеног плафона у холу од гипс-картонских плоча дебљине д=12,5мм на металној
подконструкцији. Висина спуштања плафона је 15цм у односу на постојећи спуштен плафон
типа Армстронг. Након уградње гипс-картонских плоча све спојеве бандажирати бандаж
тракама, а затим плоче преглетовати глет масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру
молерско-фарбарских радова). Гипскартонске плоче поставити на УД и ЦД профиле
Набавка и монтажа оштећеног спуштеног плафона у холу типа АМСТРОНГ на металној
подконструкцији. (Оштећења су настала током демонтаже постојећих дрвених преграда).
Армстронг плоче се постављају на постојећу подконструкцију. Уколико дође до оштећења
подконструкције при демонтажи дрвених преграда, поставити нову подконструкцију.
Висина спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија 60x60цм. У цену улази и
подконструкција
Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине 12.5цм, једнострука метална
потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни
неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, и металног профила УW,
поставити камену вуну дебљине 100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и
упутству произвођача.
Набавка, транспорт и израда гипсаног
зида са нишама, једнострука метална
потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни
неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине
100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Позиција
гипсане нише је ПОС Г.
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

24.

Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати.
Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела , у
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Бр.

Опис радова

1

2
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Оштећења санирати.
Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
Бојење зидова од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине зидова глетовати
два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све
површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја крем , у договору са Наручиоцем
и Пројектантом.
Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона глетовати два
пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све
површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.
Бојење плафона од гипса полудисперзивном бојом. Све гипсане површине плафона
глетовати два пута, површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање.
Подлогирати све површине, а потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ
3009 све у договору са Наручиоцем и Пројектантом .
Бојење унутрашњег зида од фасадне опеке полудисперзивном бојом. Фасадну опеку
опрати, након сушења подлогирати све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја бела
Бојење видних цеви за грејање лак бојом отпорном на топлоту. Прећи два пута. Боја бела.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

Јед.
мере

Кол.

3

4

м2

160.50

м2

44,50

м2

635.0

м2

20.0

м2

50.0

м2

63.13

м1

50,00

ком

5

БРАВАРСКИ РАДОВИ

32.

Набавка и монтажа алуминијумских портала. Портале израдити од ал. кутијастих профила,
са термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном,
дебљина стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела
свему према шеми столарије. Боја у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 ПОС П1 279х280 цм –
Конкурсна документација страна 9 од 131

Бр.

Опис радова

1

2





33.

34.

35.

36.

ПОС П2 279х280 цм –
ПОС П3 279х280 цм хармоника врата
ПОС П6 252х280 цм –
ПОС П7 200х280 цм –

Набавка и монтажа прозорског рама израђеног од ПВЦ петокоморног профила (шток,
крило и Т-пречка), минималне уградне дубине 70 мм, боја тамно браон- дрво, застакљеног
нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм (Ар). Начин отварања у свему према шеми столарије.
Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију, коефицијент топлотне
проводљивости не већи од Уф=1,3 W/м2К, не смеју садржати олово ни кадмијум.
Критеријуми за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре израде
прозора профил донети на увид Наручиоцу и Пројектанту.
ПОС П9 196x150цм - двокрилни прозор –
Набавка и монтажа двокрилних унутрашњих врата са фиксним стакленим зидом
(ветробран) изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеxа
алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма
или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми
столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 ПОС 4 - 1 ком
273x265цм - двокрилна врата (+ фиксни део)
150x265цм - фиксни део
 ПОС 4а - 110x265цм - фиксни део
Набавка и монтажа светларника. Светларник израдити од ал. кутијастих профила, са
термопрекидом, стакло - термопан, трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина
стакла 42мм, належући дихтунг стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему
према шеми столарије. Боја у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 ПОС П5 300x1068цм –
Набавка и монтажа унутрашњег фиксног стакленог зида, изведеног од каљеног стакла д=10
мм и постављена у систем Алеxа алуминијумских профила у комбиинацији са оковима за
стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Израдити све према шеми столарије
и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
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Јед.
мере

Кол.

3
ком

4
1

ком
ком
ком

4
1
1

ком

2

ком
ком
ком

1
2
1

ком

1

ком

1

Бр.

Опис радова

1

2
 Пос П8 140x265цм –
Набавка и монтажа клизних врата са фиксним стакленим зидом, изведена од каљеног
стакла д=10 мм и постављена у клизни систем Алеxа алуминијумских профила у
комбиинацији са оковима за стаклена врата произвођача Дорма или одговарајуће. Врата
опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити све према шеми столарије и у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.
 Пос П10 360x280цм –
Набавка и монтажа стаклених врата са, изведена од каљеног стакла д=10 мм и постављена
у систем Алеxа алуминијумских профила у комбинацији са оковима за стаклена врата
произвођача Дорма или одговарајуће. Врата опремљена рукохватом л=500 мм. Израдити
све према шеми столарије и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 Пос П11 90x280цм –
Набавка материјала и обрада оштећених ивица приликом демонтаже постојеће фасадне
браварије, малтерисањем, глетовањем и бојењем обрађене површине. У цену урачунати
постављање стиропора са мрежицом на местима где је то неопходно.
РАЗНИ РАДОВИ
Израда и монтажа 3Д натписа од пуног материјала.
Израда и монтажа натписа од ПВЦ фолије.
Набавка и монтажа клип шине са сајлама тип "СТАС" или одговарајуће. Димензија шине је
8.2x25мм, максимум тежину коју може да носи је 20кг/м. Боја бела или природни
алуминијум. СТАС зипер кукица се поставља на челичну сајлу

37.

38.

39.

40.
41.
42.

43.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња једнокрилних пуних врата дим 90/220цм. Крила врата се израђују од
медијапана бојена полиуретанским бојама у тону по избору Пројектанта. Испуна од
екструдираног универа. Завршна обрада - фарбана поиуретанском бојом, РАЛ9010 или
одговарајуће.
Шток је од медијапана, димензија 40/150мм фарбан полиуретанском бојом, РАЛ9006 или
одговарајуће.
Штелујуће первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата. Оквир врата
обложен дихтунг гумом. Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа
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Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

1

ком

1

паушално

1

паушално
паушално

1
1

м

7

ком

2,0

Бр.

Опис радова

1

2
према спецификацији Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта
Саставни део врата су метални подни одбојници.
Врата се уграђују у завршно обрађеном простору. Брава и окови су домаће производње,
тип ручице одредиће пројектант. На поду поставити гумени одбојник. Дрвени праг је од
храстовог масивног дрвета лакиран два пута.
Унутрашња двокрилна врата 126x230цм. Обложена фурнираним медијапаном д=4-6мм.
Испуна од екструдираног универа.
Завршна обрада - фарбана полиуретанском бојом, РАЛ9010.
Шток је од медијапана, димензија 40/150мм фарбан полиуретанском бојом, РАЛ9010.
Штелујуће первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата.
Оквир врата обложен дихтунг гумом.
Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа према спецификацији
Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта Саставни део врата је
метални подни одбојник .
Врата су уграђују се у завршно обрађеном простору.

44.

Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

1,0

м

9

м

8

м

24

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – приземље, сутерен, атријум

45.

46.

47.

НАПОЈНИ КАБЛОВИ РАЗВОДНИХ ОРМАРА И ТАБЛЕ
Демонтажа постојеће опреме, каблова и инсталационе опреме и развезивање у постојећим
разводним орманима и табли са којих су напајани. Опрема се складишти на одговарајуће
место и предаје Инвеститору. Опрема која се демонтира је следећа:
- разводни ормани и табе
- утичнице, прекидачи, бојлери, флуо светиљке (РАСТЕРИ) 4x18W и слично
- проводници
Каблови се полажу делом у зид испод малтера, Кабал је типа и пресека како следи са
бакарним жилама и изолацијом од умреженог полиетилена:
ГРО → РО 1
Н2XХ-Ј 5x16мм² (безхалогени)
РО → РТ 1
Н2XХ-Ј 5x10мм² (безхалогени)
ПНК регали дубине 60мм, ширина 300мм, дводелни, регали се постављају изнад спуштеног
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Бр.

Опис радова

1

2
плафона на одговарајуће носаче. У предвиђени регал се у једну од преграда поставља
енергетски кабловски развод у другу кабловски развод структурно кабловског система
(СКС)
Напомена: Обавезно повезати ПНК регале на шину за изједначење потенцијал,
уземмљити.
РАЗВОДНИ ОРМАРИ И ТАБЛЕ
Главни разводни ормар "ГРО"
Постојећи главни разводни искористити за напајање нових разводних ормара и табли. У
постојећи ормар уградити следећу опрему:
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 63А, кке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 63/1 произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 32А, кке окидања Ц, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 32/1 произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Ситан и неспефицирани материјал

48.
49.

50.
51.

Јед.
мере

Кол.

3

4

ком.

1

ком.

3

ком.
паушал.

3
1

Разводни ормар "РО 1"

52.

53.
54.
55.

Назидни метални разводни ормар са једним вратима приближних димензија
800x600x300мм (ВШД),ИП66, израђен од два пута декапираног лима дебљине не мање од
1.5мм, у степену заштите ИП66, боје РАЛ7035, или одговарајуће,са металном монтажном
плочом дебљине 2.5мм, сличан типу ЛЕГРАНД АТЛАНТИЦ ИП55, или одговарајући. Ормар
мора поседовати самолепљиви џеп за смештај пројектне документације. Неопходно је
обезбедити могућност закључавања разводног ормара кључем.
Заштитни прекидач диференцијалне струје, четворополни, називне струје 63А и струје
грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ЛР 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке
окидања Б, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, кке окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД, или
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1

ком

6

ком

36
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Опис радова

1

2
одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, трополни, називне струје 16А, к-ке
окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/3 произвођача ЛЕГРАНД, или
одговарајуће
Гребенасти прекидач , 1п, монтажа на врата ормана
Сигнална светиљка У=230В~ зелене боје за монтажу на ДИН шину слична типу ЛЕГРАНД,
или одговарајуће
Ситан и неспефицирани материјал
Разводна табла "РТ 1"
Назидна троредна разводна табла за 36 места слична типу Недбоx произвођача ЛЕГРАНД
или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 6А, к-ке
окидања Б, прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2, сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача
ЛЕГРАНД или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, једнополни, називне струје 16А, кке окидања Б, прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц 16/1 произвођача ЛЕГРАНД или
одговарајуће
Заштитни прекидач диференцијалне струје,четворополни, називне струје 63А и струје
грешке 500мА, тип АЦ, сличан типу ДX 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће
Ситан и неспефицирани материјал
ПРОВОДНИЦИ, ХФX ЦЕВИ И КАНАЛИЦЕ
Израда сијаличног места проводником типа Н2XХ, положеним по ПНК регалу изнад
спуштеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФX цевима и
обујмицама - комплет са разводном кутијом (без светиљке и прекидача).
Н2XХ-Ј-2x1,5 мм² (безхалогени)
Н2XХ-Ј 3x1,5 мм² (безхалогени)
Н2XХ-Ј 4x1,5 мм² (безхалогени)

56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.

Израда прикључних места за монофазне утичнице и другу електричну опрему каблом
положеним по ПНК регалу изнад спуштеног плафона, делом у зиду испод малтера, и у
претходно положеним ХФX цевима и обујмицама (без електричне опреме).
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Н2XХ-Ј 3x2,5 мм² (безхалогени)
Израда прикључних места за трофазне утичнице и мини енергетске стубове као и другу
трофазну електричну опрему каблом положеним по ПНК регалу изнад спуштеног плафона,
делом у зиду испод малтера, и у претходно положеним ХФX цевима и обујмицамакомплет са разводном кутијом (без електричне опреме).
Н2XХ-Ј 5x2,5 мм² (безхалогени)
Израда сијаличног места проводником типа ПП00 3x1.5мм, положеним кроз ХДПЕ ЦЕВ у
земљи за спољно осветљење.
ПП00 3x1.5мм² гумени, подземни, комплет са ХДПЕ цеви
Набавка, испорука и постављање глатких инсталационих цеви појачане чврстине, у зиду и
плафону испод малтера или на обујмице. Обрачун по дужном метру.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.

ХФX Ø 16 (безхалогени)
ХФX Ø 23 (безхалогени)
ХФX Ø 29 (безхалогени)
ХФX Ø 32 (безхалогени)
Испорука вода за изједначавање потенцијала (безхалогени) типа Н2XХ 1x16 мм² и полагање
од заштитне шине у ОИП код ГРО до кутије за допунско изједначење потенцијала на
приземљу на који се повезују металне инсталације (канализација, грејање, ПНК регали и
слично). Вод се полаже у зиду испод малтера и изнад спуштеног плафона.
Подна надградна каналица величине 92x20мм, комплет са потребним кривинама,
завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће
Подна надградна каналица величине 72x18мм, комплет са потребним кривинама,
завршним капама итд. произвођача ЛЕГРАНД произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће
СВЕТИЉКЕ
Испорука и монтажа светиљке МОДУС Q А 700 мА (Q3А600/700), уградни ЛЕД панел,
енергетске ефикасности А+, ИП40, ЦРИ 80 (цолор рендер индеx) век трајања 60000 сати,
произвођача МОДУС, или одговарајуће
Надградна светиљка, ИП65, плафоњера, ЛЕД, 20W
Извод за декоративно осветљење, завршава се лустер клемнама
ЛЕД ТРАКА 14,4W/м, 4000К, ИП65, комплет са трансформатором 230ВАЦ/12ВДЦ
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Јед.
мере

Кол.

3

4

м

71

м

21

м
м
м
м

1.233
651
150
130

м

120

м

19

м

6

ком
ком
ком
м

59
1
26
5

Бр.

Опис радова

1

2
Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W, аутономије 3х, слична типу ГР-936/6П произвођача
ОЛИМПИА ЕЛЕЦТРОНИЦС, или одговарајуће
Набавка и монтажа расвете С5. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 616190, материјал: бели алуминијум,
димензија: 90x7x150цм, ЛЕД 44Wатт 3000К 1260лм
Набавка и монтажа расвете С5а - НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.: 4619602, материјал: хром, стакло,
димензија: 31.5x27x120цм, Е27 / 1x100Wатт
Набавка и монтажа расвете С5б. НОВА ЛУЦЕ бр.арт.: 61471602 материјал: бели алуминијум
димензија: 50x12.5цм ЛЕД 40Wатт 3000К
Набавка и монтажа расвете С5ц - ШИНСКА РАСВЕТА, ЛЕД рефлектор 27W АТРА П00164,
СПЕЦТРУМ, бр.арт.: WОЈП00164, материјал: метал, димензија: ширина:90мм, дужина
160мм шине за качење:ШИНА МОНОФАЗНА-1М-БЕЛА ББЛИНК, бр.арт.: 50-0139, димензија:
дужина 1м
Набавк и монтажа расвете С5н – спољна расвета. ФАРО бр.арт.: 61471602, материјал: опал
полиетилен, димензија: 50x50x40цм, 100-240В
Набавка и монтажа расвете С5д, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/30/16, материјал: бели
алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја бела
Набавк и монтажа расвете С5е, ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/53/16, материјал: бели
алуминијум, димензија: 25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја жута
Набавк и монтажа расвете С1а. НОВА ЛУЦЕ, бр.арт.:6165201, материјал: метал, бело,
димензија:
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
Испорука и монтажа монофазне "шуко" прикључнице једнострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20
за монтажу у зид, комплет са дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача
АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће
Монофазна "шуко" утичница двострука П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са
дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће
Монофазна "шуко" утичница једнострука П+Н+Е 250В 16А, ИП40 са поклопцем за монтажу у
зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће
Трофазна прикључница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије
Ø60 за уградњу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или
одговарајуће

77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
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ком
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ком

4
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3

ком

3

ком

14

ком

28

ком

1

ком

2

ком

2

Бр.

Опис радова

1

2
Прикључни сет М7, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће. Прикључни сет се састоји
од:
уградна дозна за М7 модулом
носач механизма за М7 модул
енергетска утичница-бела, 2П+Е, 2М
РЈ45 прикључница
Све комплет по комаду.

90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.

Једнополни прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм,
сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће
Једнополни прекидачи, са индикацијом, 250В 16А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном
кутијом Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће
Серијски прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм, сличан
типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће
Наизменични прекидачи, 250В 10А, за уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом Ø60мм,
сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће
Прекидачки сет у парапетном каналу постављеном на стубу. У парапет се уграђују
прекидачи величине 1М, произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће, све комплет са
парапетним каналом и израдом свих веза
Уградна кутија ИП65, прикључна за спољно осветљење
Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за
раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних
каналица. Стубови се опремају следећом опремом:
Модул за опремање 8М, бели
Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 2М
Постоље за фиксирање са заштитном капом
Све комплет по комаду са везивањем и постављањем
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Кол.

3

4

1 ком
1 ком
3 ком
1 ком
ком

56

ком

4

ком

1
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4
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1
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ком 2
ком 1
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3

Бр.

Опис радова

1

2
Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4 преграде за
раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних
каналица. Стубови се опремају следећом опремом:
Модул за опремање стуба 8М, бели
Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М
Постоље за фиксирање са заштитном капом
Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова
Алуминијумски мини стуб, произвођача ЛЕГРАНД, или одговрајуће, са 4 преграде за
раздвајање енергетских каблова и каблова слабе струје. Стубови се напајају преко подних
каналица. Стубови се опремају следећом опремом:
Модул за опремање 12М, бели
Енергетске утичнице за парапетне системе, вел 2М
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката, вел 1М
Постоље за фиксирање са заштитном капом
Све комплет по комаду са везивањем и постављањем стубова

98.

99.

100.

101.

102.

103.

СЛАБА СТРУЈА
РАЧУНАРСКО-ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА
Каблови рачунарско-Телефонске мреже .
Кабал полагати по зиду испод малтера и у спуштеном плафону кроз ХФX инсталационе цеви
ФТП цат6
Монтажа рачунарске РЈ 45 утичнице предвиђене за монтажу у М7 модуле, ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ
произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ или одговарајуће, трошкови испоруке укључени у део
предмера са енергетиком
Рацк орман за зидну монтажу 15У. Испорука и монтажа Орман се испоручује у комплету са
шрафовима и матицама за постављање опреме, врата са бравицом и кључем, врата се
отварају до 180 степени, лева и десна страна се могу скидати, отвори за пролаз каблова, на
горњој страни поставити два 12цм вентилатора, максимална носивост 60Кг, ИП20 Висина
769мм
Лан Сwитцх Д-Линк СОХО Гигабит ДГС-1024Д, 24x10/100/1000Мбпс/Неуправљив/десктоп,
24 портова
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Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

3

2
Бежични АП Рутер, за појачавање wирелес сигнала
300Мбпс/1xWАН+4xЛАН+1xУСБ2.0/3x5дБи антене

104.
- Предмер: сутерен
Бр. Поз.

