Општина Прибој

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA
поступак јавне набавке мале вредности: ЈН МВ бр.12/19

ПРЕДМЕТ: Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15),
члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“, бр.86/15 и 41/19), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности 03 бр. 404-272 од 22.10.2019. год. и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 03 бр. 404-272-1 од 22.10.2019. год., припремљена је
конкурсна документација за јавну набавку - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју,
ЈНМВ бр.12/19.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца: Општина Прибој
Адреса наручиоца: 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој
Матични број :
07158289
ПИБ:
101207254
Шифра делатности: 8411
Интернет страница наручиоца: www.priboj.rs
Врста наручиоца: орган локалне самоуправе
2. Врста поступка јавне набавке:
За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно
члану 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ради
закључења уговора са изабраним понуђачем.
3. Предмет јавне набавке: радови - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју,
ЈН МВ бр.12/19, у складу са Предмером радова, који је саставни део ове конкурсне
документације.
4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Контакт: Екрем Хоџић и Огњенка Удовичић, е-mail: nabavke@priboj.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета јавне набавке: Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју
2. Назив и ознака из општег речника набавке: 45112714 - Радови на пејзажном уређивању
гробља
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И
СЛ.

Врста, количина и обим радова дати су у поглављу XV - ПРЕДМЕР РАДОВА, који је саставни
део конкурсне документације.
Приликом извођења радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и
стандарда.
Рок извођења радова: највише 120 календарских дана од дана увођења у посао.
Место извођења радова: Радови се изводе на градском исламском гробљу ''Побрежје'' на кат.
пар. бр. 1112/2 КО Прибој.
Начин спровођења контроле:
Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да поступи по
свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране наручиоца, а које се односе
на количину и квалитет изведених радова, уграђеног материјала, уређаја и опреме.
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити
краћи од 24 месеца од дана примопредаје радова.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе
заједничке понуде.
2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).
Доказ:
Правна лица:
1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног 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;
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.
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Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе заједничке понуде.
3) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе
- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Овај доказ подносилац
понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови групе заједничке
понуде.
Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних
органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе
приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа.
4) Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Доказ:
Потписан образац „Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона“ (образац
XIII).
Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви
чланови групе.
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуни сходно чл. 76. ЗЈН
Конкурсном документацијом ЈН бр.12/19 нису предвиђени додатни услови.
В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова из става А може се доказивати достављањем
наведених доказа ИЛИ достављањем Изјаве понуђача (члана групе) о
испуњавању обавезних услова- ОБРАЗАЦ XI, односно, ОБРАЗАЦ XII - Изјаве
подизвођача о испуњавању обавезних услова (ако понуђач наступа са
подизвођачем).
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2. Пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, дужан је, на захтев наручиоца, да
достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије). Ако понуђач у
остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
3. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова. Довољно је приложити копију Решења о упису
у Регистар понуђача.
4. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
5. Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
6. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави,
наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност
тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
7. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности - Радови на уређењу
Исламског гробља у Прибоју је најнижа понуђена цена (без ПДВ-а).
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеномценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења предметне јавне набавке.
У ситуацији да два или више понуђача, који су понудили исту цену, имају исти рок извршења
предметних радова, уговор ће бити додељен жребањем, јавно, у присуству понуђача чије су
понуде једнаке.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити тако што ће називе понуђача исписати на
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. О поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране судског тумача.