Опис радова

1

2

Јед.
мере
3

Кол.
4

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Померање и изношење постојећег намештаја из просторија које се адаптирају. Овом
позицијом обухваћено је изношење постојећег ретро пулта код шанка заједно са челичном
платформом (платформу не бацати на депонију).
Рушење преградних зидова од опеке дебљине 12цм и 20цм. Рушење зидова извести заједно
са серклажема и надвратницимаи свим облогама на зиду. Опеку очистити и сложити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа металних прозора. Демонтиране прозоре склонити, утоварити на
камиони одвести на депонију.
Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата склонити, утоварити на
камиони одвести на депонију.
Измештање постојећих радијатора. Пажљива демонтажа радијатора, након демонтаже
обојити радијатор, бојом за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и
физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. У цену улази и монтажа
радијатора са свим потребним елементима (вентилима, држачима..) на нову позицију по
пројекту и у договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Пажљива демонтажа подних керамичких плочица у цементном малтеру. Плочице и подлогу
скинути до бетонске конструкције. Плочице очистити од малтера и сложити. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа подне облоге од винила. Винил одлепити, уколико је потребно стругати
шпахтлом. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на депонију.
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м2

105,61

м2

25,19

ком

6,0

ком

4

ком

1

м2

109,0

м2

30,0

Бр. Поз.
1
8.

9.
10.
11.

Опис радова
2
Пажљива демонтажа зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са
малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити
челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску
депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају.
Пажљива демонтажа спуштеног плафона типа "хантер дагалас". Плафон демонтирати,
склонити, утоварити на камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа канализационе цеви од постојећег пулта у кантини. Дужина цеви ~2м.
Пажљива демонтажа постојеће судопере. Судоперу демонтирати поставити на нову позицију
по пројеку. Изводе за воду и канализацију од судопере затворити.

Јед.
мере
3

Кол.
4

м2

6,0

м2

19,19

пауш

1

пауш

1

м2

151,93

м2

162,30

м2

20,0

м2

162,30

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

12.

13.

14.
15.

Израда равнојућег слоја за под. Под очистити од свих нечистоћа метлом, одмастити је и ако је
неопходно опрати. Нанети подлогу уз помоћ ваљка или четке. Подлогу разредити водом
(служи да додатно очисти и навлажи подлогу пре наношења подолива). Смеса треба да је
добро помешана, без грудвица, густине јогурта. Излите смесу на део пода и размазати га
шпаклом. Нанети подолив на целу површину просторије и пустите да се осуши 24 сата.
Површина која се добије треба бити равна. Преко тако изливене подлоге поставити
керамичке плочице. Користити Хенкел ЦН69 самонивелушићу масу или одговарајуће, за
подолив.
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
Постављање подних керамичких плочица. Плочице I класе димензије 60/60 лепити лепком за
плочице, у слогу по избору Пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести
равно. Постављене плочице фуговати и под очистити. Подови се постављају у холу према
пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (дебљина фуге д=0мм). У цену је урачунато и
постављање припадајуће сокле висине h=10цм. У цену није урачуната набавка керамичких
плочица.
Постављање зидних керамичких плочица. Плочице I класе лепити лепком за плочице, у слогу
по избору пројектанта. Подлогу претходно припремити и полагање извести равно.
Постављене плочице фуговати. У цену улази и набавка плочица. Подови се постављају у холу
према пројекту. Постављају се по систему фуга на фугу (плочице поставити без фуга).
Набавка подних керамичких плочица, италијанске, плочице И класе димензије 50x50цм.
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Бр. Поз.
1
16.
17.

Опис радова
2
Плочице бирати у договору са Наручиоцем и Пројектантом.У цену улази и фуг маса
Набавка зидних керамичких плочица, италијанске, плочице димензије 20x20цм. Плочице
бирати у договру са Наручиоцем. И Пројектантом.У цену улази и фуг маса
Набавкаи уградња декинг пода.

Јед.
мере
3
м2

Кол.
4
20,0

м2

5,0

м2

86,35

м2

15,48

м2

54,0

м2

22,70

м2

294,15

м2

43,24

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Израда спуштеног плафона од гипс-картонских плоча дебљине д=12,5мм на металној
подконструкцији, профили УД 30 и ЦД 60. Висина спуштања плафона је за дистанцере, носаче,
гипскартонских плоча. Плафон се спушта да се сакрију електро каблови. Након уградње гипскартонских плоча све спојеве бандажирати бандаж тракама, а затим плоче преглетовати глет
масом (позиција глетовања обрачуната у оквиру молерско-фарбарских радова).
Набавка и монтажа спуштеног плафона у холу сутерена типа АРМСТРОНГ или одговарајуће, на
металној подконструкцији. Армстронг плоче се постављају на подконструкцију. Висина
спуштања плафона је постојећа, плоче су димензија 60x60цм. У цену улази и подконструкција.
Набавка, транспорт и израда преградних зидова дебљине 12.5цм, једнострука метална
потконструкција обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни
неносиви зид израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине
100мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача.
Набавка, транспорт и израда гипсаног зида са нишама, једнострука метална потконструкција
обложена обострано гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм. Преградни неносиви зид
израдити од поцинкованог профила ЦW 100, поставити камену вуну дебљине 100мм и
обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Зид је у делу шанка у
кантини. Пос Г1 и Пос Г2
МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.
Бојење зидова полудисперзивном бојом. Све површине зидова прво глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у
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Бр. Поз.

Опис радова

1

2

Јед.
мере
3

Кол.
4

договору са Наручиоцем и Пројектантом.

24.

25.
26.

Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја бела.
Бојење плафона полудисперзивном бојом. Све површине плафона глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009, или одговарајуће, све у
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење видних цеви за грејање лак бојом отпорном на топлоту. Прећи два пута. Боја бела.

м2

100,00

м2

52,70

м1

50,00

БРАВАРСКИ РАДОВИ

27.

28.

29.

Набавка и монтажа прозорског рама израђеног од ПВЦ петокоморног профила (шток, крило и
Т-пречка), минималне уградне дубине 70 мм, боја тамно браон- дрво, застакљеног
нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм (Ар). Начин отварања у свему према шеми столарије.
Примењени профили морају имати 10-годишњу гаранцију, коефицијент топлотне
проводљивости не већи од Уф=1,3 W/м2К, не смеју садржати олово ни кадмијум. Критеријуми
за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре израде прозора профил
донети на увид Наручиоцу и Пројектанту.
Пос ПС1- 279/61 - трокрилни прозор –
Пос ПС2- 211/61 - трокрилни прозор –
Набавка и монтажа стаклених врата израђених од зидова које чине панплеx или каљене
стаклене плоче фиксиране за под, Систем типа ДОРМА_АЛЕXА АТ23/ или одговарајуће.
Профил у боји бела. Врата су фиксна, димензија 145/230цм. Монтажа се врши према
радионичким детаљима произвођача. Примењени профили морају имати 10-годишњу
гаранцију. Критеријуми за уграђени прозорски рам у свему према техничком опису. Пре
израде прозора профил донети на увид Наручиоцу и Пројектанту.
Пос ПС3- 130x230
Набавка и уградња клизних застакљених врата дим 130/220цм. (Улаз у гардеробу). Врата се
израђују од алуминијумских кутијастих термоизолованих профила. Крила врата су различите
ширине. Врата су застакљена термопан стаклом 4+12+4мм. Рукохвати и окови врата се
уграђују у свему према шеми столарије.
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Опис радова

1

2

Јед.
мере
3

Кол.
4

Пос ПС3a- 145x220

30.

Набавка и монтажа портала од ал. кутијастих профила, са термопрекидом, стакло - термопан,
трослојно 6+12+4, комора испуњена аргоном, дебљина стакла 42мм, належући дихтунг
стандарног квалитета. Начин отварања и подела свему према шеми столарије. Браварија је
БЕЛА БОЈА. Све у договору са Наручиоцем и Пројектантом .
Пос ПС4- 170x230

ком

1

ком

2

м

10

паушално

1

ком

2

ком

3

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

31.

Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних врата 91/220 цм обложена медијапаном д=46мм. Испуна од екструдираног универа. Завршна обрада - фарбана поиуретанском бојом,
РАЛ9010. Шток је од медијапана, димензија 40/150мм фарбан полиуретанском бојом,
РАЛ9006. Штелујуће первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата. Оквир врата
обложен дихтунг гумом. Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа
према спецификацији Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта Саставни
део врата су метални подни одбојници. Врата се уграђују у завршно обрађеном простору.
РАЗНИ РАДОВИ

32.

33.

34.
35.

Израда канализационог развода у просторији кантине. Позицијом обухватити полагање цеви
за судоперу, делом у простору између зида и гипс облоге, а делом у зиду од цигле
(штемовање зидова), као и израду једног подног сливника. Основни развод ради се од ПВЦ
цеви Ø50 и Ø75. Позицијом је обухваћен сав потребан материјал укључујући пвц цеви до
изласка канализације из просторије, хромирану решетку подног сливника. Обрачун по м'
изведеног развода, независно од пресека цеви.
Израда инсталације водовода просторије кантине. Позиција обухвата полагање водоводних
цеви Ø20 унутар облоге од гипса односно у зиду од опеке, везивање за постојећу инсталацију
хладне воде уз уградњу главног кугластог вентила, као и набавку и монтажу комплет
прикључне славине за укупно осам веш машина. Обрачун паушално.
Набавка и израда огледала. Огледала су димензије 100x220цм. Огледала окачити на зид
Набавка и монтажа алуминијумског радијатора 1500 х1000мм са комплетном пратећом
опремом и цевима.
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36.

2
Израда и монтажа 3Д натписа од пуног материјала. Дужина натписа ~3м

4

паушално

1

37.

Израда и монтажа натписа од ПВЦ фолије.

паушално

1

- Предмер: атријум
Бр. поз.

Опис радова

1

2

Јед.
мере
3

Кол.
4

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ручно чишћење терена и скидање постојећег слоја стаза од бетона . Шут утоварити на камион
и одвести на депонију.
Скидање пода од гранит. пл. постављене у цем. малтеру на улазу у хол. Обити плочице и
скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити и одвести на депонију
Скидање слоја бетона испод пода, дебљине до 6 цм. Скинути слој разбити. Шут прикупити и
одвести на депонију
Рушење косе бетонске плоче степеништа. Рушење косе плоче извести пажљиво. У цену улази
сечење арматуре. Шут изнети, утоварити у камион и и одвести на депонију. Обрачун по м2
плоче
Рушење зида од опеке, дебљине 25 цм са жардињером. Утовар шута у возило и одвоз на
депонију. У цену урачунати подупирање међуспратне конструкције пре рушења зида.
Рушење ивичњака извести заједно са подлогом. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на
депонију. Обрачун по м1 ивичњака
Демонтажа кровног покривача од лима. Лим се скида са крова на безбедан начин. Обрачун по
м2 крова
Демонтажа металне ограде . Ограду пажљиво демонтирати , очистити и сложити или
утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м2 ограде
Демонтажа металне надстрешнице . Надстрешницу пажљиво демонтирати , очистити и
сложити или утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м2 ограде
Конкурсна документација страна 24 од 131

м3

34,15

м2

16,25

м2

16,25

м2

4,96

м3

1,9

м1

63,91

м1

6,35

м2

26,18

м2

9,08

Бр. поз.

Опис радова

1

2
Демонтажа лимене надстрешнице са прозора у сутерену атријума. Надстрешницу пажљиво
демонтирати, очистити и сложити или утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по
комаду
Демонтажа Ал окапнице на прозорима код улаза у атријум. Окапнице пажљиво демонтирати,
очистити и сложити или утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м'
Демонтажа надстрешнице изнад улаза . Надстрешницу пажљиво демонтирати, очистити и
сложити или утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м2 ограде
Пажљива демонтажа врата, површине до 2.00 м2. Демонтирана врата склонити, утоварити на
камиони одвести на депонију.
Сечење постојећег шибља. Посечено шибље и остали отпадни материјал прикупити, утоварити
на камион и одвести на депонију.
Измештање бетонских клупа на новопројектовано место. Пажљива демонтажа постојећих
бетонских клупа и монтажа истих на нову позицију.
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ земље за темељну траку степениста. Ископану земљу одложити, део користити за
насипање испод маш. просторије а остатак однети на депонију.
У току и по завршеним радовима са градилишта прикупити шут, вишак земље и други отпадни
материјал и одвести на градилишну депонију приступачну за утовар у камион.
Набавка и разастирање тампом слоја шљунка у слоју дебљине 15 цм, испод темеља.
Тампонски слој шљунка насути у слојевима, набити и фино испланирати са толеранцијом по
висини +/- 1 цм.
Набавка, довоз и растирање плодне чисте земље.
Набавка, довоз и растирање беле ризле, димензије 0,8-1,1мм.
Набавка и поплочавање Бехатон плочама,или одговарајуће, дебљине 5 цм. Плоче поставити у
слоју песка и спојнице фуговати по избору пројектанта.
Набавка и монтажа риголе за одвод атмосферских вода. Обрачун по м1

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Јед.
мере
3

Кол.
4

ком

2,00

м'

8,00

м2

26,18

ком

1,00

м2

10,90

ком

11,00

м3

6,5

м3

6,50

м2
м3
м3

8,00
4,30
4,20

м3
м1

84,15
12,00

м3

6,54

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ
23.

Израда армирано бетонских темељних трака марке МБ 30, или одговарајуће.Израдити оплату
и темеље армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање радити преко
претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима.
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Бр. поз.
1

24.

25.

26.

Опис радова
2
У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка.
Израда армирано бетонских греда, различитог пресека, марке МБ 30, или
одговарајуће.Израдити оплату и стубове армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и
помоћна скела
Израда армирано бетонске плоче подеста и плоче степеника, марке МБ 30 или
одговарајуће.Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела.
Набавка и постављање бетонских ивичњака . Ивичњаке поставити у слоју цементног
малтера.Обрачун по м1

Јед.
мере
3

Кол.
4

м3

1,53

м3

10,89

м1

58,00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
27.

Набавка, сечење, савијање и уградња класичне и мрежасте арматуре. Армирати према
статичким детаљима из пројекта. Количина арматуре је орјентациона. Тачну количину
одредити према детаљима и спецификацији арматуре.

кг

1.914.,00

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
28.
29.

Набавка материјала и постављање кровног покривача од трапезастог пластифицираног лима. У
цену урачунати сав потребан материјал за уградњу и снегобране.
Набавка материјала и постављање покривача на тендама. У цену урачунати сав потребан
материјал .

м2

9,1

м2

29,3

м1

9,00

м1
м1

7,00
10,00

БРАВАРСКИ РАДОВИ
30.

31.
32.

Израда и постављање ограде. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта.
Ограда је од кутијастог црног челика пресека 3x5цм Рукохват је пуног древта, храст, квадртног
пресека 5x5цм. Испуна каљено стакло дебљине 8мм. Финална обрада улазе у цену.
Израда и постављање ограде. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта.
Ограда је од кутијастог црног челика пресека 3x5цм. Рукохват је пуног древта, храст, квадртног
пресека 5x5цм. Финална обрада улазе у цену.
Израда и постављање стаклене надсрешнице. Надстрешница је од стакла, дебљине 12-24мм.
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Бр. поз.
1

33.

Опис радова
2
Иноx носачи, конектори Надсрешницу израдити и уградити по детаљима и упутству
пројектанта.
Израда и постављање дрвеног рукохвата на зид. Рукохват је пуног древта, храст, квадртног
пресека 5x5цм. Финална обрада улазе у цену. Рукохват израдити и уградити по детаљима и
упутству пројектанта.

Јед.
мере
3

Кол.
4

м1

7,00

м2

81,00

м2

15,00

м2

7,04

м2

40,00

ком

1,00

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

34.

Постављање подне гранитне керамике, на лепак на степеништу и подестима. Керамику I класе,
димензије 30х60цм, 60х60цм лепити лепком у слогу по избору пројектанта. Подлогу претходно
припремити и полагање извести равно. Постављене плочице фуговати и под очистити
пиљевином. У цену улази и набавка керамике.
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

35.

36.

37.

38.

Бојење старих врата са које је скинута стара боја. Скинуту стару постојећу фарбу, урадити све
предрадње које су потребне пре постаљања нове фарбе. Средити оштећена на вратима. У цену
улази демонтажа и монтажа врата, нови окови, нова ручкица, све у договору са Наручиоцем и
Пројектантом . Обрачунава се по м2 глетоване површине заједно са скелом.
Скидање старе боје са дрвене надстрешнице. Постојеће слојеве боје скинути наношењем
хемијског растварача и скидањем слојева боје шпахтлама и одговарајућим алаткама. Поступак
понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. По
извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. Нарочиту пажњу обратити да не
дође до оштећења ивица и профилације. Након скидања боје дрвене елементе префарбати,
лаком за спољну употребу, боја тамно брао. Обрачун по м2 очишћене површине.
Обрада бетонских степеништа фасадном бојом. Бетонско степениште припремити за фасадну
боју, површине треба да буду равне. Боја по избору Пројектанта.
СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Једнокрилана пуна улазна врата са светларником димензије 96/350цм. Врата су од пуног
древета. Имају светларник. Завршна обрада - фарбана полиуретанском бојом, боја тамно
браон. Врата имају стаклену преграду. Стакло транспарентно. Светларник је фиксни, стакло
транспарентно. Шток је од дрвета, фарбан полиуретанском бојом, тамно браон. Штелујуће
первајз лајсне од медијапана, исте обраде као и плот врата. Оквир врата обложен дихтунг
гумом. Врата су опремљена сакривеним шаркама, бравом са два кључа према спецификацији
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1
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40.
41.
42.

Опис радова
2
Инвеститора и квакама од алуминијума по избору пројектанта Саставни део врата је метални
подни одбојник. Врата су уграђују се у завршно обрађеном простору. Стакло је фиксно,
каљено, транспарентно са пескираним логом БМС
Израда и монтажа дрвених елемената за клупе и бетонске трибине у атријуму. Дрвени
елементи се израђују од пуног дрвета, храст. Дрво лакирати мат лаком и заштити свим
потребним средстива од спољних утицаја. Монтирати дрвене елементе за бетонске
клупе/степениште.
РАЗНИ РАДОВИ
Набавка и монтажа хидрауличне подизне платформе за инвалиде типа Клееманн или
одговарајуће. Обрачун по комаду
Набавка и монтажа спољних клупа
Набавка и монтажа канте за смеће.

Јед.
мере
3

Кол.
4

м2

55,38

ком
ком
ком

1,00
5
5

ПАРТИЈА 2 – ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ПО МЕРИ

Бр.

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

1

2

3

4

ком

1

ком

1

ПРИЗЕМЉЕ

1.

2.

ПОС 1 - пријемни пулт димензије334x275x110цм. Израда и монтажа пријемног пулта. Позицију
израдити од фурнираног медијапана храст, фарбаног медијапана, боја слонова кост дебљине
д=19мм, боја бела мат, унутрашње полице од универа дебљине д=18мм, кроноспан или
слично, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Кантовати АБС
траком д=0.4мм и фурнир тарком дебљине д=0.6мм (у договору са Пројектантом). Ручкица
ХАФЕЛ, или одговарајуће, црна мат, број артикла:110.35.371 или одговарајуће. У цену улазе сви
окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 2 - полица, са затвореним делом, у фотокопирници димензије 90x30x241.5цм. Израда и
монтажа полице. Позицију израдити од универа дебљине д=25 мм и д=18мм, кроноспан или
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1

2
слично по упутству Пројектанта, у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Полице кантовати
АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Полице нису фиксне, направити
перфорацију. Ручкица ХАФЕЛ, или одговарајућа, црна мат, број артикла:110.35.371 или
одговарајуће. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 3 - полица за књиге. Израда и монтажа полице за књиге, димензије 90x30x241.5цм.
Израда и монтажа полице. Позицију израдити од универа дебљине д=25 мм и д=18мм,
кроноспан или слично. по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта.
Полице кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 4 - полица за књиге. Израда и монтажа полице за књиге, димензије 70x30x241.5цм.
Израда и монтажа полице. Позицију израдити од универа дебљине д=25 мм и д=18мм,
кроноспан или слично, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта.
Полице кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 4а - полица за књиге (стаклена врата). Израда и монтажа полице за књиге, димензије
70x30x241.5цм. Израда и монтажа полице. Позицију израдити од универа дебљине д=25 мм и
д=18мм, кроноспан или слично, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Полица има
стаклена врата, крило димензије 35x182цм. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи, шарке све у договору са Пројектантом.
ПОС 5 - радни сто. Израда и монтажа радног стола, димензије 80x150x76цм. Позицију
израдити од дрвета - ногице, дрво димензије 4x4цм, и радна плоча од фарбаног медијапана,
боја слонова кост, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Део за
фиоке и кућиште је од универа кроноспан или слично, слонова кост. Фронтови су од фарбаног
медијапана. Полице кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом), ручкица
ХАФЕЛ, или одговарајуће,црна мат, број артикла:110.35.371 или одговарајуће. У цену улазе сви
окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 6 - радни сто. Израда и монтажа радног стола, димензије 80x160x76цм - полукруг.
Позицију израдити од дрвета - ногице, дрво димензије 4x4цм, и радна плоча од фарбаног
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4.

5.

6.

7.
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медијапана, боја слонова кост, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 7 - фиокаш за радни сто. Израда и монтажа фиокаша, димензије 50x65x62цм. Позицију
израдити од универа (корпус) фронт фиоке од фарбаног медијапана. Укупно је 3 фиоке. Фиоке
имају систем за закључавање. Све урадити по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца
и Пројектанта. Полице кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Ручкица
ХАФЕЛ, или одговарајуће, црна мат, број артикла:110.35.371 или одговарајуће. У цену улазе сви
окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 8 - плакар/гардеробер. Израда и монтажа гардеробера, димензије 80x55x241.5цм.
Позицију израдити од универа кроноспан илислично, слонова кост дебљине д=18мм по
упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Полице кантовати АБС траком
д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Унутрашње полице нису фиксне, направити
перфорацију. Ручкица ХАФЕЛ, или одговарајућа, црна мат, број артикла:110.35.379 или
одговарајуће. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 9 - пулт у фотокопирници. Израда и монтажа пријемног пулта у фотокопирници димензије
304x75x110цм. Позицију израдити од фурнираног медијапана храст, фарбаног медијапана, боја
слонова кост дебљине д=19мм, боја бела мат, унутрашње полице од универа дебљине
д=18мм, кроноспан или слично, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. Кантовати АБС траком д=0.4мм и фурнир тарком дебљине д=0.6мм (у договору са
Пројектантом). ручкица ХАФЕЛ, или одговарајућа, црна мат, број артикла:110.35.371 или
одговарајуће. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.

8.

9.

10.

11.
12.

ПОС 10 - радни сто. Израда и монтажа радног стола, димензије 100x60x76цм. Позицију
израдити од дрвета - ногице, дрво димензије 4x4цм, и радна плоча од фарбаног медијапана,
бело, мат. по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе сви
окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 11 - дрвене летве око стуба. Набавка и монтажа дрвених летвица као облога на бетонском
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стубу. Летвице су правоугаоног пресека димензије 3x4цм, храст натур, лакирати их мат лаком.
Поставити их хоризонтално. Међусобно их повезати дрвеним носачем, спој геровати, ексери
нису видљиви. Позицију израдити по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. Летве поставити од пода до плафона.
ПОС 12 - дрвене летве зид/плафон. Набавка и монтажа дрвених летвица. Летвице су
правоугаоног пресека димензије 5x10цм дужине 200цм, храст натур, лакирати их мат лаком.
Поставити их хоризонтално. Међусобно их повезати металним носачем и причврстити за зид и
под. Позицију израдити по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта.
Летве поставити од пода до плафона.
ПОС 13 - радни сто за рачунаре за кориснике. Израда и монтажа радног стола, димензије
60x100x76цм са носачем за кућиште. Позицију израдити од дрвета - ногице, дрво димензије 45цм, кружмог попречног пресека и радна плоча од фарбаног медијапана, бело, мат. по
упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Полице кантовати АБС траком
д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Унутрашње полице нису фиксне, направити
перфорацију. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.

13.

14.

15.

16.

СУТЕРЕН
ПОС 14 - гардеробни ормарић димензије 40x52x196цм. Израда и монтажа гардеробних
ормарића. Позицију израдити од универа дебљине д=18мм, кроноспан или одговарајући, боја
слонова кост, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Ормарић
кантовати АБС траком д=0.4мм (у договору са Пројектантом). Гардеробни ормарић има двоје
врата - два корисника могу коритити један ормарић. Предвидети систем за закључавање.
Ормарић поставити на ногице висине 10цм. Ручкице РУјЗ десигн број арт. 117.30 шифра Т или
одговарајуће. У цену улазе сви окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 14а - гардеробни ормарић ПВЦ фолија. Израда бројева од ПВЦ фолије за гардеробне
ормариће. ПВЦ фолију залепити на врата гардеробних ормарића. Димензија слова ~20x12цм,
боја, фонт и положај на вратима гард.ормарића у техничким цртежима и све у договору са
Пројектантом и Наручиоцем.
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ПОС 15 - пулт/гардероба, димензија 250x50x75цм. Израда и монтажа пријемног пулта.
Позицију израдити од универа дебљине д=18мм, и фурнираног медијапана дебљине д=25мм
кроноспан или слично, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Код
фиока предвидети систем за закључавање. Пулт кантовати АБС траком д=0.4мм и фурнир
траком д=0.6мм (у договору са Пројектантом). У цену улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 16 - пулт/гардероба, ДРВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ димензија 70x250x10цм. један дрвени елемент је
димензије 10x4цм (укупно 12ком.). Дрвене елементе међусобно причврстити металним
носачем кружног пресека. Носаче у доњој и горњој зони дрвеног елемента причврстити за под
односно плафон. Позицију израдити од пуног дрвета, храст натур, лакирати мат лаком, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 16а - пулт/гардероба, ПОЛИЦА ЗА КАРТИЦЕ 61x11x84.5цм. Позицију израдити од универа
слонова кост, кроноспан или слично. Преграде урадити од шпер плоче дебљине 4мм. Шпер
плочу офарбати у бело. У свкој прегради залепити број од ПВЦ фолије, боја фолије црвена, све
по упутствима Пројектанта.
ПОС 17 - пулт/шанк димензије 333x60x76цм и 80x60x76цм. Израда и монтажа пулта код шанка.
Позицију израдити од универа дебљине д=18мм кроноспан или слично, слонова кост по
упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. Фронтови су од фарбаног
медијапана, боја слонова кост. Пулт обложити дрвеним летвицама димензије 3x3цм, залепити
их са предење страна пулта, разамка између њих је 1цм. Пулт кантовати АБС траком д=0.4мм и
фурнир траком д=0.6мм (у договору са Пројектантом). Са унутрашње стране пулта направити
фиоке и врата од универа димензије д=18мм, према техничким цртежима и упутству
Пројектанта. Нa радну плочу поставити компакт плочу, кроноспан или слично. Боја плоче је у
договору са Пројектантом. На пулту поставити стаклену витрину. Стаклена витрина је отворена
са стране шанка. има једну стаклену полицу. Сокла је алуминијумска. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи, ногице. судопера БЛАНЦО ФЛЕX МИНИ, Модел 511918
или одговарајуће, димензије 43.5x78цм племенити челик, славина БЛАНЦО ВИТИС, Модел
516991 или одговарајуће.
ПОС 18 - жардињера димензије 40x50x70цм. Израда и монтажа дрвене жардињере на
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1

ком

1

ком

3

Бр.

Опис радова

1

2
металним носачима. Жардињере израдити од фурнираног медијапана, кроноспан или слично.
боја храст. Унутар жардињере поставити метално корито од лима. Жардињере кантовати
фурнир траком дебљине д=0.6мм. Металне ножице су од црне браварије, квадратог пресека
димензије 5x5мм, поставити према упутствима Пројектанта.
ПОС 19 - полице у шанку димензије 25x300x2.5цм. Израда и монтажа полица од универа,
храст,кроноспан или слично дебљине д=25мм, по упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице кантовати фурнир траком д=0.6мм (у договору са
Пројектантом). Полицу причврсти за зид, са носачима за полице. У цену улазе сви окови,
носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 20 - дрвена облога на зиду 4.70x1.6м. Израда и монтажа зида од дрвених елемената.
Дрвена облога је од фурнираног медијапана, храст, кроноспан или слично Кантовати фурнир
траком дебљине 0.6мм, правоугаоног пресека димензије 1.9x10цм. Дрвену облогу причврстити
на зид. Поставити на висини од пода до висине парапета, према упутству Пројектанта.
ПОС 21 - дрвени зид преграда код тоалета. Дрвене елементе међусобно причврстити
металним носачем кружног пресека. Носаче у доњој и горњој зони дрвеног елемента
причврстити за под односно плафон. Позицију израдити од пуног дрвета, храст натур, лакирати
мат лаком, по упутству Пројектанта у боји по захтеву Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе сви
окови, ручкице, клизни механизми, носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 22 - маска за радијатор - приземље. Израдити маску за радијатор од универа, храст,
кроноспан или слично. Маску направити тако да може да се отвори и лако приступи
радијатору. Све у договору са Пројектантом.
ПОС 23 - врата за ГРО орман. Израдити врата 133.5x230цм (двокрилна) од универа дебљине
д=18мм, слонова кост, кроноспан или слично. Врата имају Ал кант лајсну. Све у договору са
Пројектантом
Израда и монтажа кутија за експонате ("бокс" за експонат) од фарбаног медијапана, боја бела,
мат. Димензије кутија:
-32x60цм висина 30цм - 1ком
-32x60цм висина 70цм - 2ком
-32x60цм висина 45цм - 2ком
-32x30цм висина 45цм - 1ком
-32x30цм висина 80цм - 1ком

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

3

ком

1

ком

1

ком

4

ком

1

Бр.
1
28.

Опис радова
2
Израда и монтажа стаклених клизних врата са системом за закључавање, у ниши за експонате.
Клизна врата су димензије 125х190цм

Јед.
мере

Кол.

3

4

ком

4

3.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим прописима,
стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове.
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са Правилником о садржини и начину вођења
стручног надзора („Сл.гласник РС“, бр.22/2015 и 24/2017), и да поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од
стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређеаја и опреме.
3.3 Рок за извођења радова:
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од почетка извођења радова.
Рок за извођење радова је максималан односно не може бити прекорачен ради несметаног обављања делатности Наручиоца.
Након завршетка радова Понуђач и Наручилац потписују Записник о примопредаји радова.
3.4. Гарантни рок за изведене радове:
Гарантни рок: минимални гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од датума потписивања Записника о примопредаји радова.
Гарантни рок за коришћени материјал је у складу са гарантним роком произвођача материјала, рачунајући од дана примопредаје радова
Наручиоцу.
3.5. Рок важења понуде:
Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
Напомена: понуђени радови морају потпуно испуњавати све услове из техничке спецификације.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Услови за учешће су исти за обе партије
4.1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне
услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, као и
 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
4.1.2. Наручилац у предметном поступку јавне набавке захтева следеће додатне услове
за учешће, и то:


финансијски капацитет: да је понуђач у периоду 6 месеци пре објављивања
Позива за подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да није имао
ниједан дан неликвидности (период од 02.04.2017. до 02.10.2017.године).
 пословни капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године
(2014, 2015 и 2016. година) извео радове чији је предмет истоветан са
предметом јавне набавке, на основу којих је у уговореном року, на
уговорен начин, извео радове у вредности од минимум 10.000.000,00
динара.
 технички капацитет: да понуђач располаже са једним теретним моторним
возилом,
 кадровски капацитет: да понуђач располаже са најмање пет лица који
обављају послове који су предмет јавне набавке.

4.1.3. Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН став 1. тачка 1), 2)
и 4).
Подизвођач испуњава обавезне услове тако што доказује:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, као и
да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.

4.1.4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
ЗЈН став 1. тачка 1), 2) и 4).
Сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне услове тако што доказује:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, као и
 да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији.
4.1.5. Понуђач из групе понуђача додатне услове захтеване овом комкурсном
документацијом испуњавају заједно
4.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ:
Правна лица:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
Предузетници:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег
регистра.
Напомена: понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ:
Правна лица:
1. Извод из казнене евиденције односно уверењe надлежног основног и вишег суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних
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судова садржи податке из казнене евиденције основног и вишег суда, довољно је доставити
само ту потврду;
2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних
дела организованог криминала;
3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију
понуђача („Службени гласник РС“, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о
јавним набавкама.
Понуђач може да достави фотокопију Решења о упису у регистар понуђача АПР-а или
да на обрасцу понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени
податак или да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где
Наручилац може да изврши увид у тражени податак.
Услов из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач доказује писаном
Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и иста је
саставни део ове Конкурсне документације.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећег доказа:
Неопходан финансијски капацитет доказује се достављањем Потврде Народне банке
Србије о броју дана неликвидности за тражени период.
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Понуђач може да достави Потврду НБС о броју дана неликвидности или да на обрасцу
понуде наведе интернет адресу где Наручилац може да изврши увид у тражени податак или
да сачини изјаву (у слободној форми) у којој ће навести интернет адресу где Наручилац може
да изврши увид у тражени податак.
Неопходан пословни капацитет доказује се списком радова који мора бити потписан
и оверен од стрне овлашћеног лица понуђача са наведеним износима радова, датумима
извођења радова и пословним именима наручиоца који су потврду издали (Образац бр.12
Конкурсне документациј) и Потврде о изведеним радовима ( Образац бр. 13 Конкурсне
документације) издате од стране наручиоца који су наведени у Списку изведених радова.
Неопходан технички капацитет доказује се достављањем копије саобраћајне дозволе
или уговора о закупу или лизингу.
Неопходан кадровски капацитет доказује се ( за сваког запосленог или ангажованог)
достављањем фотокопије уговора о раду или уговора о ангажовању по неком другом основу,
закљученог најмање три месеца пре објављивања Позива за подношење понуда, из ког се
може недвосмислено утврдити да лице обавља послове које су предмет јавне набавке
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице,
предузетник и физичко лице као понуђач из групе понуђача доказује заједно са осталим
понуђачима из групе понуђача, тј. додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају
заједно.
Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa мoгу сe дoстaвљaти у нeoвeрeним кoпиjaмa, a
нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд пoнуђaчa, чиja je
пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja, дa дoстaви
нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од
дана упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Нaручилaц нe мoжe oдбити кao нeприхвaтљиву, пoнуду зaтo штo нe сaдржи дoкaз
oдрeђeн oвим зaкoнoм или кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм, aкo je пoнуђaч, нaвeo у пoнуди
интeрнeт стрaницу нa кojoj су трaжeни пoдaци jaвнo дoступни.
Укoликo je дoкaз o испуњeнoсти услoвa eлeктрoнски дoкумeнт, пoнуђaч дoстaвљa
кoпиjу eлeктрoнскoг дoкумeнтa у писaнoм oблику, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje
eлeктрoнски дoкумeнт, oсим укoликo пoднoси eлeктрoнску пoнуду кaдa сe дoкaз дoстaвљa у
извoрнoм eлeктрoнскoм oблику.
Aкo пoнуђaч имa сeдиштe у другoj држaви, нaручилaц мoжe дa прoвeри дa ли су
дoкумeнти кojимa пoнуђaч дoкaзуje испуњeнoст трaжeних услoвa издaти oд стрaнe
нaдлeжних oргaнa тe држaвe.
Aкo пoнуђaч ниje мoгao дa прибaви трaжeнa дoкумeнтa у рoку зa пoднoшeњe пoнудe,
збoг тoгa штo oнa дo трeнуткa пoднoшeњa пoнудe нису мoглa бити издaтa пo прoписимa
држaвe у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe и укoликo уз пoнуду прилoжи oдгoвaрajући дoкaз зa тo,
нaручилaц ћe дoзвoлити пoнуђaчу дa нaкнaднo дoстaви трaжeнa дoкумeнтa у примeрeнoм
рoку.
Aкo сe у држaви у кojoj пoнуђaч имa сeдиштe нe издajу дoкaзи из члaнa 77. Закона о
јавним набавкама, пoнуђaч мoжe, умeстo дoкaзa, прилoжити свojу писaну изjaву, дaту пoд
кривичнoм и мaтeриjaлнoм oдгoвoрнoшћу oвeрeну прeд судским или упрaвним oргaнoм,
jaвним бeлeжникoм или другим нaдлeжним oргaнoм тe држaвe.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
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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 о
додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописан начин.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи
следеће податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима
се спроводи поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде
који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију и на
енглеском језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део
требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши
превод тог дела понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора,
релевантна је верзија конкурсне документације на српском језику.
5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део Конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Понуде са припадајућом документацијом се подносе у затвореној коверти или кутији
на адресу наручиоца Библиотека Матице српске Нови Сад, Ул.Матице српске бр.1 са
обавезном назнаком на лицу коверте којој је на предњој страни написан текст: „Понуда – не
отварати – Набавка радова – Kaпитално одржавање установа културе- Каталог и Атријум, ЈН
бр. 0122-7/17“, поштом или лично . На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу
понуђача, број телефона као и име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси
група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, број телефона као и име и
презиме лица за контакт. Понуде морају бити у целини припремљене у складу са позивом и
конкурсном документацијом. Понуда се сачињава на српском језику, а цена се изражава у
динарима, и иста мора бити фиксна тј. не може се мењати. Понуда се саставља тако што
Понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део
конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.
Измена било ког обрасца није дозвољена и понуде са измењеним обрасцима ће бити
одбијене. Код сачињавања понуда, Понуђачи се морају придржавати упутстава и захтева из
конкурсне документације. Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Рок за подношење понуда је 03 11.2017. године до 09,00 часова.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца до
03.11.2017. године до 09,00 часова.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачу.
Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда извршиће се 03.11.2017.године, у 09,30 сати, седишту
наручиоца, у Новом Саду, Матице српске 1, у канцеларији помоћника управника за правне и
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опште послове. Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико група понуђача подноси
заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује овлашћено лице понуђача - члана
групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава,
оверава и потписује овлашћено лице понуђача.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
5.3. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ
ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је обликована по партијама.
- ПАРТИЈА 1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
- ПАРТИЈА 2. ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ПО МЕРИ
Понуђеч може понуду поднети за једну или обе партије, у ком случају понуда мора бити
поднета на начин који омогућава оцењивање сваке партије посебно. У том случају, понуђач
доставља доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку у једном примерку, а
сву осталу документацију (обрасце и др.) из конкурсне документације, за сваку партију за
коју подноси понуду.
Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
5.4. КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних
нaбaвки oдвиja писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, кao и
oбjaвљивaњeм oд стрaнe нaручиoцa нa Пoртaлу jaвних нaбaвки.
Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe нaручиoцa или
пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja je извршилa дoстaвљaњe дужнa
je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa
стрaнa дужнa и дa учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.
5.5. СПИСАК ОСТАЛЕ ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Приликом подношења понуде понуђач је поред доказа испуњености услова за учешће
у потупку јавне набавке дужан да достави и:
- Образац понуде попуњен у складу са спецификацијом из конкурсне документације,
потписан и оверен печатом (образац бр. 6 Конкурсне документације);
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- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати
и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (образац
7. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом, дат
под материјалном и кривичном одговорношћу (образац 8. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који
мора бити потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном
одговорношћу (образац 9. у конкурсној документацији);
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и
Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац 10. у
конкурсној документацији);
- Образац структуре цене – предмер и предрачун радова са упутством како да се
попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац 11. у конкурсној
документацији);
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за поврат
уплаћеног аванса
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року
- Списак изведених радова попуњен, потписан и печатом оверен (образац 12. у
конкурсној документацији);
- Потврду о изведеним радовима попуњену, потписану и печатом оверену (образац
13. у конкурсној документацији);
5.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.7. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља,
поштом или непосредно, на адресу Наручиоца: Библиотека Матице српске, Нови Сад, Ул.
Матице српске бр.1. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна или
опозив, као и предмет и редни број јавне набавке.
5.8. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА
ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално подено понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.9. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се
извршити преко подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити
подизвођачу не може бити већи од 50 %.
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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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац је дужан да
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
5.10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и
прeмa нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe, a кojи сaдржи:
1) пoдaткe o члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду
и кojи ћe зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм и
2) oпис пoслoвa свaкoг oд пoнуђaчa из групe пoнуђaчa у извршeњу угoвoрa.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА
ПОНУДЕ И ДРУГО
5.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Како Наручилац није у могућности да прецизно предвиди количину и обим радова,
предмер и предрачун су основ за формирање цене, а коначна количина и вредност радова
утврђују се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од
стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде, а највише до уговорене
вредности за све.
Представници Наручиоца и Понуђача радова ће по завршетку радова потписати
Записник о примопредаји радова.Понуђач је у обавези да том приликом Наручиоцу достави
фактуру.Записник о примопредаји радова потписан од стране представника наручиоца и
извођача ће уз фактуру бити предуслов за плаћање.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Авансно плаћање је дозвољено: 30% од
вредности уговора са ПДВ-ом, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, а
остатак 70% у року од 10 дана од потписивања Записника о примопредаји радова и пријема
исправне фактуре понуђача
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5.11.2. Захтеви у погледу извођења радова
Почетак извођења радова: Наручилац ће по закључењу уговора а најкасније у року од
3 (три) дана од дана закључења уговора увести у посао изабраног понуђача.
Од понуђача се захтева да при извођењу радова обрати посебно пажњу на значај и
статус објекта који је проглашен за непокретно културно добро и ужива посебну заштиту.
Поред наведеног, у објекту се чувају, обрађују и презентују покретна културна добра под
посебним условима, те је потребан посебан опрез приликом кретања у објекту и извођења
радова.
Наручилац ће у периоду од 10-20.10.2017. године, радним данима, у времену од
12,00-13,00 часова, организовати обилазак објекта и свим понуђачима омогућити увид у
техничку документацију.Заинтересовани понуђачи су у обавези да посету најаве минимум
један дан раније на телефон 021/661-3457.
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 календарских дана од почетка
извођења радова,
5.11.3. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок: минимални гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од датума
потписивања Записника о примопредаји радова.
Гарантни рок за коришћени материјал је у складу са гарантним роком произвођача
материјала, рачунајући од дана примопредаје радова Наручиоцу.
5.11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде се обавезно наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
5.12. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се
по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна
вредност са ПДВ-ом.
У понуђену цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови неопходни за
реализовање уговора о јавној набавци, евентуални попусти, цена је фиксна и не може се
мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа
у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке
у складу са понуђеним условима.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде која мора бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив и издаје се у висини 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранзија за озбиљност понуде се
Конкурсна документација страна 44 од 131