2. Упутство о начину попуњавања образаца
Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима и
потписана од стране овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, свако
белење или подебљавање бројева мора се парафирати од стране понуђача.
У складу са чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“
бр. 86/15 и 41/19), приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.
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3. Обавезна садржина понуде
 VII Образац Понуде
У обрасцу понуде под 1) уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; под 2) заокружити
понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача; под 3) и 4) уписати податке о
подизвођачу односно члану групе; под 5) попунити образац Опис предмета набавке: уписати рок
извођења радова, рок важења понуде, гарантни рок и укупну цену радова, са и без ПДВ-а.
Уколико понуђач наступа са заједничком понудом, потребно је доставити и “Споразум чланова
групе“.
 VIII Модел уговора
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно овлашћени члан
групе понуђача је дужан да Модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са
Моделом уговора.
У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди.
 IХ Образац изјаве о независној понуди;
 X Образац трошковa припреме понуде (није обавезно доставити);
 ХI Образац изјавe понуђача (члана групе) о испуњавању обавезних услова;
 XII Образац изјавe подизвођача о испуњавању обавезних услова
(ако понуђач наступа са подизвођачем);
 ХIII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона;
 ХV Предмер радова.
4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 01.11.2019. год.
(петак) до 12,00 часова на адресу Општинска управа Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, са
назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за радове на Побрежју, ЈН МВ бр.12/19.
На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају подношења
заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих чланова.
4.1.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
4.2.Подношење понуде са подизвођачем
Ако понуђач у Обрасцу понуде наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу
дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на подизвођаче.
Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће се извршити преко подизвођача.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75.
Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног понуђача.
Подизвођачи не могу да испуњавају додатне услове уместо понуђача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној
документацији, осим у случајевима прописаним Законом.Понуђач је дужан да наручиоцу на
његов захтев омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач у
другој понуди.
Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као учесник у
заједничкој понуди, у истој јавној набавци.
4.3. Подношење заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“којим се понуђачи из групе
понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће
одбијена као неприхватљива.
Пожељно је да споразум чланова групе садржи и податке о:
1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
3) понуђачу који ће издати рачун;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а додатне
услове испуњавају и доказују заједно.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у
динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се
доставити нови одговарајући обрасци који прате измену (допуну).
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити у затвореној коверти на адресу наручиоца
Општинска управа Прибој, 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој до 01.11.2019.год. до 12,00 часова са
назнаком:
„Измена понуде за радове на Побрежју, ЈН МВ бр.12/19-НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за радове на Побрежју, ЈН МВ бр.12/19 -НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за радове на Побрежју, ЈН МВ бр.12/19-НЕ ОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за радове на Побрежју, ЈН МВ бр.12/19-НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за
подношење понуда, 01.11.2019.год. у 12,15 часова у просторијама Општине Прибој.
У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће
учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају овлашћење на
меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати овлашћење за активно учешће у поступку
отварања понуда.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК,
КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1 Начин и рок плаћања: Плаћање се врши по пријему окончане и привремених ситуација
потписаних од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, у року од 45 дана.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова.Авансно плаћање није предвиђено.
8.2 Рок извођења радова
Рок извођења предметних радова је највише 120 календарских дана од дана увођења у посао.
8.3Место извођења радова: Радови се изводе на градском исламском гробљу ''Побрежје'' на кат.
пар. бр. 1112/2 КО Прибој.
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8.4. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде не може мењати понуду.
8.5 Гарантни рок
Минимални гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца рачунајући од дана примопредаје
радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана
извршене примопредаје радова Наручиоцу.Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок његова
понуда биће одбијена као неприхватљива.
9. ВАЛУТА И ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији
предметне набавке (трошкови чувања и обезбеђења градилишта,трошкови механизације,
материјала, радне снаге и сл.)
Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена,
наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗАПОНУЂАЧА
10.1 Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од
дана потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно оверену и
потписану од стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да
је меница евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по
виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални
продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење рока менице и меничног
овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за реализацију уговора.
Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да
понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.
10.2 Изабрани понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова наручиоцу преда бланко
сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од
5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног
гарантног рока. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, издатог од стране
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
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У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља наведена
средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде тражена средства
финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим позитивним
прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на поверљивост
утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком „пов“).
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве подносилац
понуде означио у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, ул. 12. јануар
бр. 108, 31 330 Прибој или на e-mail: nabavke@priboj.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 12/19”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (чл.93.Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача.
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ
СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ
АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде Београд, интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs .
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
17. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или прецрта) и
правилно попуни, а место начињене грешке парафира.
Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:
- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ изражен
словима сматраће се тачним;
- 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.
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18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од предходне три (3) године.
Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном
документацијом.
19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања
понуда.
20. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330
Прибој а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
nabavke@priboj.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1.
назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2.
назив и адресу наручиоца;
3.
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4.
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5.
чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6.
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7.
потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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. ЗЈН чија се уплата врши – 60.000,00 динара;
(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; Општина Прибој, ул. 12.јануар бр.108, ЈН МВ бр.12/19;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
_________________________________________________________________________________
Општина Прибој / Конкурсна докуметација за ЈН MВ бр. 12/19 | 16 од 46

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), или
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.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 160. ЗЈН.
21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац задржава
право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени комисије друга на
ранг листи.
22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________од __________.2019. год. за ЈН МВ бр.12/19 - Радови на уређењу
Исламског гробља у Прибоју
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште (општина и адреса) понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Телефон:
e-mail:
Име особе за контакт:
Текући рачун понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име лица за контакт:

2)

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

3)

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

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“попуњавају они понуђачи који
подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју

Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ
Укупна цена са ПДВ-ом
Начин, рок и услови плаћања:

Плаћање се врши по пријему окончане и
привремених ситуација потписаних од
стране одговорног извођача радова и
стручног надзора, у року од 45 дана.

Рок важења понуде

____________ дана

(минимум 60 дана од дана отварања понуде)
Рок извршења предмета јавне набавке

_____календарских дана

(највише 90 календарских дана од дана увођења у
посао)
Гарантни рок

______________месеци

(најмање 24 месеца од примопредаје радова)

НАПОМЕНА:
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

ПОНУЂАЧ
Место и датум
___________________

Име и презиме овлашћеног лица
____________________________
Потпис овлашћеног лица
___________________________
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VIII

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци
Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју
Закључен у __________________________, дана_________________године, између:
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
Општина Прибој,ул. 12.јануар бр.108, 31 330 Прибој, ПИБ 101207254, коју заступа Лазар Рвовић,
председник Општине (у даљем тексту: Наручилац),
и
ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
________________________________________са седиштем у _______________________________
назив извођача

ул.________________________________ бр. ______, ПИБ_______________кога заступа ________
адреса

_____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).
или
Носилац посла _______________________________са седиштем у __________________________
назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ_____________________ кога заступа
адреса