предаје заједно са понудом. Рок важења банкарске гаранције је 30 дана од дана
отварања понуде.
Наручилац је овлашћен да уновчи банкарску гаранцију уколико: понуђач
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени понуду;
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства финансијског
обезбеђења, у складу са захтевима из конкурсне документације.
Понуђачима који не буду изабрани, средство финансијског обезбеђења биће
враћено одмах након потписивања уговора са понуђачем коме је додељен
уговор.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.


Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за поврат
уплаћеног аванса у висини од 30% од вредности понуде са ПДВ-ом.



Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности
понуде без ПДВ-а

Изабрани понуђач је дужан да достави и:
 Банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави
банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса у висини 30% од вредности радова из
уговора са ПДВ-ом, са клаузулама: неопозива безусловна, наплатива на први позив и
без права на приговор, са роком важности 10 дана дужим од рока за коначан
завршетак уговорених радова.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
 Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави
банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од
вредности радова из уговора без ПДВ-а, са клаузулама: неопозива безусловна,
наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 30 дана дужим
од гарантног рока (гарантни рок је 2 године од дана сачињавања Записника о
примопредаји радова).
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења ако понуђач не изврши обавезу
отклањања недостатака у гарантном року.
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5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe, у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe
инфoрмaциje или пojaшњeњa у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe
нaручиoцу и нa eвeнтуaлнo уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи,
нajкaсниje пeт дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнудe.
Нaручилaц je дужaн дa у рoку oд три дaнa oд дaнa приjeмa зaхтeвa, oдгoвoр oбjaви нa
Пoртaлу jaвних нaбaвки и нa свojoj интeрнeт стрaници.
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може
тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева на адресу: Библиотека Матице
српске Нови Сад, Матице српске 1 или на email: mmiric@nbs ns.ac.rs, са обавезном назнаком:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну
набавку радова – Капитално одржавање установа културе- Каталог и Атријум ЈН бр. 01227/17.
5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да 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.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда
која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом,
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
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.
5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора за предметну јавну набавку је најнижа понуђена цена.
5.17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико два или више понуђача имају понуде са истом понуђеном ценом, уговор за
предметну набавку ће се доделити понуђачу чија је понуда прва стигла.
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да да је поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. Образац 9 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2.
Закона о јавним набавкама.
5.19. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
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5.20. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe дa пoднeсe пoнуђaч, пoднoсилaц приjaвe, кaндидaт,
oднoснo зaинтeрeсoвaнo лицe, кojи имa интeрeс зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo oквирнoг
спoрaзумa у кoнкрeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe и кojи je прeтрпeo или би мoгao дa прeтрпи
штeту збoг пoступaњa нaручиoцa прoтивнo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa (у дaљeм тeксту:
пoднoсилaц зaхтeвa).
Зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси сe нaручиoцу, a кoпиja сe истoврeмeнo дoстaвљa
Рeпубличкoj кoмисиjи.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa мoжe сe пoднeти у тoку цeлoг пoступкa jaвнe нaбaвкe, прoтив
свaкe рaдњe нaручиoцa, oсим aкo Зaкoнoм о јавним набавкама ниje другaчиje oдрeђeнo.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвa врстa пoступкa, сaдржинa пoзивa зa
пoднoшeњe пoнудa или кoнкурснe дoкумeнтaциje смaтрaћe сe блaгoврeмeним aкo je примљeн
oд стрaнe нaручиoцa нajкaсниje сeдaм дaнa прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe пoнуда укoликo je
пoднoсилaц зaхтeвa у склaду сa члaнoм 63. стaв 2. Зaкoна о јавним набавкама укaзao
нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти, a нaручилaц истe ниje oтклoниo.
Зaхтeв зa зaштиту прaвa кojим сe oспoрaвajу рaдњe кoje нaручилaц прeдузмe прe истeкa
рoкa зa пoднoшeњe пoнудa, a нaкoн истeкa рoкa из члaна 63. стaв 3. Зaкoна о јавним
набавкама, смaтрaћe сe блaгoврeмeним укoликo je пoднeт нajкaсниje дo истeкa рoкa зa
пoднoшeњe пoнудa.
Пoслe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa или oдлукe o oбустaви пoступкa, рoк зa
пoднoшeњe зaхтeвa зa зaштиту прaвa je дeсeт дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa oдлукe нa Пoртaлу
jaвних нaбaвки.
Зaхтeвoм зa зaштиту прaвa нe мoгу сe oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa прeдузeтe у
пoступку jaвнe нaбaвкe aкo су пoднoсиoцу зaхтeвa били или мoгли бити пoзнaти рaзлoзи зa
њeгoвo пoднoшeњe прe истeкa рoкa зa пoднoшeњe зaхтeвa из ст. 3. и 4. члaнa 149. Зaкoна о
јавним набавкама, a пoднoсилaц зaхтeвa гa ниje пoднeo прe истeкa тoг рoкa.
Aкo je у истoм пoступку jaвнe нaбaвкe пoнoвo пoднeт зaхтeв зa зaштиту прaвa oд стрaнe
истoг пoднoсиoцa зaхтeвa, у тoм зaхтeву сe нe мoгу oспoрaвaти рaдњe нaручиoцa зa кoje je
пoднoсилaц зaхтeвa знao или мoгao знaти приликoм пoднoшeњa прeтхoднoг зaхтeвa.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Зaкoна о јавним
набавкама, прихватиће се:
1.) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама
која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156. Зaкoна о јавним набавкама чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
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2.) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
3.) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева
за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4.) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са
законом и другим прописом.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 ПАРТИЈА ______
Упућујемо вам понуду за јавну набавку бр. 0122- 7/17, у свему према захтевима из
конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ *подаци из АПР
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Општина:

Општина:

Место:

Адреса седишта:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Место:

Адреса за пријем поште:
Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача - попуњава само предузетник):
Име и презиме:
ЈМБГ/лични број:

Шифра делатности:

Претежна делатност:
Назив делатности:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази
из чл. 75. и 76. ЗЈН јавно доступни
*(уколико се не достављају уз понуду)
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: *означити са Х једну од понуђених опција
Самостално
као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно име (назив) члана
Место, општина и адреса седишта члана групе
групе понуђача:
понуђача
1.
2.
3.
Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих учесника у
заједничкој понуду.
као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име (назив)
и место и адреса седишта
подизвођача:

Проценат укупне
вредности набавке
која ће се
поверити
подизвођачу:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

1.
2.
3.
2) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА
ПОНУДА (минимум 60 дана)
___________ дана од дана отварања понуда
3) ПРЕДМЕТ И ЦЕНА
Предмет:

НАБАВКA РАДОВА
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕКАТАЛОГ И АТРИЈУМ

Укупна цена без ПДВ-а:

___________________________ динара

ПДВ:

___________________________ динара

Укупна цена са ПДВ-ом:
Тражени аванс:
(максимално 30% од
вредности са ПДВ-ом)

___________________________ динара
____________________________динара
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Место и датум: _______________________________________
М.П.

ПОНУЂАЧ
____________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача. Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који је
саставни део Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен
Образац општи подаци о подизвођачима. У цену су урачунати сви припадајући трошкови
неопходни
за
реализовање
уговора
о
јавној
набавци.
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ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ
ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку радова – Капитално
одржавање установа културе - Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-7/17, објављеним на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са
подизвођачем/има.
ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
2. ЧЛАН ГРУПЕ
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:
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3. ЧЛАН ГРУПЕ
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Имена и одговарајуће професионалне
квалификације лица која ће бити
одговорна за извршење уговора:
Телефон:
Е – mail адреса:

Место и датум:
____________________
____________________

ПОНУЂАЧ НОСИЛАЦ ПОСЛА
М.П.

______________________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњавају и уз понуду
подносе само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се не попуњава и не доставља уз понуду.
 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава и потписује
понуђач–носилац посла, односно његово овлашћено лице.
 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком
понуђачу из групе понуђача се може умножити.
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ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
У вези са позивом за подношење понуде за јавну набавку радова – Капитално
одржавање установа културе- Каталог и Атријум, ЈН бр. 0122-7/17, објављеним на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца изјављујемо да понуду подносимо са
подизвођачем/има.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА
1. ПОДИЗВОЂАЧ бр.1
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
2. ПОДИЗВОЂАЧ бр.2
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:
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3. ПОДИЗВОЂАЧ бр.3
Пуно пословно име:
Скраћено пословно име:
Правни облик:
Место и адреса седишта:
Матични број:
ПИБ:
Назив банке и
број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу:
Део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача:
Телефон:
Е – mail адреса:

Место и датум:
____________________
____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________________

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА:
 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду
подносе са подизвођачем.
 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не
попуњава и не доставља уз понуду.
 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно
његово овлашћено лице.
 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може
умножити.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија 1.

закључен дана *____________ 2017. године (*попуњава Наручилац приликом закључења
уговора), у Новом Саду, између:
1. БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД, Матице српске 1, ПИБ: 100721916,
матични број: 08055203, број рачуна: 840-151664-66, који се води код Управе за трезор, коју
заступа управник Селимир Радуловић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
________________________________________________________________________________
_____
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

са седиштем у __________________________, ул. ____________________________________
бр.
____,
ПИБ:
___________________________,
матични
број:
_____________________________, текући рачун број: _________________________ код
пословне
банке
_________________________________,
кога
заступа
_____________________________________________________________________________ (у
(навести функцију, име и презиме)
даљем тексту: Извођач).
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Извођач), а коју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ . године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле
да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _________________________________
директор ___________________________________________
(навести име и презиме)
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(навести скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Извођач, као
да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. и 2.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12
14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, спровео
отворени поступак јавне набавке бр. 0122-7/17, партија 1. чији је предмет набавка радова;
- да је Извођач доставио понуду број: _______________ од ____________________ године
која у потпуности одговара техничкој спецификацији (предмеру и предрачуну радова) из
конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и саставни је део уговора.
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка радова – Капитално одржавање установа културе-Каталог
и Атријум у даљем тексту: Радови, за потребе Библиотеке Матице српске Нови Сад, у свему
према спецификацији Наручиоца и понуди Извођача број _____________ од
________________ 2017. године.
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, опрему, да изврши уговорене радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _______________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________ са
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена количина из понуде Извођача.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на
основу којих је одређена.
Како Наручилац није у могућности да прецизно предвиди количину и обим радова,
предмер и предрачун су основ за формирање цене, а коначна количина и вредност радова
утврђују се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од
стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде, а највише до уговорене
вредности.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена
обухвата и трошкове организације локације извршења посла који је предмет Уговора,
осигурање, као и све зависне трошкове Извођача.
Члан 3.
Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин: Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача. 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, а остатак 70% у року од 10 дана од потписивања Записника о
примопредаји радова и пријема исправне фактуре понуђача
Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на :
Библиотека Матице српске Нови Сад,
Матице српске 1,
ПИБ 100238983,
са напоменом: у складу са уговором број *_______________ (*попуњава Наручилац
приликом закључења уговора).
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у року
од 30 календарских дана од почетка извођења радова,
Наручилац ће по закључењу уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана
закључења уговора,увести у посао Извођача (почетак извођења радова из става 1. овог
члана).
Члан 5.
Наручилац се обавезује да обезбеди вршење надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача. Стручни надзор обухвата контролу и проверу квалитета извођења свих
врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, проверу да ли постоје
докази о квалитету материјала који се уграђују, давање упуства извођачу радова.
Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о лицу које ће у његово име
вршити стручни надзор, као и о обиму његових овлашћења.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је место извођења предметних радова адреса
Наручиоца, Нови Сад, Матице српске бр.1
Наручилац се обавезује да омогући приступ објекту, колски и друге улазе.
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Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати уговорну казну у висини 0.2 % од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења.
Приликом исплате, Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења са
извршењем радова за износ уговорне казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити
налог да му извођач уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача али је дужан да га у року од осам
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, стандардима, техничком спецификацијом и
овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује да:
- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;
- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала потребних за извођење уговором преузетих радова;
- писаним путем упозори Наручиоца, а по потреби и стручни надзор о примени
одредаба Закона, о наступању непредвиђених околности, које су од утицаја на извођење
радова;
- обезбеди организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити
извођење радова које неће ометати нормално функционисање околних простора/улица
саобраћаја, безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;
- омогући вршење надзора на објекту;
- уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши
поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног
материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу
у погледу уговорених рокова извођења радова;
- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио
радове.
Члан 9.
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења
настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали
неупотребљени материјал, опрему и средства за рад која је користио у току рада, очисти
градилиште и околину од отпадака које је направио и уреди простор на којем је изводио
радове, просторије које је евентуално користио у току извођења радова и земљиште око
градилишта.
Члан 10.
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности
према другим лицима, укључујући и запослене и представнике Наручиоца, од последица
смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може
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доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или
губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или
губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _24_ (_двадесeтчетири__) месецa, рачунајући
од датума потписивања Записника о примопредаји радова.
За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са
условима произвођача.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и
уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од пет
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 12.
Извођач се обавезује да приликом приликом закључења уговора Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења - банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса и
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 13.
Уколико Наручилац, а преко Стручног надзора, утврди да уграђени материјал и
опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је
уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком спецификацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 14.
Извођач радова може извођење појединих радова поверити другом лицу
(подизвођачу), али само ако га је навео у понуди. Уступање радова подизвођачу нема утицаја
на правне односе између Наручиоца и Извођача, односно Извођач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење уговорених обавеза.

-

Члан 15.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, као и ако
Извођач не изводи радове у складу са техничком спецификацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама
стручног надзора.

Члан 16.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
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Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих 2 (два) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка Извођач.
НАРУЧИЛАЦ
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

ИЗВОЂАЧ

Управник Селимир Радуловић
НАПОМЕНА:
Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, представља садржину
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, понуђач га попуњава у складу са
понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ-КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија 2.