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе
__________________________________________са седиштем у _____________________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________ и
адреса

__________________________________________са седиштем у _____________________________
назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ___________________________
или
Носилац посла ________________________________са седиштем у _________________________
назив носиоца посла

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ________________ кога заступа
адреса

_____________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем
___________________________________________са седиштем у ____________________________
назив подизвођача

ул.__________________________________________бр. ______, ПИБ_________________________
адреса
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Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности –
Радови на уређењу Исламског гробља у Побрежју, ЈН МВ бр. 12/19;
- да је Извођач у поступку јавне набавке ЈН МВ бр.12/19 доставио понуду која је код
Наручиоца заведена под бројем ______од_________2019.године (број уписује Наручилац);
-

да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку
о додели уговора бр._______од________2019. године, којом је уговор о јавној набавци
доделио Извођачу радова;

-

да је Извођач доставио Наручиоцу Споразум бр._______ од ___________2019. год.
потписан
од
стране
свих
чланова
групе
понуђача,
којим
је
____________________овлашћен да буде носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-

да
ће
Наручилац сва
плаћања
по
овом уговору вршити на рачун
_________________________ отворен код пословне банке ________________________.
Предмет уговора
Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на уређењу Исламског гробља у Прибоју у складу са
Понудом бр._________ од ________2019. год. (број уписује наручилац) и Предмером радова који
су саставни делови овог уговора.
Вредност радова – цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора
износи:______________ динара са ПДВ-ом од чега је ПДВ_____________ што без ПДВ-а износи
______________ а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова
број _________ од __________2019. године (број уписује наручилац).
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Цена обухвата све трошкове материјала, транспорта, радне снаге, трошкове одвоза шута
на депонију, организације, чувања и обезбеђења градилишта, мера за омогућавање безбедног и
несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова, као и све друге зависне трошкове које
понуђач има при реализацији предметне јавне набавке.
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Услови и начин плаћања
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору се врши по пријему оверене
окончане и привремених ситуација потписаних од стране одговорног извођача радова и стручног
надзора, у рокуод 45 дана од дана пријема оверене ситуације.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Извођача радова. Авансно плаћање није предвиђено.
Рок за завршетак радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе у року од
___календарских дана, од дана увођења у посао.
Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику. Рок за почетак извођења
радова је најдуже пет дана од дана пријема писменог налога или налога путем електронске поште
од стране надзорног органа илинаручиоца.
Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и
нескривљених околности.
Околности из става 3. овог члана констатују се заједнички у грађевинском дневнику оног
дана када су настале и оног дана када су престале.
Обавезе извођача
Члан 6.
Извођач ће предметне радове извести стручно и квалитетно, по важећим прописима и
стандардима за ову врсту радова.
Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала и изведених радова. Недостатке
који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, тако да тиме не
омета динамику извођења радова.
Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до
примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним радовима и
материјалу Извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да изведени радови приликом
примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог уговора.
Извођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник и
грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од надзорног органа
и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да Наручиоцу пре почетка радова достави
решење о именовању одговорног извођача радова
.
Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а посебно да
учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не
одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се исправним.
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Обавезе наручиоца
Члан 7.
Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача радова.
Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао.
Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди
несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана потписивања уговора.
Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и изради
коначног обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.
Финансијско обезбеђење
Члан 8.
Извођач радова је дужан да приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана
потписивања уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу уредно оверену и потписану од
стране овлашћеног лица, менично овлашћење за добро извршење посла и доказ да је меница
евидентирана у Регистру меница НБС, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а у корист
наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком
важења 30 дана дужим од дана коначног извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока
за завршетак посла има за последицу и продужење рока менице и меничног овлашћења за исти
број дана за који ће бити продужен и рок за реализацију уговора.
Наручилац ће меницу за добро извршење посла наплатити у целости у случају да понуђач,
својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.
Приликом примопредаје радова, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда бланко
сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од
5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом
„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног
гарантног рока. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у
регистру меница и овлашћења који води НБС.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року уколико
изабрани понуђач не отклони грешке и недостатке уочене на извршеним радовима у гарантном
року.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 9.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са
уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују
њихову.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _________ месеци/а и рачуна се од
датума примопредаје радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у
погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране
Наручиоца.
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Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова
захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње
материјала неодговарајућег квалитета.
Вишкови и мањкови радова
Члан 10.
За свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести
Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.
Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без
сагласности Наручиоца.
Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају
се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених
радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту:
Узансе).
Хитни непредвиђени радови
Члан 11.
Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они
радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради
спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта,
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности
наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.
Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су
морали бити обављени.
Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова
уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити
Извођача радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Непредвиђени радови
Члан 12.
Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр.
18/77 у даљем тексту: Узансе)су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али
су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег
извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају
радови дефинисани чланом 10. и 11. овог уговора.
Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности
наручиоца.
Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење
непредвиђених радова.
Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали
бити обављени.
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Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена
цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача
радова.
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући
део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
Примопредаја изведених радова
Члан 13.
Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 7 (седам) дана од
завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, стручног надзора
и извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те
недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у
разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на
терет Извођача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Раскид Уговора
Члан 14.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико је Извођач радова
пропустио да почне радове у року из члана 5. став 2.овог уговора или задржава напредовање
радова, након истека 5 (пет) дана од дана добијања писаног упозорења наручиоца.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови
не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди
Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није
омогућио несметан приступ грађевинском дневнику на захтев стручног надзора и Наручиоца.
Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као
подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став
1. тачка 4. ЗЈН.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било
предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним
радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се
другој уговорној страни.
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Сходна примена других прописа
Члан 15.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе
закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.
Саставни део уговора
Члан 16.
Саставни делови овог Уговора су:
- понуда понуђача бр._______ од_____ 2019. године (уписује наручилац);
- предмер радова;
- конкурсна документација ЈН МВ бр.12/19.
Решавање спорова
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума
не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.
Број примерака уговора
Члан 18.
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнаких примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца
и 2 (два) за Извођача радова.

ЗА НАРУЧИОЦА

ЗА ИЗВОЂАЧА
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. став 2. Закона, ________________________________, дајем следећу
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у
поступку јавне набавке - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈН МВ бр.
12/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона, _____________________________________________
(назив понуђача)

понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.
СТАВ 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача _______________________________, дајем следећу
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________, са седиштем у _____________________,
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈН МВ бр.12/19, односно
услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући
регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и
кривичног дела преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

_________________

________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Овај образац попуњен и потписан доставља се уз понуду.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
број 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник подизвођача __________________________________________, дајем следећу
(назив подизвођача)

ИЗЈАВУ
Подизвођач ______________________________, са седиштем у ______________,
(назив подизвођача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне
набавке - Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈН МВ бр. 12/19, односно
услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања
мита и кривичног дела преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Потпис овлашћеног лица
подизвођача
Датум
_________________

________________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
Овај образац попуње и потписан доставља се уз понуду.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Матични број:
ПИБ:
Поступајући по одредби члана 75. став 2. Закона, _______________________________,
(назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача), дајем следећу
ИЗЈАВУ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач
_______________________________________ при састављању понуде за јавну набавку
назив понуђача

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, ЈН МВ бр. 12/19, поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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XIV
TEHNIČKI OPIS
PRIPREMNI RADOVI
Iseći borova stabla, odstraniti grane, a deblo skratiti na mere standardne rezane građe, zavisno
od visine stabla od 3 do 8m. Panjeve povaditi,a potom zaravnati teren. Debla se privremeno
odlažu na parceli groblja,a panjevi grane i korenje se odvozi na deponiju.
OGRADA PARCELE
Predmetna parcela za gradsko islamsko groblje koja se ograđuje nalazi se u starom delu grada,
na kat.parceli broj 1112/2 KO Priboj. Površina predmetne parcele iznosi9122m2.
Projektom se predviđa postavljanje metalne ograde na ab soklu. Dužina ograde iznosi
L=292,40m.
U cilju formiranja jednoobrazne ograde izrađuje se ab sokleni zid d=20cm, visine 20cm od
kote terena. Dimenzije temeljne trake su 40x25cm, prosečne dubine h=75cm, marke betona
MB30.
Iskop temelja je mašinski. Zemljište je III i IV kategorije.
Na sokleni ab zid postavlja se ograda od okruglih čeličnih cevi. Stubovi ograde na osovinskoim
razmaku od 2.60m su cevi 2 x Ř56x2mm, između stubova postavlja se ograda od čeličnih cevi
Ř17.2x1.5mm. Veza ograde sa stubovima se ostvaruje preko profilisanih čeličnih flahova debljine
2mm prema grafičkom prilogu (dva u gornjem i dva u donjem delu). Vertikalni stubovi se postavljaju
u ugrađenu čauru 2 x Ř63.25x2mm, spoj cevi i čaure se ostvaruje zavarivanjem. Ograda se farba dva
puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru investitora.

Na ulazu u predmetnu parcelu postavlja se kolska i pešačka kapija. Kolska kapija je širine
3.00m,a pešačka 1,00m sa konstrukcijom od kutijastih profila 40x20x2,5mm, i sa obostrano
zavarenim elementima (kao na ogradi) od cevi Ř17,2mm u svemu prema projektu i
detaljima.Kapija se farba dva puta osnovnom i dva puta završnom bojom u tonu po izboru
investitora.
POMOĆNI OBJEKAT
Pomoćni objekat je dimenzija 4,00x4,00m. Krovna konstrukcija je drvena, četvorovodni krov.
Krovni pokrivač je falcovani crep.
Objekat se fundira na trakastim armiranobetonskim temeljima, a nosivi i pregradni zidovi su
od betonskog bloka. Predviđeni su vertikalni i horizontalni AB serklaži. Tavanicu predstavlja
sama krovna konstrukcija.
Završna obrada zidova je zaribani bavalit, u boji po izboru investitora. Oluci su od
pocinkovanog lima d=0,55mm, okrugli razvijene širine 33 cm..
Vanjska stolarija je PVC sa prekinutim termo mostom u zelenoj boji. Unutrašnja stolarija je
takođe od pvc-a. Unutrašnji zidovi su malterisani i završno bojeni poludisperzivnom bojom u
dva premaza i beloj boji u ostavi. U mokrim čvorovima zidovi su obloženi keramičkim
pločicama do visine zida. Završna obrada podova su keram.pločice i zaribani beton.
Objekat se priključuje na komunalnu (vodovodnu i kanalizacionu) i elektro mrežu.
Sve radove izvesti prema važećim tehničkima propisima za odgovarajuću vrstu posla,
predmeru i predračunu.
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PREDMER I PREDRAČUN

potrebnih građevinskih i građevinskozanatskih radova na izgradnji ograde,
kolske i pešačke kapije
I.