закључен дана *____________ 2017. године (*попуњава Наручилац приликом закључења
уговора), у Новом Саду, између:
1. БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ, НОВИ САД, Матице српске 1, ПИБ: 100721916,
матични број: 08055203, број рачуна: 840-151664-66, који се води код Управе за трезор, коју
заступа управник Селимир Радуловић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.
________________________________________________________________________________
_____
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

са седиштем у __________________________, ул. ____________________________________
бр.
____,
ПИБ:
___________________________,
матични
број:
_____________________________, текући рачун број: _________________________ код
пословне
банке
_________________________________,
кога
заступа
_____________________________________________________________________________ (у
(навести функцију, име и презиме)
даљем тексту: Извођач).
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
2.3_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту: Извођач), а коју заступа______________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од
_____________ . године који је саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле
да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _________________________________
директор ___________________________________________
(навести име и презиме)
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(навести скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да
предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то
___________________________________________________________________________
(навести део предмета који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _________________________________________________________
(навести пословно име подизвођача)
из __________________, ул.__________________________________________, бр._____, а што
чини _______% од укупно уговорене вредности.
За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара Извођач, као
да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има из става 1. и 2 .
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12
14/15 и 68/15), и подзаконских аката којима се уређује поступак јавних набавки, спровео
отворени поступак јавне набавке бр. 0122-7/17, партија 2. чији је предмет набавка радова;
- да је Извођач доставио понуду број: _______________ од ____________________ године
која у потпуности одговара техничкој спецификацији (предмеру и предрачуну радова) из
конкурсне документације, налази се у прилогу овог уговора и саставни је део уговора.
Члан 1.
Предмет Уговора је набавка радова – Капитално одржавање установа културе-Каталог
и Атријум у даљем тексту: Радови, за потребе Библиотеке Матице српске Нови Сад, у свему
према спецификацији Наручиоца и понуди Извођача број _____________ од
________________ 2017. године.
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, опрему, да изврши уговорене радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно _______________________ динара без ПДВ-а, односно _______________________ са
ПДВ-о.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати, услед повећавања цене елемената на
основу којих је одређена.
Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена
обухвата и све зависне трошкове Извођача.
Члан 3.
Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин: Плаћање се врши уплатом на
рачун понуђача. 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, а остатак 70% у року од 10 дана од потписивања Записника о
примопредаји радова и пријема исправне фактуре понуђача
Фактура из става 1. овог члана треба да гласи на :
Библиотека Матице српске Нови Сад,
Матице српске 1,
ПИБ 100238983,
са напоменом: у складу са уговором број *_______________ (*попуњава Наручилац
приликом закључења уговора).
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе најкасније у року
од 30 календарских дана од почетка извођења радова,
Наручилац ће по закључењу уговора, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана
закључења уговора,увести у посао Извођача (почетак извођења радова из става 1. овог
члана).
Члан 5.
Наручилац се обавезује да обезбеди вршење надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача. Стручни надзор обухвата контролу и проверу квалитета извођења свих
врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, проверу да ли постоје
докази о квалитету материјала који се уграђују, давање упуства извођачу радова.
Наручилац ће писаним путем обавестити Извођача радова о лицу које ће у његово име
вршити стручни надзор, као и о обиму његових овлашћења.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да је место испоруке адреса Наручиоца, Нови Сад,
Матице српске бр.1
Наручилац се обавезује да омогући приступ објекту, колски и друге улазе.
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати уговорну казну у висини 0.2 % од укупно уговорене вредности за сваки
дан закашњења.
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Приликом исплате, Наручилац ће умањити износ на рачуну у случају кашњења са
извршењем радова за износ уговорне казне дефинисане ставом 1. овог члана или упутити
налог да му извођач уплати износ у висини уговорне казне.
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача али је дужан да га у року од осам
дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, стандардима, техничком спецификацијом и
овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује да:
- испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и у уговореном року;
-обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку уговореног материјала
потребних за извођење уговором преузетих радова;
- писаним путем упозори Наручиоца, а по потреби и стручни надзор о примени
одредаба Закона, о наступању непредвиђених околности, које су од утицаја на извођење
радова;
- обезбеди организацију места извођења радова на начин којим ће се обезбедити
извођење радова које неће ометати нормално функционисање околних простора/улица
саобраћаја, безбедност свих лица у радном простору, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
- се строго придржава мера заштите на раду и безбедности;
- омогући вршење надзора;
- поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши
поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, када
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Наручиоца да је завршио
радове.
Члан 9.
Извођач се обавезује да након изведених радова отклони сва евентуална оштећења
настала у току извођења радова и са места рада повуче све раднике, уклони преостали
неупотребљени материјал, опрему и средства за рад која је користио у току рада, очисти
простор и околину од отпадака које је направио и уреди простор на којем је изводио радове,
просторије које је евентуално користио у току извођења радова.
Члан 10.
Извођач се обавезује да у сваком тренутку заштити Наручиоца од свих одговорности
према другим лицима, укључујући и запослене и представнике Наручиоца, од последица
смрти, телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може
доћи у току извођења радова или у гарантном року и да надокнади Наручиоцу све штете или
губитке које може да претрпи кроз одштетне захтеве тужилаца, осим уколико су штета или
губитак настали искључиво кривицом Наручиоца.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _24_ (_двадесeтчетири__) месецa, рачунајући
од датума потписивања Записника о примопредаји радова.
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За уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са
условима произвођача.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и
уграђених материјала, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од пет
дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 12.
Извођач се обавезује да приликом приликом закључења уговора Наручиоцу достави
средство финансијског обезбеђења - банкарску гаранцију за поврат уплаћеног аванса и
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.
Члан 13.
Уколико Наручилац, а преко Стручног надзора, утврди да уграђени материјал не
одговара стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
корисника, Наручилац има право да тражи да Извођач свом трошку поново изведе у складу
са техничком спецификацијом и уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог извођача радова искључиво на терет Извођача.
Члан 14.
Извођач радова може извођење појединих радова поверити другом лицу
(подизвођачу), али само ако га је навео у понуди. Уступање радова подизвођачу нема утицаја
на правне односе између Наручиоца и Извођача, односно Извођач у потпуности одговара
Наручиоцу за извршење уговорених обавеза.

-

Члан 15.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, као и ако
Извођач не изводи радове у складу са техничком спецификацијом или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова;
уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама
стручног надзора.

Члан 16.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни
и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове
обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Наручилац.
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.
Члан 19.
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Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерака од којих 2 (два) примерка задржава
Наручилац, а 2 (два) примерка Извођач.
НАРУЧИЛАЦ
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

ИЗВОЂАЧ

Управник Селимир Радуловић
НАПОМЕНА:
Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, представља садржину
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, понуђач га попуњава у складу са
понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија ____

Понуђач: _____________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу изјављујемо да понуду, подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П. ________________
потпис овлашћеног лица
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија ___

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
изјављујемо да смо при састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

М.П. ___________________________
потпис овлашћеног лица
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10. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија ____

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме
понуде
РЕДНИ
БРОЈ

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
УКУПНО:

М.П.

___________________________
потпис овлашћеног лица
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11. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ- КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17

Понуђач: _____________________________________
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), прилажемо образац
структуре цене:
3.1. Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:
ПАРТИЈА 1 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Предмер и предрачун- приземље

Бр.

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ
1.

2.

3.

4.

Померање и изношење постојећег
намештаја из просторија које се
адаптирају.
Демонтажа
монтажних
дрвених
преградних зидова. Преграде пажљиво
демонтирати, утоварити у камион и
одвести на депонију.
Пажљива демонтажа дрвених облога на
зиду, површине преко 5.00 м2.
Демонтиране облоге утоварити на
камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа дрвених прозора,
површине преко 5.00 м2. Демонтиране

м2

273,71

м2

139,55

ком

12,0

ком

12,0
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
прозоре утоварити на камион и одвести
на депонију.
Пажљива
демонтажа
светларника
(браварија и клирит стакло) површине
преко 5.00 м2. Демонтиране прозоре
утоварити на камион и одвести на
депонију.
Пажљива демонтажа прозора и портала,
површине од 2,00 до 5.00 м2.
Демонтиране прозоре утоварити на
камиони одвести на депонију.
Пажљива демонтажа врата, површине до
2.00 м2. Демонтирана врата утоварити на
камиони одвести на депонију.
Рушење зида од опеке дебљине 7цм,
рушење зидова извести заједно са
серклажима, надвратницима и свим
облогама на зиду. Опеку очистити и
сложити, а шут утоварити на камион и
одвести на депонију.
Пажљива демонтажа стаклене преграде витража.
Преграду
пажљиво
демонтирати, очистити и одложити на
место које одреди Наручилац. Стаклену
преграду - витраж након постављања
завршне подне облоге монтирати на
позицију по пројекту и у договору са
Наручиоцем. У цену улази и монтажа
витража на нову позицију.
Измештање
постојећих
радијатора.
Пажљива демонтажа радијатора, након

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

пауш

1,0

ком

2,0

ком

3,0

м2

4,4

м2

9,95

ком

5,0
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1

2
демонтаже обојити радијаторе, бојом за
метал. Пре бојења са метала скинути
корозију
хемијским
и
физичким
средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим
бојити два пута бојом за метал. У цену
улази и монтажа радијатора са свим
потребним елементима (вентилима,
држачима..) на нову позицију по пројекту
и у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
Измештање спољне јединице клима
уређаја. Приликом демонтаже потребно
је урадити редовни сервис - чишћење
унутрашње и спољашње јединице.
Сервис
на
унутрашњој
јединици
подразумева следеће ставке:
*Демонтажа предње маске унутрашње
јединице заједно са филтерима и прање
истих
* Скидање крилца, степ мотора и кадице
* Прање кадице и пластике
* Дезинфекција испаривача унутрашње
јединице са Паро-чистачем (додатно
дезинфикује испаривач и елиминише
евентуалну преосталу нечистоћу са истог)
* Провера протока воде у кондез цреву и
евентуално продувавање компресором
конденз црева како се не би скупљала
нечистоћа у њему
* Чишћење испаривача унутрашње

11.

12.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6
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1

2
јединице са средством за чишћење
испаривача клима уређаја на бази
пријатног мириса које уклања бактерије
и вирусе
* Враћање предње маске и провера рада
климе у режиму хлађења
* Контрола температуре протока ваздуха
(улаз-излаз)

13.

Сервис
на
спољашњој
јединици
подразумева следеће ставке:
* продувавање кондензатора (саће са
задње стране) како би се избегло
преоптерећење компресора
* прање кућишта спољне јединице(
средством на бази киселина)
* провера притиска у систему и
евентуална допуна, зависи од типа
коришћеног фреона. Под допуном се
подразумева не више од 20% укупне
количине фреона у систему
Поставити нове носаче за спољне
јединице. Поставити заштитне траке око
каблова и цеви. Црево за кондез
поставити у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
* сервисирање
* демонтажа, сервисирање и монтажа
* нова клима спољна и унутрашња
јединица
Пажљива
демонтажа
керамичких

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком
ком

3,0
3,0

ком

3,0

м2

273,31
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1

2
плочица у цементном малтеру. Плочице
и подлогу скинути до бетонске
конструкције. Плочице
очистити од
малтера и сложити. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на
депонију. У цену улази и демонтажа
сокле од кер.плочица
Пажљива демонтажа спуштеног плафона
типа АРМСТРОНГ. Демонтирати плоче
димензије 60x60цм са постојећом
подконструкцијом. Демонтиране плоче
пажљиво уклонити, неоштећене плоче
уградити поново у спуштен плафон на
позицију
оштећених
плоча
при
демонтажи дрвених преграда, све у
договору са Пројектантом.
Пажљива
демонтажа
огледала
постављеног на зид. Демонтирано
огледало пажљиво склонити, одложити
на место које одреди Наручилац. У
договору са Наручиоцем одредити шта
радити са огледалом.

14.

15.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м2

50,0

ком

1,0

ПОДПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
16.

17.

Машинска израда цемнетне кошуљице
дебљине
4-5
цм,
са
додатком
микрофибер влакана преко АБ плоче као
подлога за завршне подне облоге.
Израда равнојућег слоја за под. Под
очистити од свих нечистоћа метлом,
одмастити је и ако је неопходно опрати.
Нанети подлогу уз помоћ ваљка или

м2273,71

м2

273,71
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1

2
четке. Подлогу разредити водом (служи
да додатно очисти и навлажи подлогу
пре наношења подолива). Смеса треба
да је добро помешана, без грудвица,
густине јогурта. Излите смесу на део пода
и размазати га шпаклом. Нанети подолив
на целу површину просторије и пустите
да се осуши 24 сата. Површина која се
добије треба бити равна. Преко тако
изливене подлоге поставити керамичке
плочице. Користити Хенкел ЦН69
самонивелушићу масу или одговарајуће
за подолив.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

18.

19.

Постављање
подних
керамичких
плочица. Плочице I класе димензије
60/60 лепити лепком за плочице, у слогу
по
избору
Пројектанта.
Подлогу
претходно припремити и полагање
извести равно. Постављене плочице
фуговати и под очистити. Подови се
постављају у холу према пројекту.
Постављају се по систему фуга на фугу
(дебљина фуге д=0мм). У цену је
урачунато и постављање припадајуће
сокле висине h=10цм. У цену није
урачуната набавка керамичких плочица.
Набавка керамичких плочица. Плочице
италијанске, 60х60цм, I класе са
одговарајућом фуг масом. Плочице
бирати у договору са Наручиоцем и

м2

323,00,

м2

323,00
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1

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

2

3

4

5

6

Пројектантом.
ГИПСАРСКИ РАДОВИ

20.

21.

22.

Израда спуштеног плафона у холу од
гипс-картонских
плоча
дебљине
д=12,5мм на металној подконструкцији.
Висина спуштања плафона је 15цм у
односу на постојећи спуштен плафон
типа Армстронг. Након уградње гипскартонских
плоча
све
спојеве
бандажирати бандаж тракама, а затим
плоче преглетовати глет масом (позиција
глетовања
обрачуната
у
оквиру
молерско-фарбарских
радова).
Гипскартонске плоче поставити на УД и
ЦД профиле
Набавка и монтажа оштећеног спуштеног
плафона у холу типа АМСТРОНГ на
металној подконструкцији. (Оштећења су
настала током демонтаже постојећих
дрвених преграда). Армстронг плоче се
постављају на постојећу подконструкцију.
Уколико
дође
до
оштећења
подконструкције при демонтажи дрвених
преграда,
поставити
нову
подконструкцију.
Висина
спуштања
плафона је постојећа, плоче су димензија
60x60цм. У цену улази и подконструкција
Набавка, транспорт и израда преградних
зидова дебљине 12.5цм, једнострука
метална
потконструкција
обложена

м2

75.02

м2

63.0

м2

98.92

Конкурсна документација страна 77 од 131

Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
обострано гипс картонским плочама ГКФ
д=12.5мм. Преградни неносиви зид
израдити од поцинкованог профила ЦW
100, и металног профила УW, поставити
камену вуну дебљине 100мм и обложити
гипс картонским плочама, по пројекту и
упутству произвођача.
Набавка, транспорт и израда гипсаног
зида са нишама, једнострука метална
потконструкција обложена обострано
гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм.
Преградни неносиви зид израдити од
поцинкованог
профила
ЦW
100,
поставити камену вуну дебљине 100мм и
обложити гипс картонским плочама, по
пројекту
и
упутству
произвођача.
Позиција гипсане нише је ПОС Г.

23.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м2

17.3

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

24.

25.

Бојење зидова полудисперзивном бојом.
Све површине зидова прво глетовати два
пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Оштећења
санирати. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом.
Боја бела , у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
Бојење зидова полудисперзивном бојом.
Све површине зидова прво глетовати два
пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Оштећења

м2

65,50

м2

160.50
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2
санирати. Подлогирати све површине, а
потом бојити два пута полудисперзијом.
Боја крем , у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
Бојење зидова полудисперзивном бојом.
Све површине зидова прво глетовати два
пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009 у
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење зидова од гипса
полудисперзивном бојом. Све гипсане
површине зидова глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Подлогирати све
површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја крем , у договору
са Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење плафона полудисперзивном
бојом. Све гипсане површине плафона
глетовати два пута, површине обрусити,
очистити и извршити неутрализовање.
Подлогирати све површине, а потом
бојити два пута полудисперзијом. Боја
бела.
Бојење плафона од гипса
полудисперзивном бојом. Све гипсане
површине плафона глетовати два пута,
површине обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Подлогирати све

26.

27.

28.

29.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м2

44,50

м2

635.0

м2

20.0

м2

50.0
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1

2
површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009
све у договору са Наручиоцем и
Пројектантом .
Бојење унутрашњег зида од фасадне
опеке полудисперзивном бојом. Фасадну
опеку опрати, након сушења подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја бела
Бојење видних цеви за грејање лак бојом
отпорном на топлоту. Прећи два пута.
Боја бела.

30.

31.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м2

63.13

м1

50,00
БРАВАРСКИ РАДОВИ

32.

33.

Набавка и монтажа алуминијумских
портала. Портале израдити од ал.
кутијастих профила, са термопрекидом,
стакло - термопан, трослојно 6+12+4,
комора испуњена аргоном, дебљина
стакла 42мм,
належући дихтунг
стандарног квалитета. Начин отварања и
подела свему према шеми столарије.
Боја у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
 ПОС П1 279х280 цм –
 ПОС П2 279х280 цм –
 ПОС П3 279х280 цм хармоника
врата
 ПОС П6 252х280 цм –
 ПОС П7 200х280 цм –
Набавка и монтажа прозорског рама
израђеног од ПВЦ
петокоморног

ком
ком

5
1

ком
ком
ком

4
1
1

ком

2
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1

2
профила (шток, крило и Т-пречка),
минималне уградне дубине 70 мм, боја
тамно
браондрво,
застакљеног
нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм
(Ар). Начин отварања у свему према
шеми столарије. Примењени профили
морају имати 10-годишњу гаранцију,
коефицијент топлотне проводљивости не
већи од Уф=1,3 W/м2К, не смеју
садржати
олово
ни
кадмијум.
Критеријуми за уграђени прозорски рам
у свему према техничком опису. Пре
израде прозора профил донети на увид
Наручиоцу и Пројектанту.
ПОС П9 196x150цм - двокрилни прозор –
Набавка
и
монтажа
двокрилних
унутрашњих врата са фиксним стакленим
зидом (ветробран) изведена од каљеног
стакла д=10 мм и постављена у клизни
систем Алеxа алуминијумских профила у
комбинацији са оковима за стаклена
врата
произвођача
Дорма
или
одговарајуће.
Врата
опремљена
рукохватом л=500 мм. Израдити све
према шеми столарије и у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.
 ПОС 4 - 1 ком
273x265цм - двокрилна врата (+ фиксни
део)
150x265цм - фиксни део
 ПОС 4а - 110x265цм - фиксни део

34.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком
ком
ком

1
2
1
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1

2
Набавка и
монтажа
светларника.
Светларник израдити од ал. кутијастих
профила, са термопрекидом, стакло термопан, трослојно 6+12+4, комора
испуњена аргоном, дебљина стакла
42мм,
належући дихтунг стандарног
квалитета. Начин отварања и подела
свему према шеми столарије. Боја у
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 ПОС П5 300x1068цм –
Набавка и монтажа унутрашњег фиксног
стакленог зида, изведеног од каљеног
стакла д=10 мм и постављена у систем
Алеxа алуминијумских профила у
комбиинацији са оковима за стаклена
врата
произвођача
Дорма
или
одговарајуће. Израдити све према шеми
столарије и у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
 Пос П8 140x265цм –
Набавка и монтажа клизних врата са
фиксним стакленим зидом, изведена од
каљеног стакла д=10 мм и постављена у
клизни систем Алеxа алуминијумских
профила у комбиинацији са оковима за
стаклена врата произвођача Дорма или
одговарајуће.
Врата
опремљена
рукохватом л=500 мм. Израдити све
према шеми столарије и у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.
 Пос П10 360x280цм –

35.