PRETHODNI RADOVI

1.

Geodetsko obeležavanje i iskolčavanje
trase za postavljanje ograde L=292,4m,
trase za put L=80m i postavljanje
pomoćnog objekta dim. 4,0x4,0m.
Obračun paušalno.
Sečenje borovih stabala prečnika do
Ø40cm, sa vađenjem panjeva i sa
kresanjem grana i skraćivanjem stabala
na dužinu standardne rezane građe od
3m do 8m. Grane, panj i koren utovariti
na kamion i odvesti na deponiju koju
odredi nadzor u saradnji sa investitorom.
Obračun po komadu isečenog stabla.

2

pauš

x

kom 150.00

x

═

SVEGA PRIPREMNI RADOVI:
II.

ZEMLJANI RADOVI

1.

Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije za
temeljnu traku preseka 40/25 cm
prosečne dubine h=75cm.Višak zemlje
rasplanirati po okolnom terenu.

2.

m3

58.00

x

═

m3

30.00

x

═

Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za
temeljnu traku preseka 40/25 cm
prosečne dubine h=75cm.Višak zemlje
rasplanirati po okolnom terenu.

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:
III.

BETONSKI RADOVI

1.

Betoniranje AB temeljnih traka, dimenzija
40/25cm u zemlji, MB30. Armatura
uračunata (Q188). Obračun po m3.

2.

Betoniranje AB soklenog ogradnog zida
debljine d=20cm i visine 20cm od kote
terena, betonom MB 30 u dvostranoj
oplati. Armatura uračunata (mreža Q188).
Obračun po m3.

m3

29.00

x

═

m3

30.00

x

═

1

3.

Betoniranje stubova kapije u profilisanoj
oplati dimenzija 40x40cm, visine
h=180cm, na temeljima 80x80x30cm,
temelj armiran sa Q188, stubovi
4xRØ12.Na vrhu stuba profilisana kapa u
svemu prema detalju iz projekta.Završna
obrada zaribani teraplast u dve boje po
izboru projektanta ili nadzornog
organa.Obračun za komplet završene
stubove kapije.
kom 1.00
x
=
SVEGA BETONSKI RADOVI: ═

IV. BRAVARSKI RADOVI
1.

Nabavka materijala, izrada i montaža
ograde od okruglih čeličnih cevi. Stubovi
ograde na osovinskoim razmaku od
2.60m su cevi 2 x Ø56x2mm, između
stubova postavlja se ograda od čeličnih
cevi Ø17.2x1.5mm. Veza ograde sa
stubovima se ostvaruje preko profilisanih
čeličnih flahova debljine 2mm prema
grafičkom prilogu (dva u gornjem i dva u
donjem delu). Vertikalni stubovi se
postavljaju u ugrađenu čauru 2 x
Ø63.25x2mm, spoj cevi i čaure se
ostvaruje zavarivanjem. Ograda se farba
dva puta osnovnom i dva puta završnom
bojom u tonu po izboru investitora.
Obračun po dužnom metru, namontirane
ograde.

2.

Izrada i montaža kolske i pešačke kapije
za ulaz u groblje. Kolska kapija je širine
3.00m,a pešačka 1,00m sa konstrukcijom
od kutijastih profila 40x20x2,5mm, i sa
obostrano zavarenim elementima (kao na
ogradi) od cevi Ø17,2mm u svemu prema
projektu i detaljima.Kapija se farba dva
puta osnovnom i dva puta završnom
bojom u tonu po izboru investitora.
Obračun za komplet izrađene i ugrađene
kapije.

m1

292,40

x

═

kom

1

x

═

SVEGA RAZNI RADOVI: ═
REKAPITULACIJA
I.

PRIPREMNI RADOVI

II.

ZEMLJANI RADOVI

III.

BETONSKI RADOVI

VI. RAZNI RADOVI
SVEGA :
Priboj, maj 2019. godine

2

PREDMER I PREDRAČUN
potrebnih građevinskih i građevinskozanatskih radova za izgradnju
pomoćnog objekta

I.

ZEMLJANI RADOVI

1.

Mašinski iskop zemlje III kategorije za temeljne
trake objekta i potpornih zidova sa
odbacivanjem zemlje u stranu. Dimenzije
temeljnе trake је 50x30cm. Prosečna dubina
iskopa 80cm.

2.

3.

m3

13.20

x

═

m3

5.00

x

═

m3

4.00

x

═

Nasipanje zemlje od iskopa oko temeljnih
zidova i ispod podne konstrukcije sa rucnim
nabijanjem.
Nasipanje sljunka ispod podova sa mašinskim
nabijanjem u sloju od 15cm. Obracun po m3.

SVEGA ZEMLJANI RADOVI:
II.

ZIDARSKI RADOVI

1.

Zidanje spoljnih zidova betonskim blokovima
d=20cm u produznom malteru 1:2:6 sa
potrebnom radnom skelom. Obračun po m3

2.

3.

4.

m3

5.70

x

═

m2

10.00

x

═

m2

55.00

x

═

m2

35.00

x

═

Zidanje pregradnih zidova d=12cm betonskim
blokom u produznom malteru 1:2:6.Obračun po
m2.

Malterisanje unutrašnjih zidova od betonskih
blokova i betona u dva sloja produžnim sa
potrebnom radnom skelom.

Krečenje unutrašnjih zidova i plafona
poludisperzijom u boji po izboru.

3

5.

6.

Malterisanje spoljašnjih zidova od blokova i
betona u dva sloja produžnim cementnim
malterom sa potrebnom radnom skelom. zavrsna
obrada zaribani bavalit u dve boje po izboru
nadzornog organa.
m2

44.40

x

═

m2

4.00

x

═

Izrada kulirplasta na delu cokle u tonu
prilagođenom boji fasade u dogovoru sa
projektantom.
SVEGA ZIDARSKI RADOVI:

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
1.

2.

Betoniranje temeljnih traka objekta i potpornih
zidova 50x30cm u zemlji betonom MB20 sa
masinskim nabijanjem sa potrebnom
armaturom.
4.50

x

═

m2

30.00

x

═

m3

6.50

x

═

m3

1.40

x

═

m2

2.20

x

═

Betoniranje armirane podne ploče d=8cm u
objektu i ispred ulaza u objekat, betonom
MB30.dobro zaperdasene. U cenu je uračunata i
armaturna mreža Q131.

3

Betoniranje armirano betonskog sokla u
dvostranoj oplati d= 20cm betonom MB30 i
armaturnom mrežom Q166.

4.

Betoniranje armiranobetonskih vertikalnih i
horizontalnih serklaža, nadvratnika i
nadprozornika u potrebnoj oplati betonom MB30. u potrebnoj oplati betonom MB-30.

5.

m3

Izrada cementne košuljice d=4cm preko
betonske ploče kao podloga za podove.
SVEGA BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:

IV. TESARSKI RADOVI
1.

Izrada drvene četvorovodne krovne konstrukcije
od zdrave čamove građe. Obračun po m2
horizontalne projekcije krova.
m2

16.00

x

═
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2.

3.

Daščanje krova daskom d=24mm.Obračun po
m2 stvarne površine krova.
m2

22.00

x

═

m2

22.00

x

═

Letvisanje krova letvom 3/5cm.
Poduzno(vertikalno) po osovini rogova a
poprecno(horizontalno) na rastojanju zavisno
od vrste crepa.

SVEGA TESARSKI RADOVI:
V.

POKRIVAČKI RADOVI

1.
Nabavka i postavljanje sloja paropropusna
vodonepropusne folije preko podaščanog krova.
2.

3.

m2

22.00

x

═

m2

22.00

x

═

m1

12.00

x

═

Pokrivanje krova žlebljenim crepom. Prema
prospektu proizvođača nabaviti i ugraditi
potreban broj snegobrana. Obračun po m2
stvarne površine krova.

Nabavka i ugradnja odgovarajućih slemenjaka.
Obračun po m1 ugrađenih slemenjaka.

SVEGA POKRIVAČKI RADOVI:
VI. LIMARSKI RADOVI
1

2.

3.

Izrada i postavljanje opšivke betonske strehe
(ispod horizontalnog ležećeg oluka) od
pocinkovanog lima d=0,55mm razvijene sirine
33cm.
m1

16.60

x

═

m1

16.60

x

═

m1

6.40

x

═

Izrada i montaža horizontalnih oluka od
pocinkovanog limom d=0,55mm razvijene
sirine 40cm

Izrada vertikalnih oluka od pocinkovanog lima
d=0,55mm Ø100. Sa potrebnim držačima i
nosačima oluka.
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4.

Opšivanje solbanka prozora pocinkovanim
limom d=0,55mm. Razvijene širine 25cm.
m1

1.50

x

═

SVEGA LIMARSKI RADOVI:
VII. STOLARSKI RADOVI
1.

Izrada i ugradnja pvc prozora od plastificiranih
profila sa termoprekidom u zelenoj boji
RAL6010tonu drveta zastakljenih staklom
4+12+4, snadbeveni odgovarajućim okovom u
svemu prema datim semama dimenzije:
a) 50/50

2.

3.

kom

3

x

═

kom

1

x

═

kom

2

x

═

Izrada i ugradnja ulaznih dvokrilnih vrata od
pvc plastificiranih profila u zelenoj boji
RAL6010 snadbevena odgova-rajućim okovom
u svemu prema datim semama dimenzije
160x220cm.Gornja polovina zastakljena , a sa
spoljne strane ugrađena čelična mreža sa
okcima 40/40mm u odgovarajućem okviru.