36.

37.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

1

ком

1
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1

2
Набавка и монтажа стаклених врата са,
изведена од каљеног стакла д=10 мм и
постављена
у
систем
Алеxа
алуминијумских профила у комбинацији
са
оковима
за
стаклена
врата
произвођача Дорма или одговарајуће.
Врата опремљена рукохватом л=500 мм.
Израдити све према шеми столарије и у
договору са Наручиоцем и Пројектантом.
 Пос П11 90x280цм –
Набавка материјала и обрада оштећених
ивица приликом демонтаже постојеће
фасадне браварије,
малтерисањем,
глетовањем и бојењем обрађене
површине. У цену урачунати постављање
стиропора са мрежицом на местима где
је то неопходно.

38.

39.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

пауша
лно

1

РАЗНИ РАДОВИ
40.
41.

42.

Израда и монтажа 3Д натписа од пуног
материјала.
Израда и монтажа натписа од ПВЦ
фолије.
Набавка и монтажа клип шине са сајлама
тип "СТАС" или одговарајуће. Димензија
шине је 8.2x25мм, максимум тежину коју
може да носи је 20кг/м. Боја бела или
природни алуминијум. СТАС зипер
кукица се поставља на челичну сајлу

пауша
лно
пауша
лно

м

1
1

7

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
43.

Набавка и уградња једнокрилних пуних
врата дим 90/220цм. Крила врата се

ком

2,0
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1

2
израђују
од
медијапана
бојена
полиуретанским бојама у тону по избору
Пројектанта. Испуна од екструдираног
универа. Завршна обрада - фарбана
поиуретанском бојом, РАЛ9010 или
одговарајуће.
Шток је од медијапана, димензија
40/150мм фарбан полиуретанском бојом,
РАЛ9006 или одговарајуће.
Штелујуће первајз лајсне од медијапана,
исте обраде као и плот врата. Оквир
врата обложен дихтунг гумом. Врата су
опремљена
сакривеним
шаркама,
бравом
са
два
кључа
према
спецификацији Инвеститора и квакама од
алуминијума по избору пројектанта
Саставни део врата су метални подни
одбојници.
Врата се уграђују у завршно обрађеном
простору. Брава и окови су домаће
производње, тип ручице одредиће
пројектант. На поду поставити гумени
одбојник. Дрвени праг је од храстовог
масивног дрвета лакиран два пута.
Унутрашња двокрилна врата 126x230цм.
Обложена фурнираним медијапаном
д=4-6мм. Испуна од екструдираног
универа.
Завршна
обрада
фарбана
полиуретанском бојом, РАЛ9010.
Шток је од медијапана, димензија
40/150мм фарбан полиуретанском бојом,

44.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1,0
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1

2
РАЛ9010.
Штелујуће первајз лајсне од медијапана,
исте обраде као и плот врата.
Оквир врата обложен дихтунг гумом.
Врата су
опремљена сакривеним
шаркама, бравом са два кључа према
спецификацији Инвеститора и квакама од
алуминијума по избору пројектанта
Саставни део врата је метални подни
одбојник .
Врата су уграђују се у завршно
обрађеном простору.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ – приземље, сутерен, атријум
НАПОЈНИ КАБЛОВИ РАЗВОДНИХ ОРМАРА И ТАБЛЕ

45.

46.

Демонтажа постојеће опреме, каблова и
инсталационе опреме и развезивање у
постојећим разводним орманима и табли
са којих су напајани. Опрема се
складишти на одговарајуће место и
предаје Инвеститору. Опрема која се
демонтира је следећа:
- разводни ормани и табе
- утичнице, прекидачи, бојлери,
флуо светиљке (РАСТЕРИ) 4x18W
и слично
- проводници
Каблови се полажу делом у зид испод
малтера, Кабал је типа и пресека како
следи са бакарним жилама и изолацијом
од умреженог полиетилена:
ГРО → РО 1

м

9

м

8
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1

2
Н2XХ-Ј 5x16мм² (безхалогени)
РО → РТ 1
Н2XХ-Ј 5x10мм² (безхалогени)
ПНК регали дубине 60мм, ширина
300мм, дводелни, регали се постављају
изнад
спуштеног
плафона
на
одговарајуће носаче. У предвиђени регал
се у једну од преграда поставља
енергетски кабловски развод у другу
кабловски развод структурно кабловског
система (СКС)
Напомена: Обавезно повезати ПНК
регале на шину за изједначење
потенцијал, уземмљити.

47.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м

24

РАЗВОДНИ ОРМАРИ И ТАБЛЕ
Главни разводни ормар "ГРО"
48.

49.

50.

Постојећи главни разводни искористити
за напајање нових разводних ормара и
табли. У постојећи ормар уградити
следећу опрему:
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 63А, к-ке окидања Ц,
прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2,
сличан типу ЛР Б 63/1 произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 32А, к-ке окидања Ц,
прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2,
сличан типу ЛР Б 32/1 произвођача

ком.

1

ком.

3

ком.

3
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1
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2
ЛЕГРАНД, или одговарајуће

51.

Ситан и неспефицирани материјал

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

пауша
л.

1
Разводни ормар "РО 1"

52.

53.

54.

55.

Назидни метални разводни ормар са
једним вратима приближних димензија
800x600x300мм (ВШД),ИП66, израђен од
два пута декапираног лима дебљине не
мање од 1.5мм, у степену заштите ИП66,
боје РАЛ7035,
или одговарајуће,са
металном монтажном плочом дебљине
2.5мм, сличан типу ЛЕГРАНД АТЛАНТИЦ
ИП55, или одговарајући. Ормар мора
поседовати самолепљиви џеп за смештај
пројектне документације. Неопходно је
обезбедити могућност закључавања
разводног ормара кључем.
Заштитни прекидач диференцијалне
струје, четворополни, називне струје 63А
и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан
типу ЛР 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД
или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 6А, к-ке окидања Б,
прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2,
сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 16А, к-ке окидања Б,

1

ком

1

ком

6

ком

36
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1

2
прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц
16/1
произвођача
ЛЕГРАНД,
или
одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски осигурач, трополни, називне
струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне
моћи 6кА, сличан типу
ЛР Ц 16/3
произвођача ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Гребенасти прекидач , 1п, монтажа на
врата ормана
Сигнална светиљка У=230В~ зелене боје
за монтажу на ДИН шину слична типу
ЛЕГРАНД, или одговарајуће
Ситан и неспефицирани материјал

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.

Назидна троредна разводна табла за 36
места слична типу Недбоx произвођача
ЛЕГРАНД или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 6А, к-ке окидања Б,
прекидне моћи 6кА према ИЕЦ 60947-2,
сличан типу ЛР Б 6/1 произвођача
ЛЕГРАНД или одговарајуће
Минијатурни заштитни прекидач аутоматски
осигурач,
једнополни,
називне струје 16А, к-ке окидања Б,
прекидне моћи 6кА, сличан типу ЛР Ц
16/1
произвођача
ЛЕГРАНД
или
одговарајуће

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

3

ком

1

ком
пауша
л.

3
1
Разводна табла "РТ 1"

1

ком

3

ком

26
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1

2
Заштитни прекидач диференцијалне
струје,четворополни, називне струје 63А
и струје грешке 500мА, тип АЦ, сличан
типу ДX 63/4/05 произвођача ЛЕГРАНД
или одговарајуће
Ситан и неспефицирани материјал

63.

64.

65.

66.

67.

Израда сијаличног места проводником
типа Н2XХ, положеним по ПНК регалу
изнад спуштеног плафона, делом у зиду
испод малтера,
и у претходно
положеним ХФX цевима и обујмицама комплет са разводном кутијом (без
светиљке и прекидача).
Н2XХ-Ј-2x1,5 мм² (безхалогени)
Н2XХ-Ј 3x1,5 мм² (безхалогени)
Н2XХ-Ј 4x1,5 мм² (безхалогени)
Израда прикључних места за монофазне
утичнице и другу електричну опрему
каблом положеним по ПНК регалу изнад
спуштеног плафона, делом у зиду испод
малтера, и у претходно положеним ХФX
цевима и обујмицама (без електричне
опреме).
Н2XХ-Ј 3x2,5 мм² (безхалогени)
Израда прикључних места за трофазне
утичнице и мини енергетске стубове као
и другу трофазну електричну опрему
каблом положеним по ПНК регалу изнад
спуштеног плафона, делом у зиду испод

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком
1
пауша
л.
1
ПРОВОДНИЦИ, ХФX ЦЕВИ И КАНАЛИЦЕ

м
м
м

175
1.454
156

м

1.472

м

71
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1

2
малтера, и у претходно положеним ХФX
цевима и обујмицамакомплет са
разводном
кутијом (без електричне
опреме).
Н2XХ-Ј 5x2,5 мм² (безхалогени)
Израда сијаличног места проводником
типа ПП00 3x1.5мм, положеним кроз
ХДПЕ ЦЕВ у земљи за спољно осветљење.
ПП00 3x1.5мм² гумени, подземни,
комплет са ХДПЕ цеви
Набавка, испорука и постављање глатких
инсталационих цеви појачане чврстине, у
зиду и плафону испод малтера или на
обујмице. Обрачун по дужном метру.

68.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м

21

м
м
м
м

1.233
651
150
130

м

120

м

19

69.

70.

71.

ХФX Ø 16 (безхалогени)
ХФX Ø 23 (безхалогени)
ХФX Ø 29 (безхалогени)
ХФX Ø 32 (безхалогени)
Испорука
вода
за изједначавање
потенцијала (безхалогени) типа Н2XХ
1x16 мм² и полагање од заштитне шине у
ОИП код ГРО до кутије за допунско
изједначење потенцијала на приземљу
на који се повезују металне инсталације
(канализација, грејање, ПНК регали и
слично). Вод се полаже у зиду испод
малтера и изнад спуштеног плафона.
Подна надградна каналица величине
92x20мм,
комплет
са
потребним
кривинама, завршним капама итд.
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1

2
произвођача ЛЕГРАНД или одговарајуће
Подна надградна каналица величине
72x18мм,
комплет
са
потребним
кривинама, завршним капама итд.
произвођача ЛЕГРАНД
произвођача
ЛЕГРАНД или одговарајуће

72.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

м

6
СВЕТИЉКЕ

73.

74.
75.
76.

77.

78.

79.

Испорука и монтажа светиљке МОДУС Q
А 700 мА (Q3А600/700), уградни ЛЕД
панел, енергетске ефикасности А+, ИП40,
ЦРИ 80 (цолор рендер индеx) век трајања
60000 сати, произвођача МОДУС, или
одговарајуће
Надградна светиљка, ИП65, плафоњера,
ЛЕД, 20W
Извод за декоративно осветљење,
завршава се лустер клемнама
ЛЕД ТРАКА 14,4W/м, 4000К, ИП65,
комплет
са
трансформатором
230ВАЦ/12ВДЦ
Антипаник светиљка ЛЕД, 8 W,
аутономије 3х, слична типу ГР-936/6П
произвођача ОЛИМПИА ЕЛЕЦТРОНИЦС,
или одговарајуће
Набавка и монтажа расвете С5. НОВА
ЛУЦЕ, бр.арт.: 616190, материјал: бели
алуминијум, димензија: 90x7x150цм, ЛЕД
44Wатт 3000К 1260лм
Набавка и монтажа расвете С5а - НОВА
ЛУЦЕ, бр.арт.: 4619602, материјал: хром,
стакло, димензија: 31.5x27x120цм, Е27 /

ком

59

ком

1

ком

26

м

5

ком

7

ком

2

ком

4
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
1x100Wатт
Набавка и монтажа расвете С5б. НОВА
ЛУЦЕ бр.арт.: 61471602 материјал: бели
алуминијум димензија: 50x12.5цм ЛЕД
40Wатт 3000К
Набавка и монтажа расвете С5ц ШИНСКА РАСВЕТА, ЛЕД рефлектор 27W
АТРА П00164, СПЕЦТРУМ, бр.арт.:
WОЈП00164, материјал: метал,
димензија: ширина:90мм, дужина 160мм
шине за качење:ШИНА МОНОФАЗНА-1МБЕЛА ББЛИНК, бр.арт.: 50-0139,
димензија: дужина 1м
Набавк и монтажа расвете С5н – спољна
расвета. ФАРО бр.арт.: 61471602,
материјал: опал полиетилен, димензија:
50x50x40цм, 100-240В
Набавка и монтажа расвете С5д,
ПХИЛИПС Фриендс, бр.арт.: 40759/30/16,
материјал: бели алуминијум, димензија:
25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја бела
Набавк и монтажа расвете С5е, ПХИЛИПС
Фриендс, бр.арт.: 40759/53/16,
материјал: бели алуминијум, димензија:
25x25x205цм, 15Wатт 970лм, боја жута
Набавк и монтажа расвете С1а. НОВА
ЛУЦЕ, бр.арт.:6165201, материјал: метал,
бело, димензија:

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

Испорука и монтажа монофазне "шуко"
прикључнице једнострука П+Н+Т 250В

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

5

ком

10

ком

11

ком

3

ком

3

ком
14
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
ком

28
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
16А, ИП20 за монтажу у зид, комплет са
дозном Ø60мм, слична типу ПРЕСТИГЕ
ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или
одговарајуће
Монофазна "шуко" утичница двострука
П+Н+Т 250В 16А, ИП20 за монтажу у зид,
комплет са дозном Ø60мм, слична типу
ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ
ЦОНЕЛ, или одговарајуће
Монофазна "шуко" утичница једнострука
П+Н+Е 250В 16А, ИП40 са поклопцем за
монтажу у зид, слична типу ПРЕСТИГЕ
ЛИНЕ произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ, или
одговарајуће
Трофазна прикључница са заштитним
контактом, заједно са испоруком
разводне кутије Ø60 за уградњу у зид,
слична типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача
АЛИНГ ЦОНЕЛ, или одговарајуће
Прикључни сет М7, произвођача АЛИНГ
ЦОНЕЛ, или одговарајуће. Прикључни сет
се састоји од:
уградна дозна за М7 модулом
носач механизма за М7 модул
енергетска утичница-бела, 2П+Е, 2М
РЈ45 прикључница
Све комплет по комаду.
Једнополни прекидачи, 250В 10А, за
уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом
Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ
произвођача
АЛИНГ
ЦОНЕЛ
или

87

88.

89.

90.

91.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

2

ком

2

1 ком
1 ком
3 ком
1 ком
ком

56

ком

4
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
одговарајуће
Једнополни прекидачи, са индикацијом,
250В 16А, за уградњу у зид са ПВЦ
разводном кутијом Ø60мм, сличан типу
ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ
ЦОНЕЛ или одговарајуће
Серијски прекидачи, 250В 10А,
за
уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом
Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ
произвођача
АЛИНГ
ЦОНЕЛ
или
одговарајуће
Наизменични прекидачи, 250В 10А, за
уградњу у зид са ПВЦ разводном кутијом
Ø60мм, сличан типу ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ
произвођача
АЛИНГ
ЦОНЕЛ
или
одговарајуће
Прекидачки сет у парапетном каналу
постављеном на стубу. У парапет се
уграђују прекидачи величине 1М,
произвођача АЛИНГ ЦОНЕЛ,
или
одговарајуће, све комплет са парапетним
каналом и израдом свих веза
Уградна кутија ИП65, прикључна за
спољно осветљење
Алуминијумски мини стуб, произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4
преграде за раздвајање енергетских
каблова и каблова слабе струје. Стубови
се напајају преко подних каналица.
Стубови се опремају следећом опремом:
Модул за опремање 8М, бели

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

4

ком

4

ком

1

ком

1

ком 2
ком 6
ком 2
ком 1
ком

3
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ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
Енергетске утичнице за парапетне
системе, вел 2М
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката,
вел 2М
Постоље за фиксирање са заштитном
капом
Све комплет по комаду са везивањем и
постављањем
Алуминијумски мини стуб, произвођача
ЛЕГРАНД, или одговарајуће, са 4
преграде за раздвајање енергетских
каблова и каблова слабе струје. Стубови
се напајају преко подних каналица.
Стубови се опремају следећом опремом:
Модул за опремање стуба 8М, бели
Енергетске утичнице за парапетне
системе, вел 2М
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката,
вел 1М
Постоље за фиксирање са заштитном
капом
Све комплет по комаду са везивањем и
постављањем стубова
Алуминијумски мини стуб, произвођача
ЛЕГРАНД, или одговрајуће, са 4 преграде
за раздвајање енергетских каблова и
каблова слабе струје. Стубови се напајају
преко подних каналица. Стубови се
опремају следећом опремом:
Модул за опремање 12М, бели
Енергетске утичнице за парапетне
системе, вел 2М

98.

99.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком 2
ком 6
ком 4
ком 1
ком

2

ком 2
ком 8
ком 4
ком 1
ком

3
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
Утичница РЈ45 Кат. 6 УТП - 8 контаката,
вел 1М
Постоље за фиксирање са заштитном
капом
Све комплет по комаду са везивањем и
постављањем стубова

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

СЛАБА СТРУЈА
РАЧУНАРСКО-ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА
100.

101.

102.

103.

Каблови рачунарско-Телефонске мреже .
Кабал полагати по зиду испод малтера и
у спуштеном плафону кроз ХФX
инсталационе цеви ФТП цат6
Монтажа рачунарске РЈ 45 утичнице
предвиђене за монтажу у М7 модуле,
ПРЕСТИГЕ ЛИНЕ произвођача АЛИНГ
ЦОНЕЛ
или одговарајуће, трошкови
испоруке укључени у део предмера са
енергетиком
Рацк орман за зидну монтажу 15У.
Испорука и монтажа Орман се испоручује
у комплету са шрафовима и матицама за
постављање опреме, врата са бравицом
и кључем, врата се отварају до 180
степени, лева и десна страна се могу
скидати, отвори за пролаз каблова, на
горњој страни поставити два 12цм
вентилатора, максимална носивост 60Кг,
ИП20 Висина 769мм
Лан Сwитцх Д-Линк СОХО Гигабит ДГС-

м

1953

ком

56

ком
ком

1
3
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр.

Опис радова

1

2
1024Д,
24x10/100/1000Мбпс/Неуправљив/дескт
оп, 24 портова
Бежични АП Рутер, за појачавање
wирелес сигнала
104.
300Мбпс/1xWАН+4xЛАН+1xУСБ2.0/3x5дБ
и антене
Укупно (без ПДВ-а)
Укупно (са ПДВ-ом)

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

- Предмер и предрачун: сутерен
Бр. Поз.

Опис радова

1

2

Јед.
мере
3

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1.

2.

3.

Померање и изношење постојећег
намештаја из просторија које се
адаптирају. Овом позицијом обухваћено
је изношење постојећег ретро пулта код
шанка заједно са челичном платформом
(платформу не бацати на депонију).
Рушење преградних зидова од опеке
дебљине 12цм и 20цм. Рушење зидова
извести заједно са серклажема и
надвратницимаи свим облогама на зиду.
Опеку очистити и сложити. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион
и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа металних прозора.

м2

105,61

м2

25,19

ком

6,0
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр. Поз.

Опис радова

1

2
Демонтиране прозоре склонити,
утоварити на камиони одвести на
депонију.
Пажљива демонтажа врата, површине до
2.00 м2. Демонтирана врата склонити,
утоварити на камиони одвести на
депонију.
Измештање постојећих радијатора.
Пажљива демонтажа радијатора, након
демонтаже обојити радијатор, бојом за
метал. Пре бојења са метала скинути
корозију хемијским и физичким
средствима, а затим све површине
брусити и очистити. На радијаторе нанети
импрегнацију и основну боју, а затим
бојити два пута бојом за метал. У цену
улази и монтажа радијатора са свим
потребним елементима (вентилима,
држачима..) на нову позицију по пројекту
и у договору са Наручиоцем и
Пројектантом.
Пажљива демонтажа подних керамичких
плочица у цементном малтеру. Плочице
и подлогу скинути до бетонске
конструкције. Плочице очистити од
малтера и сложити. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на
депонију.
Пажљива демонтажа подне облоге од
винила. Винил одлепити, уколико је
потребно стругати шпахтлом. Шут изнети,
утоварити у камион и одвести на

4.

5.

6.

7.

Јед.
мере
3

ком

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

4

ком

1

м2

109,0

м2

30,0
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Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
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ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

Бр. Поз.

Опис радова

1

2

8.

9.

10.

11.

депонију.
Пажљива демонтажа зидних керамичких
плочица заједно са малтером. Обити
плочице са малтером и кламфама
очистити спојнице до дубине 2 цм, а
површину опеке очистити челичним
четкама. Шут прикупити, изнети,
утоварити на камион и одвести на
градску депонију. Обрачун по м2 обијене
површине, отвори се одбијају.
Пажљива демонтажа спуштеног плафона
типа "хантер дагалас". Плафон
демонтирати, склонити, утоварити на
камион и одвести на депонију.
Пажљива демонтажа канализационе
цеви од постојећег пулта у кантини.
Дужина цеви ~2м.
Пажљива демонтажа постојеће судопере.
Судоперу демонтирати поставити на нову
позицију по пројеку. Изводе за воду и
канализацију од судопере затворити.

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

м2

6,0

м2

19,19

пауш

1

пауш

1

ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

12.

Израда равнојућег слоја за под. Под
очистити од свих нечистоћа метлом,
одмастити је и ако је неопходно опрати.
Нанети подлогу уз помоћ ваљка или
четке. Подлогу разредити водом (служи
да додатно очисти и навлажи подлогу
пре наношења подолива). Смеса треба да
је добро помешана, без грудвица,
густине јогурта. Излите смесу на део пода

м2

151,93
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7

8

9

Бр. Поз.

Опис радова

1

2
и размазати га шпаклом. Нанети подолив
на целу површину просторије и пустите
да се осуши 24 сата. Површина која се
добије треба бити равна. Преко тако
изливене подлоге поставити керамичке
плочице. Користити Хенкел ЦН69
самонивелушићу масу или одговарајуће,
за подолив.

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

13.

14.

Постављање подних керамичких
плочица. Плочице I класе димензије
60/60 лепити лепком за плочице, у слогу
по избору Пројектанта. Подлогу
претходно припремити и полагање
извести равно. Постављене плочице
фуговати и под очистити. Подови се
постављају у холу према пројекту.
Постављају се по систему фуга на фугу
(дебљина фуге д=0мм). У цену је
урачунато и постављање припадајуће
сокле висине h=10цм. У цену није
урачуната набавка керамичких плочица.
Постављање зидних керамичких
плочица. Плочице I класе лепити лепком
за плочице, у слогу по избору
пројектанта. Подлогу претходно
припремити и полагање извести равно.
Постављене плочице фуговати. У цену
улази и набавка плочица. Подови се
постављају у холу према пројекту.
Постављају се по систему фуга на фугу
(плочице поставити без фуга).

м2

162,30

м2

20,0
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7

8

9

Бр. Поз.
1

15.

16.

17.

Опис радова
2
Набавка подних керамичких плочица,
италијанске, плочице И класе димензије
50x50цм. Плочице бирати у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.У цену
улази и фуг маса
Набавка зидних керамичких плочица,
италијанске, плочице димензије
20x20цм. Плочице бирати у договру са
Наручиоцем. И Пројектантом.У цену
улази и фуг маса
Набавкаи уградња декинг пода.

Јед.
мере
3
м2

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

162,30

м2
20,0

м2

5,0
ГИПСАРСКИ РАДОВИ

18.

19.

Израда спуштеног плафона од гипскартонских плоча дебљине д=12,5мм на
металној подконструкцији, профили УД
30 и ЦД 60. Висина спуштања плафона је
за дистанцере, носаче, гипскартонских
плоча. Плафон се спушта да се сакрију
електро каблови. Након уградње гипскартонских плоча све спојеве
бандажирати бандаж тракама, а затим
плоче преглетовати глет масом (позиција
глетовања обрачуната у оквиру
молерско-фарбарских радова).
Набавка и монтажа спуштеног плафона у
холу сутерена типа АРМСТРОНГ или
одговарајуће, на металној
подконструкцији. Армстронг плоче се
постављају на подконструкцију. Висина
спуштања плафона је постојећа, плоче су

м2

86,35

м2

15,48
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8
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1

2
димензија 60x60цм. У цену улази и
подконструкција.
Набавка, транспорт и израда преградних
зидова дебљине 12.5цм, једнострука
метална потконструкција обложена
обострано гипс картонским плочама ГКФ
д=12.5мм. Преградни неносиви зид
израдити од поцинкованог профила ЦW
100, поставити камену вуну дебљине
100мм и обложити гипс картонским
плочама, по пројекту и упутству
произвођача.
Набавка, транспорт и израда гипсаног
зида са нишама, једнострука метална
потконструкција обложена обострано
гипс картонским плочама ГКФ д=12.5мм.
Преградни неносиви зид израдити од
поцинкованог профила ЦW 100,
поставити камену вуну дебљине 100мм и
обложити гипс картонским плочама, по
пројекту и упутству произвођача. Зид је у
делу шанка у кантини. Пос Г1 и Пос Г2

20.

21.

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

м2

54,0

м2

22,70

МОЛЕРСКИ ФАРБАРСКИ РАДОВИ

22.

23.

Бојење зидова полудисперзивном бојом.
Све површине зидова прво глетовати два
пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја бела.
Бојење зидова полудисперзивном бојом.
Све површине зидова прво глетовати два

м2

294,15

м2

43,24
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7

8

9

Бр. Поз.

Опис радова

1

2
пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009,
или одговарајуће, све у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење плафона полудисперзивном
бојом. Све површине плафона глетовати
два пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја бела.
Бојење плафона полудисперзивном
бојом. Све површине плафона глетовати
два пута, површине обрусити, очистити и
извршити неутрализовање. Подлогирати
све површине, а потом бојити два пута
полудисперзијом. Боја црвена РАЛ 3009,
или одговарајуће, све у договору са
Наручиоцем и Пројектантом.
Бојење видних цеви за грејање лак бојом
отпорном на топлоту. Прећи два пута.
Боја бела.

24.

25.

26.

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

м2

100,00

м2

52,70

м150,00
БРАВАРСКИ РАДОВИ

27.

Набавка и монтажа прозорског рама
израђеног од ПВЦ петокоморног
профила (шток, крило и Т-пречка),
минималне уградне дубине 70 мм, боја
тамно браон- дрво, застакљеног
нискоемисионим стаклом 4+12+4 мм
(Ар). Начин отварања у свему према

ком
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1

2
шеми столарије. Примењени профили
морају имати 10-годишњу гаранцију,
коефицијент топлотне проводљивости не
већи од Уф=1,3 W/м2К, не смеју
садржати олово ни кадмијум.
Критеријуми за уграђени прозорски рам
у свему према техничком опису. Пре
израде прозора профил донети на увид
Наручиоцу и Пројектанту.
Пос ПС1- 279/61 - трокрилни прозор –
Пос ПС2- 211/61 - трокрилни прозор –
Набавка и монтажа стаклених врата
израђених од зидова које чине панплеx
или каљене стаклене плоче фиксиране за
под, Систем типа ДОРМА_АЛЕXА АТ23/
или одговарајуће.
Профил у боји бела. Врата су фиксна,
димензија 145/230цм. Монтажа се врши
према радионичким детаљима
произвођача. Примењени профили
морају имати 10-годишњу гаранцију.
Критеријуми за уграђени прозорски рам
у свему према техничком опису. Пре
израде прозора профил донети на увид
Наручиоцу и Пројектанту.
Пос ПС3- 130x230
Набавка и уградња клизних застакљених
врата дим 130/220цм. (Улаз у гардеробу).
Врата се израђују од алуминијумских
кутијастих термоизолованих профила.
Крила врата су различите ширине. Врата
су застакљена термопан стаклом

28.

29.

Јед.
мере
3

koм

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

5
1

ком

1

ком

1
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1

2
4+12+4мм. Рукохвати и окови врата се
уграђују у свему према шеми столарије.
Пос ПС3a- 145x220
Набавка и монтажа портала од ал.
кутијастих профила, са термопрекидом,
стакло - термопан, трослојно 6+12+4,
комора испуњена аргоном, дебљина
стакла 42мм, належући дихтунг
стандарног квалитета. Начин отварања и
подела свему према шеми столарије.
Браварија је БЕЛА БОЈА. Све у договору са
Наручиоцем и Пројектантом .
Пос ПС4- 170x230

30.

Јед.
мере
3

ком

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

1

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

31.

Набавка и монтажа унутрашњих
једнокрилних врата 91/220 цм обложена
медијапаном д=4-6мм. Испуна од
екструдираног универа. Завршна обрада
- фарбана поиуретанском бојом,
РАЛ9010. Шток је од медијапана,
димензија 40/150мм фарбан
полиуретанском бојом, РАЛ9006.
Штелујуће первајз лајсне од медијапана,
исте обраде као и плот врата. Оквир
врата обложен дихтунг гумом. Врата су
опремљена сакривеним шаркама,
бравом са два кључа према
спецификацији Инвеститора и квакама од
алуминијума по избору пројектанта
Саставни део врата су метални подни
одбојници. Врата се уграђују у завршно

ком

2
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Опис радова
2
обрађеном простору.

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

РАЗНИ РАДОВИ

32.

33.

34.
35.

Израда канализационог развода у
просторији кантине. Позицијом
обухватити полагање цеви за судоперу,
делом у простору између зида и гипс
облоге, а делом у зиду од цигле
(штемовање зидова), као и израду једног
подног сливника. Основни развод ради
се од ПВЦ цеви Ø50 и Ø75. Позицијом је
обухваћен сав потребан материјал
укључујући пвц цеви до изласка
канализације из просторије, хромирану
решетку подног сливника. Обрачун по м'
изведеног развода, независно од пресека
цеви.
Израда инсталације водовода просторије
кантине. Позиција обухвата полагање
водоводних цеви Ø20 унутар облоге од
гипса односно у зиду од опеке, везивање
за постојећу инсталацију хладне воде уз
уградњу главног кугластог вентила, као и
набавку и монтажу комплет прикључне
славине за укупно осам веш машина.
Обрачун паушално.
Набавка и израда огледала. Огледала су
димензије 100x220цм. Огледала окачити
на зид
Набавка и монтажа алуминијумског
радијатора 1500 х1000мм са комплетном

м

10

пауша
лно

1

ком

2

ком

3
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7

8
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1
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2
пратећом опремом и цевима.

Израда и монтажа 3Д натписа од пуног
материјала. Дужина натписа ~3м
Израда и монтажа натписа од ПВЦ
37.
фолије.
Укупно (без ПДВ-а)
Укупно (са ПДВ-ом)
36.

Јед.
мере
3

пауша
лно
пауша
лно

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

4

5

6

Јединична цена са Укупна цена без Укупна цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ–ом

7

8

9

1
1

- Предмер и предрачун: атријум
Бр.
поз.
1

Опис радова
2

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

1.

2.

3.

4.

Ручно чишћење терена и скидање
постојећег слоја стаза од бетона . Шут
утоварити на камион и одвести на
депонију.
Скидање пода од гранит. пл.
постављене у цем. малтеру на улазу у
хол. Обити плочице и скинути подлогу
до бетонске конструкције. Шут
прикупити и одвести на депонију
Скидање слоја бетона испод пода,
дебљине до 6 цм. Скинути слој разбити.
Шут прикупити и одвести на депонију
Рушење косе бетонске плоче
степеништа. Рушење косе плоче извести
пажљиво. У цену улази сечење

м3

34,15

м2

16,25

м2

16,25

м2

4,96
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Бр.
поз.
1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Опис радова
2
арматуре. Шут изнети, утоварити у
камион и и одвести на депонију.
Обрачун по м2 плоче
Рушење зида од опеке, дебљине 25 цм
са жардињером. Утовар шута у возило
и одвоз на депонију. У цену урачунати
подупирање међуспратне конструкције
пре рушења зида.
Рушење ивичњака извести заједно са
подлогом. Шут изнети, утоварити у
камион и одвести на депонију. Обрачун
по м1 ивичњака
Демонтажа кровног покривача од лима.
Лим се скида са крова на безбедан
начин. Обрачун по м2 крова
Демонтажа металне ограде . Ограду
пажљиво демонтирати , очистити и
сложити или утоварити на камион и
одвести на депонију. Обрачун по м2
ограде
Демонтажа металне надстрешнице .
Надстрешницу пажљиво демонтирати ,
очистити и сложити или утоварити на
камион и одвести на депонију. Обрачун
по м2 ограде
Демонтажа лимене надстрешнице са
прозора у сутерену атријума.
Надстрешницу пажљиво демонтирати,
очистити и сложити или утоварити на
камион и одвести на депонију. Обрачун
по комаду

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

м3

1,9

м1

63,91

м1

6,35

м2

26,18

м2

9,08

ком

2,00
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1

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Опис радова
2
Демонтажа Ал окапнице на прозорима
код улаза у атријум. Окапнице пажљиво
демонтирати, очистити и сложити или
утоварити на камион и одвести на
депонију. Обрачун по м'
Демонтажа надстрешнице изнад улаза .
Надстрешницу пажљиво демонтирати,
очистити и сложити или утоварити на
камион и одвести на депонију. Обрачун
по м2 ограде
Пажљива демонтажа врата, површине
до 2.00 м2. Демонтирана врата
склонити, утоварити на камиони
одвести на депонију.
Сечење постојећег шибља. Посечено
шибље и остали отпадни материјал
прикупити, утоварити на камион и
одвести на депонију.
Измештање бетонских клупа на
новопројектовано место. Пажљива
демонтажа постојећих бетонских клупа
и монтажа истих на нову позицију.
Ископ земље за темељну траку
степениста. Ископану земљу одложити,
део користити за насипање испод маш.
просторије а остатак однети на
депонију.
У току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак
земље и други отпадни материјал и

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

м'

8,00

м2

26,18

ком

1,00

м2

10,90

ком

11,00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

м3

6,5

м3

6,50
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Бр.
поз.
1

18.

19.
20.

21.

22.

Опис радова
2
одвести на градилишну депонију
приступачну за утовар у камион.
Набавка и разастирање тампом слоја
шљунка у слоју дебљине 15 цм, испод
темеља. Тампонски слој шљунка насути
у слојевима, набити и фино испланирати
са толеранцијом по висини +/- 1 цм.
Набавка, довоз и растирање плодне
чисте земље.
Набавка, довоз и растирање беле ризле,
димензије 0,8-1,1мм.
Набавка и поплочавање Бехатон
плочама,или одговарајуће, дебљине 5
цм. Плоче поставити у слоју песка и
спојнице фуговати по избору
пројектанта.
Набавка и монтажа риголе за одвод
атмосферских вода. Обрачун по м1

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

м2

8,00

м3

4,30

м3

4,20

м3

84,15

м1

12,00

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ

23.

24.

Израда армирано бетонских темељних
трака марке МБ 30, или
одговарајуће.Израдити оплату и темеље
армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетонирање
радити преко претходно разастртог
шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон
уградити и неговати по прописима. У
цену улазе и оплата, арматура и тампон
шљунка.
Израда армирано бетонских греда,
различитог пресека, марке МБ 30, или

м3

6,54

м3

1,53
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Бр.
поз.
1

25.

26.

Опис радова
2
одговарајуће.Израдити оплату и стубове
армирати по пројекту, детаљима и
статичком прорачуну. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе и
оплата, подупирачи и помоћна скела
Израда армирано бетонске плоче
подеста и плоче степеника, марке МБ
30 или одговарајуће.Израдити оплату са
подупирачима и плоче армирати по
пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетон уградити и неговати
по прописима. У цену улазе и оплата,
подупирачи, арматура и помоћна скела.
Набавка и постављање бетонских
ивичњака . Ивичњаке поставити у слоју
цементног малтера.Обрачун по м1

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

м3

10,89

м1

58,00
АРМИРАЧКИ РАДОВИ

27.

Набавка, сечење, савијање и уградња
класичне и мрежасте арматуре.
Армирати према статичким детаљима
из пројекта. Количина арматуре је
орјентациона. Тачну количину одредити
према детаљима и спецификацији
арматуре.

кг
1.914.,00

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

28.

Набавка материјала и постављање
кровног покривача од трапезастог
пластифицираног
лима.
У
цену
урачунати сав потребан материјал за
уградњу и снегобране.

м2

9,1
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Бр.
поз.
1
29.

Опис радова
2
Набавка материјала и постављање
покривача на тендама. У цену урачунати
сав потребан материјал .

Јед.
мере
3

м2

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

29,3
БРАВАРСКИ РАДОВИ

30.

31.

32.

33.

Израда и постављање ограде. Ограду
израдити и уградити по детаљима и
упутству пројектанта. Ограда је од
кутијастог црног челика пресека 3x5цм
Рукохват је пуног древта, храст,
квадртног пресека 5x5цм. Испуна
каљено стакло дебљине 8мм. Финална
обрада улазе у цену.
Израда и постављање ограде. Ограду
израдити и уградити по детаљима и
упутству пројектанта. Ограда је од
кутијастог црног челика пресека 3x5цм.
Рукохват је пуног древта, храст,
квадртног пресека 5x5цм. Финална
обрада улазе у цену.
Израда и постављање стаклене
надсрешнице. Надстрешница је од
стакла, дебљине 12-24мм. Иноx носачи,
конектори Надсрешницу израдити и
уградити по детаљима и упутству
пројектанта.
Израда и постављање дрвеног
рукохвата на зид. Рукохват је пуног
древта, храст, квадртног пресека 5x5цм.
Финална обрада улазе у цену. Рукохват
израдити и уградити по детаљима и
упутству пројектанта.