Nabavka i ugradnja jednokrilnih vrata od pvc
plastificiranih profila u zelenoj boji RAL6010
snadbevena odgova-rajućim okovom u svemu
prema datim semama, dimenzije 70/205cm
a) 61/198,5 svetla mera

SVEGA STOLARSKI RADOVI:
VIII. KERAMIČARSKI RADOVI
1.

2.

Nabavka i postavljanje podnih keramičkih
pločica u sanitarijama i kuhinji na sloju
cementnog maltera vrste i boje po izboru
projektanta.
m2

2.20

x

m2

24.00

x

.

═

Oblaganje zidova zidnim keramičkim pločicama
na sloju lepka vrste i boje po izboru projektanta.
═

SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI:
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IX. VODOVOD I KANALIZACIJA
1.

Nabavka i ugradnja vodovodnih i
kanalizacionih cevi za mokri čvor, sanitarnog
pribora i uređaja. Mokri čvor sadrži čučavac,
umivaonik i vodokotlić. Knalizacioni odvod
Ø100 u odgovarajućem kanalu u dužini 12,0m.
Dovod vode Ø20 u odgovarajućem kanalu u
dužini 80,0m. Obračun komplet sa materijalom
i radom.
pauš.

2.

x

═

x

═

Izrada vodomernog šahta ddimenzija 1,0x1,2m i
dubine 1,0m, sa zidovima od betonskih blokova
d=20cm i AB pločom d=10cm sa ugrađenim
lakim LG poklopcem Ø60. U cenu ulazi
nabavka i ugradnja vodomera Ø20 sa
odgovarajućim ventilima.
m2

21.60

SVEGA VODOVOD I KANALIZACIJA:
X.

ELEKTROINSTALACIJE

1.

Isporuka montaža i povezivanje mernorazvodnog ormana za vanjsku montažu, izrađen
u kućištu od armiranog poliestra sa vratima i
bravom za zaključavanje u stepenu zaštite "IP
55", kompletiran sa temeljnom pločom. U
ormanu se ugrađuje sledeća oprema:
1 kom. Brojilo el. Energije, elektronsko
trofazno 2-tarifno sa ugrađenim MTK i "dlms"
protokolom 10-40A, 3x230/400V
3 kom. Automatski prekidač-osigurač 1Plimiteri, C16A, 6kA, kvaliteta :hager, montirano
u posebnu pvc kutiju sa mogućnošću
plombiranja.
1 kom. Odvodnici prenapona 4P, 500V, 20kA.
3 kom. Automatski prekidač-osigurač 1P,C16A,
6kA, kvaliteta :hager, montirano u posebnu pvc
kutiju zajedno sa odvodnicima prenapona sa
mogućnošću plombiranja.

7

Paušalno, ostali materijal potreban za šemiranje
ormana kao što su: kablovske uvodnice, DIN
šine, VS kleme, P/F provodnici, kablovske
izolovane hilzne i papučice, vijci i navrtke i sl.
Sve komplet:
2.

3.

kom

1.00

x

═

kom

1.00

x

═

m1

100.00

x

═

m1

50.00

x

═

m1

10.00

x

=

Isporuka montaža i povezivanje razvodne table
u pvc ABS negorivom kućištu kapaciteta 12M,
kvaliteta :hager. U tablu se ugrađuje sledeća
oprema:
6 kom. Automatski instalacioni prekidačosigurač, C16A, 6kA :hager
1 kom. Zaštitna diferencijalna sklopka 40/0,5A 4P :hager
2 kom. Automatski instalacioni prekidačosigurač C10A, 3kA :hager
3 kom. Automatski instalacioni prekidačosigurač B4A :hager
1 kom. Optički indikator prisustva faza RST,
1M, montaža na DIN šinu.
Paušalno, ostali materijal potreban za šemiranje
table kao što su:
RST izolovane sabirnice P/F provodnici,
kablovske izolovane hilzne i papučice i sl.
Sve komplet:

Isporuka i polaganje kabla tip. PP-Y 3x1,5mm2
za formiranje strujnih krugova osvetljenja. Sve
komplet povezano, računato po dužnom metru
položenog kabla.

4.

Isporuka i polaganje kabla tip. PP-Y 3x2,5mm2
za formiranje strujnih krugova monofaznih
priključnica. Sve komplet povezano, računato
po dužnom metru položenog kabla.

5.

Isporuka i polaganje kabla tip. PP-Y 5x2,5mm2
za formiranje strujnih krugova trofaznih
priključnica. Sve komplet povezano, računato
po dužnom metru položenog kabla.
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6.

7.

Isporuka i polaganje napojnog kabla tip. PP00Y 5x6mm2. Kabal se polaže od MRO do
razvodne table, jednim delom u kablovskom
rovu, a drugim delom po zidu ispod maltera,
uvučen u pvc zaštitno gibljivo crevo. Sve
komplet povezano, računato po dužnom metru
položenog kabla. Napomena: Tačnu dužinu
odrediti na lice mesta.
m1

20.00

x

═

kom

3.00

x

═

kom

2.00

x

═

kom

1.00

x

═

kom

1.00

x

═

kom

1.00

x

═

kom

2.00

x

═

kom

1.00

x

═

kom

1.00

x

═

kom

2.00

x

═

kom

2.00

x

═

paus.