м1

9,00

м1

7,00

м1

10,00

м1

7,00
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Бр.
поз.
1

Опис радова
2

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

КЕРАМИЧКИ РАДОВИ

34.

Постављање подне гранитне керамике,
на лепак на степеништу и подестима.
Керамику I класе, димензије 30х60цм,
60х60цм лепити лепком у слогу по
избору пројектанта. Подлогу претходно
припремити и полагање извести равно.
Постављене плочице фуговати и под
очистити пиљевином. У цену улази и
набавка керамике.

м2

81,00
МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

35.

36.

Бојење старих врата са које је скинута
стара боја. Скинуту стару постојећу
фарбу, урадити све предрадње које су
потребне пре постаљања нове фарбе.
Средити оштећена на вратима. У цену
улази демонтажа и монтажа врата, нови
окови, нова ручкица, све у договору са
Наручиоцем и Пројектантом .
Обрачунава се по м2 глетоване
површине заједно са скелом.
Скидање старе боје са дрвене
надстрешнице. Постојеће слојеве боје
скинути наношењем хемијског
растварача и скидањем слојева боје
шпахтлама и одговарајућим алаткама.
Поступак понављати док се не скину сви
слојеви боје и не дође до здравог и
чистог дрвета. По извршеном скидању
боје дрво пребрусити фином шмирглом.
Нарочиту пажњу обратити да не дође до

м2

15,00

м2

7,04
Конкурсна документација страна 113 од 131

Бр.
поз.
1

37.

38.

Опис радова
2
оштећења ивица и профилације. Након
скидања боје дрвене елементе
префарбати, лаком за спољну употребу,
боја тамно брао. Обрачун по м2
очишћене површине.
Обрада бетонских степеништа
фасадном бојом. Бетонско степениште
припремити за фасадну боју, површине
треба да буду равне. Боја по избору
Пројектанта.
Једнокрилана пуна улазна врата са
светларником димензије 96/350цм.
Врата су од пуног древета. Имају
светларник. Завршна обрада - фарбана
полиуретанском бојом, боја тамно
браон. Врата имају стаклену преграду.
Стакло транспарентно. Светларник је
фиксни, стакло транспарентно. Шток је
од дрвета, фарбан полиуретанском
бојом, тамно браон. Штелујуће первајз
лајсне од медијапана, исте обраде као и
плот врата. Оквир врата обложен
дихтунг гумом. Врата су опремљена
сакривеним шаркама, бравом са два
кључа према спецификацији
Инвеститора и квакама од алуминијума
по избору пројектанта Саставни део
врата је метални подни одбојник. Врата
су уграђују се у завршно обрађеном
простору. Стакло је фиксно, каљено,
транспарентно са пескираним логом

Јед.
мере
3

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9

м2

40,00
СТОЛАРСКИ РАДОВИ

ком

1,00
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Бр.
поз.
1

39.

2

Јед.
мере
3

БМС
Израда и монтажа дрвених елемената
за клупе и бетонске трибине у атријуму.
Дрвени елементи се израђују од пуног
дрвета, храст. Дрво лакирати мат лаком
и заштити свим потребним средстива од
спољних утицаја. Монтирати дрвене
елементе за бетонске
клупе/степениште.

м2

55,38
РАЗНИ РАДОВИ

ком
ком
ком

1,00
5
5

Опис радова

Набавка и монтажа хидрауличне
40. подизне платформе за инвалиде типа
Клееманн или . Обрачун по комаду
41. Набавка и монтажа спољних клупа
42. Набавка и монтажа канте за смеће.
Укупно (без ПДВ-а)
Укупно (са ПДВ-ом)

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ–ом

4

5

6

7

8

9
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ПАРТИЈА 2 – ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ПО МЕРИ

Бр.

Опис радова

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

1

2

3

4

5

6

ПРИЗЕМЉЕ

1.

2.

ПОС
1
пријемни
пулт
димензије334x275x110цм. Израда и
монтажа пријемног пулта. Позицију
израдити од фурнираног медијапана
храст, фарбаног медијапана, боја
слонова кост дебљине д=19мм, боја
бела мат, унутрашње полице од
универа дебљине д=18мм, кроноспан
или слично, по упутству Пројектанта у
боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. Кантовати АБС траком
д=0.4мм и фурнир тарком дебљине
д=0.6мм (у договору са Пројектантом).
Ручкица ХАФЕЛ, или одговарајуће, црна
мат, број артикла:110.35.371 или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.
ПОС 2 - полица, са затвореним делом,
у
фотокопирници
димензије
90x30x241.5цм. Израда и монтажа
полице. Позицију израдити од универа
дебљине д=25 мм и д=18мм,
кроноспан или слично по упутству
Пројектанта, у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у

ком

1

ком

1
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Јединична цена са Укупна цена без
ПДВ-ом
ПДВ-а

7

8

Укупна цена са
ПДВ–ом

9

Бр.

Опис радова

1

2
договору са Пројектантом). Полице
нису фиксне, направити перфорацију.
Ручкица ХАФЕЛ, или одговарајућа, црна
мат, број артикла:110.35.371 или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.
ПОС 3 - полица за књиге. Израда и
монтажа полице за књиге, димензије
90x30x241.5цм. Израда и монтажа
полице. Позицију израдити од универа
дебљине д=25 мм и д=18мм,
кроноспан или слично. по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). У цену
улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 4 - полица за књиге. Израда и
монтажа полице за књиге, димензије
70x30x241.5цм. Израда и монтажа
полице. Позицију израдити од универа
дебљине д=25 мм и д=18мм,
кроноспан или слично, по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). У цену

3.

4.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

3

ком

10
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Јединична цена са Укупна цена без
ПДВ-ом
ПДВ-а

7

8

Укупна цена са
ПДВ–ом

9

Бр.

Опис радова

1

2
улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 4а - полица за књиге (стаклена
врата). Израда и монтажа полице за
књиге,
димензије
70x30x241.5цм.
Израда и монтажа полице. Позицију
израдити од универа дебљине д=25 мм
и д=18мм, кроноспан или слично, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). Полица има
стаклена врата, крило димензије
35x182цм. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи,
шарке све у договору са Пројектантом.
ПОС 5 - радни сто. Израда и монтажа
радног стола, димензије 80x150x76цм.
Позицију израдити од дрвета - ногице,
дрво димензије 4x4цм, и радна плоча
од фарбаног медијапана, боја слонова
кост, по упутству Пројектанта у боји по
захтеву Наручиоца и Пројектанта. Део
за фиоке и кућиште је од универа
кроноспан или слично, слонова кост.
Фронтови су од фарбаног медијапана.
Полице кантовати АБС траком д=0.4мм
(у договору са Пројектантом), ручкица
ХАФЕЛ, или одговарајуће,црна мат,

5.

6.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

5

ком

6
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Јединична цена са Укупна цена без
ПДВ-ом
ПДВ-а

7

8

Укупна цена са
ПДВ–ом

9

Бр.

Опис радова

1

2
број
артикла:110.35.371
или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.
ПОС 6 - радни сто. Израда и монтажа
радног стола, димензије 80x160x76цм полукруг. Позицију израдити од дрвета
- ногице, дрво димензије 4x4цм, и
радна плоча од фарбаног медијапана,
боја слонова кост, по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе
сви окови, ручкице, клизни механизми,
носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 7 - фиокаш за радни сто. Израда и
монтажа
фиокаша,
димензије
50x65x62цм. Позицију израдити од
универа (корпус) фронт фиоке од
фарбаног медијапана. Укупно је 3
фиоке. Фиоке имају систем за
закључавање. Све урадити по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). Ручкица
ХАФЕЛ, или одговарајуће, црна мат,
број
артикла:110.35.371
или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.

7.

8.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

2

ком

6
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ПОС 8 - плакар/гардеробер. Израда и
монтажа
гардеробера,
димензије
80x55x241.5цм. Позицију израдити од
универа кроноспан илислично, слонова
кост дебљине д=18мм по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). Унутрашње
полице нису фиксне, направити
перфорацију.
Ручкица ХАФЕЛ, или
одговарајућа,
црна
мат,
број
артикла:110.35.379 или одговарајуће. У
цену улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 9 - пулт у фотокопирници. Израда
и монтажа пријемног пулта у
фотокопирници
димензије
304x75x110цм. Позицију израдити од
фурнираног
медијапана
храст,
фарбаног медијапана, боја слонова
кост дебљине д=19мм, боја бела мат,
унутрашње
полице
од
универа
дебљине д=18мм, кроноспан или
слично, по упутству Пројектанта у боји
по захтеву Наручиоца и Пројектанта.
Кантовати АБС траком д=0.4мм и
фурнир тарком дебљине д=0.6мм (у
договору са Пројектантом). ручкица

9.

10.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

4

ком

1
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ХАФЕЛ, или одговарајућа, црна мат,
број
артикла:110.35.371
или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.

11.

12.

13.

ПОС 10 - радни сто. Израда и монтажа
радног стола, димензије 100x60x76цм.
Позицију израдити од дрвета - ногице,
дрво димензије 4x4цм, и радна плоча
од фарбаног медијапана, бело, мат. по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе
сви окови, ручкице, клизни механизми,
носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 11 - дрвене летве око стуба.
Набавка и монтажа дрвених летвица
као облога на бетонском стубу.
Летвице су правоугаоног пресека
димензије
3x4цм,
храст
натур,
лакирати их мат лаком. Поставити их
хоризонтално. Међусобно их повезати
дрвеним носачем, спој геровати,
ексери нису видљиви. Позицију
израдити по упутству Пројектанта у
боји по захтеву Наручиоца и
Пројектанта. Летве поставити од пода
до плафона.
ПОС 12 - дрвене летве зид/плафон.
Набавка и монтажа дрвених летвица.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

2

ком

2
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Летвице су правоугаоног пресека
димензије 5x10цм дужине 200цм, храст
натур, лакирати их мат лаком.
Поставити
их
хоризонтално.
Међусобно их повезати металним
носачем и причврстити за зид и под.
Позицију
израдити
по
упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Летве
поставити од пода до плафона.
ПОС 13 - радни сто за рачунаре за
кориснике. Израда и монтажа радног
стола, димензије 60x100x76цм са
носачем
за
кућиште.
Позицију
израдити од дрвета - ногице, дрво
димензије 4-5цм, кружмог попречног
пресека и радна плоча од фарбаног
медијапана, бело, мат. по упутству
Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). Унутрашње
полице нису фиксне, направити
перфорацију. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.

14.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

12

СУТЕРЕН
15.

ПОС 14 - гардеробни ормарић
димензије 40x52x196цм. Израда и
монтажа гардеробних ормарића.

ком

75
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Позицију израдити од универа
дебљине д=18мм, кроноспан или
одговарајући, боја слонова кост, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Ормарић
кантовати АБС траком д=0.4мм (у
договору са Пројектантом). Гардеробни
ормарић има двоје врата - два
корисника могу коритити један
ормарић. Предвидети систем за
закључавање. Ормарић поставити на
ногице висине 10цм. Ручкице РУјЗ
десигн број арт. 117.30 шифра Т или
одговарајуће. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.
ПОС 14а - гардеробни ормарић ПВЦ
фолија. Израда бројева од ПВЦ фолије
за гардеробне ормариће. ПВЦ фолију
залепити на врата гардеробних
ормарића. Димензија слова ~20x12цм,
боја, фонт и положај на вратима
гард.ормарића у техничким цртежима
и све у договору са Пројектантом и
Наручиоцем.
ПОС 15 - пулт/гардероба, димензија
250x50x75цм. Израда и монтажа
пријемног пулта. Позицију израдити од
универа дебљине д=18мм, и
фурнираног медијапана дебљине

16.

17.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

75

ком

1
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д=25мм кроноспан или слично, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Код фиока
предвидети систем за закључавање.
Пулт кантовати АБС траком д=0.4мм и
фурнир траком д=0.6мм (у договору са
Пројектантом). У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи све
у договору са Пројектантом.
ПОС 16 - пулт/гардероба, ДРВЕНИ
ЕЛЕМЕНТИ димензија 70x250x10цм.
један дрвени елемент је димензије
10x4цм (укупно 12ком.). Дрвене
елементе међусобно причврстити
металним носачем кружног пресека.
Носаче у доњој и горњој зони дрвеног
елемента причврстити за под односно
плафон. Позицију израдити од пуног
дрвета, храст натур, лакирати мат
лаком, по упутству Пројектанта у боји
по захтеву Наручиоца и Пројектанта. У
цену улазе сви окови, ручкице, клизни
механизми, носачи све у договору са
Пројектантом.
ПОС 16а - пулт/гардероба, ПОЛИЦА ЗА
КАРТИЦЕ 61x11x84.5цм. Позицију
израдити од универа слонова кост,
кроноспан или слично. Преграде
урадити од шпер плоче дебљине 4мм.
Шпер плочу офарбати у бело. У свкој

18.

19.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

1
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прегради залепити број од ПВЦ фолије,
боја фолије црвена, све по упутствима
Пројектанта.
ПОС 17 - пулт/шанк димензије
333x60x76цм и 80x60x76цм. Израда и
монтажа пулта код шанка. Позицију
израдити од универа дебљине д=18мм
кроноспан или слично, слонова кост по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Фронтови су
од фарбаног медијапана, боја слонова
кост. Пулт обложити дрвеним
летвицама димензије 3x3цм, залепити
их са предење страна пулта, разамка
између њих је 1цм. Пулт кантовати АБС
траком д=0.4мм и фурнир траком
д=0.6мм (у договору са Пројектантом).
Са унутрашње стране пулта направити
фиоке и врата од универа димензије
д=18мм, према техничким цртежима и
упутству Пројектанта. Нa радну плочу
поставити компакт плочу, кроноспан
или слично. Боја плоче је у договору са
Пројектантом. На пулту поставити
стаклену витрину. Стаклена витрина је
отворена са стране шанка. има једну
стаклену полицу. Сокла је
алуминијумска. У цену улазе сви окови,
ручкице, клизни механизми, носачи,
ногице. судопера БЛАНЦО ФЛЕX

20.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1
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МИНИ, Модел 511918 или
одговарајуће, димензије 43.5x78цм
племенити челик, славина БЛАНЦО
ВИТИС, Модел 516991 или
одговарајуће.
ПОС 18 - жардињера димензије
40x50x70цм. Израда и монтажа дрвене
жардињере на металним носачима.
Жардињере израдити од фурнираног
медијапана, кроноспан или слично.
боја храст. Унутар жардињере
поставити метално корито од лима.
Жардињере кантовати фурнир траком
дебљине д=0.6мм. Металне ножице су
од црне браварије, квадратог пресека
димензије 5x5мм, поставити према
упутствима Пројектанта.
ПОС 19 - полице у шанку димензије
25x300x2.5цм. Израда и монтажа
полица од универа, храст,кроноспан
или слично дебљине д=25мм, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. Полице
кантовати фурнир траком д=0.6мм (у
договору са Пројектантом). Полицу
причврсти за зид, са носачима за
полице. У цену улазе сви окови, носачи
све у договору са Пројектантом.
ПОС 20 - дрвена облога на зиду
4.70x1.6м. Израда и монтажа зида од

21.

22.

23.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

3

ком

3

ком

1
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дрвених елемената. Дрвена облога је
од фурнираног медијапана, храст,
кроноспан или слично Кантовати
фурнир траком дебљине 0.6мм,
правоугаоног пресека димензије
1.9x10цм. Дрвену облогу причврстити
на зид. Поставити на висини од пода до
висине парапета, према упутству
Пројектанта.
ПОС 21 - дрвени зид преграда код
тоалета. Дрвене елементе међусобно
причврстити металним носачем
кружног пресека. Носаче у доњој и
горњој зони дрвеног елемента
причврстити за под односно плафон.
Позицију израдити од пуног дрвета,
храст натур, лакирати мат лаком, по
упутству Пројектанта у боји по захтеву
Наручиоца и Пројектанта. У цену улазе
сви окови, ручкице, клизни механизми,
носачи све у договору са Пројектантом.
ПОС 22 - маска за радијатор приземље. Израдити маску за
радијатор од универа, храст, кроноспан
или слично. Маску направити тако да
може да се отвори и лако приступи
радијатору. Све у договору са
Пројектантом.
ПОС 23 - врата за ГРО орман. Израдити
врата 133.5x230цм (двокрилна) од

24.

25.

26.

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

1

ком

4

ком

1
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универа дебљине д=18мм, слонова
кост, кроноспан или слично. Врата
имају Ал кант лајсну. Све у договору са
Пројектантом
Израда и монтажа кутија за експонате
("бокс" за експонат) од фарбаног
медијапана, боја бела, мат. Димензије
кутија:
-32x60цм висина 30цм - 1ком
27.
-32x60цм висина 70цм - 2ком
-32x60цм висина 45цм - 2ком
-32x30цм висина 45цм - 1ком
-32x30цм висина 80цм - 1ком
Израда и монтажа стаклених клизних
врата са системом за закључавање, у
28.
ниши за експонате. Клизна врата су
димензије 125х190цм
Укупно (без ПДВ-а)
Укупно (са ПДВ-ом)

Јед.
мере

Кол.

Јединична цена
без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

3

4

5

6

ком

4

М.П.

Јединична цена са Укупна цена без
ПДВ-ом
ПДВ-а

7

8

____________________________________
потпис овлашћеног лица Понуђача

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

у колони 6. уписати колико износи ПДВ;
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у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
у колони 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);
у колони 9. уписати укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са
траженим количинама (које су наведене у колони 4.)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, овлашћено лице понуђача мора да
попуни, потпише и овери печатом, уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да Образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача.
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12. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У 2014, 2015 И 2016.ГОДИНИ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија ____

Редни
број

Подаци о инвеститору/Наручиоцу

Датум извођења радова

Вредност изведених
радова без ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Датум: ____________________
Место: ____________________

ПОНУЂАЧ
М.П.

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака
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(потпис овлашћеног лица)

13. ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ УСТАНОВА
КУЛТУРЕ –КАТАЛОГ И АТРИЈУМ
ЈН бр. 0122-7/17 Партија ____

Наручилац/инвеститор
Улица и број
Матични број
Контакт особа
Телефон

Као инвеститор по наведеном уговору, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу,
потврђујемо да је извођач радова_______________________________извео радове
___________________________________ (навести предмет јавне набавке) у уговореном року
и у складу са уговореним квалитетом.
Ова потврда издаје се за потребе учешћа наведеног извођача радова у поступку јавне набавке
0122-6/17 Партија _____наручиоца Библиотека Матице српске у Новом Саду, Матице

Датум: ____________________
Место: ____________________

Овлашћено лице
____________________
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