1.00

x

═

Svetiljke
LED svetiljka plafonska nadgradna okrugla fi
300mm, 19W, 4000K.

8.

LED zaptivena plafonska svetiljka za mokre
čvorove, 17W, IP55

9.

Antipanic svetiljka sa sopstvenim izvorom
napajanja iz NiCd baterija sa autonomijom rada
u trajanju 3 časa.

10. Reflektorska LED svetiljka, za vanjsku
montažu, 39W, IP65 sa IC senzorom.
11. Brodska okrugla vanjska svetiljka sa mrežom
1xE27, 60W
Instalacioni materijal:
12. Ugradna monofazna šuko utičnica, 16A, 250V

13. Ugradna monofazna šuko utičnica-dvostruka,
16A, 250V
14. Trofazna utičnica, 16A, 500V
15. Prekidač, serijski, 10A, 250V
16. Prekidač, obični, 10A, 250V
17. Sitan instalacioni potrošni materijal
18. Isporuka i polaganje č.pocinkovane trake FeZn
25x4mm za formiranje zaštitnog uzemljenja.
Traka se polaže na sloj mršavog betona ispod
hidroizolacije i povezuje za armaturu na svakih
2m. Sve komplet sa ukrsnim komadima
m1 60.00 x
═
SVEGA ELEKTROINSTALACIJE:
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REKAPITULACIJA
I.

ZEMLJANI RADOVI

II.

ZIDARSKI RADOVI

III. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
IV. TESARSKI RADOVI
V.

POKRIVAČKI RADOVI

VI. LIMARSKI RADOVI
VII. STOLARSKI RADOVI
VIII. KERAMIČARSKI RADOVI
IX. VODOVOD I KANALIZACIJA
X.

ELEKTROINSTALACIJE
SVEGA /bez pdv-a/:
maj 2018. godine
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PREDMER I PREDRAČUN
radova za izradu puta
Br.

Jed.
mere

Opis radova

01.00
01.01

DONJI STROJ

01.02

Nabijanje podtla.

01.03

Planiranje i valjanje posteljice.

Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije
u širokom iskopu, sa guranjem na
daljinu do 10m.

Količina
А

3

92.00

2

199.00

2

199.00

m
m
m

Jedinična cena
(din)
B

Cena (din)
АxB

UKUPNO DONJI STROJ:

Br.

Јед.
мере

Opis radova

Količina
А

02.00

GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

02.01

Izrada donjeg nosećeg sloja ispod
kolovoza od šljunkovito peskovitog
kamenog materijala krupnoće 0/63 mm
debljine 15 cm u valjanom stanju na
posteljici sa CBR=15%.
3

30.00

3

10.00

2

199.00

m
02.02

02.03

Izrada nosećeg sloja debljine 5 cm, od
drobljenog kamenog agregata 0/31.5
mm.
Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona
АB 16 debljine 4 cm.

m
m

Jedinična cena
(din)
B

Cena (din)
АxB

UKUPNO GORNJI STROJ:

ZBIRNA REKAPITULACIJA
01.00

DONJI STROJ

02.00

GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

UKUPNO (din bez pdv-a):

11

ZBIRNA REKAPITULACIJA

1

Ograda

2

Pomoćni objekat /AG+ViK+El/

3

Put

UKUPNO (din bez pdv-a):
iznos pdv:
UKUPNO (din sa pdv-a):

12

N
Pozid na koti poda pomocnog objekta
L=10.00m h=1.00m d=0.2m

5.2 10.01
0

Pomoćni objekat

4.0

0

5.0

0

Pozid na koti poda pomocnog objekta
L=3,20m h=1.00m d=0.2m
4.0

0

3.20

15.

60

3.0
0

28

.60

6.35

Glavna saobraćajnica
unutar groblja širine 2.5m
dužina L=80m

Pr

gl.ulaz

kolska kapija
pesacka kapija

3

35.1

.20

31

15

.60

13.00

1112/2

metalna ograda L=2.4m (polje)
visina h=1.00m
stubovi 2 x Ø56x2mm
dužina ograde L=292,40m

0

59

.80

52.0

SITUACIONI PLAN
R1:500

20.80

uRØ8/20
40

40

uRØ8/20
4RØ12

4RØ12

40

40

40

300

40

ARMATURA TEMELJNIH STOPA

180
uRØ8/20

4RØ12

Q188
75x75 1kom

55
Q188
75x75 1kom

ARMATURA STUBOVA

40

300

40

80

260

80

20
uRØ8/20
40

20

30

30

55

25

75

25

4RØ12

4RØ12
40

20

6

29

uRØ8/20
6 29 lg=140cm
n=22kom

35

80

40

80

40

20

35

2x4RØ12 lg=240cm
229

uRØ8/20

180

75

Q188
75x75 n=2kom

20

40
80

20

20

20

11

260
260

20

40
80

20

80
80

OSNOVA TEMELjA KAPIJE
R1:25

8
10 10

50

2x Ø17.2x1.5mm

2x Ø17.2x1.5mm

18

R50

140

20

100

158

150
20

10

20

40

300

40

KOLSKA KAPIJA

100
PEŠAČKA KAPIJA

500

Ø17.2x1.5mm

20x40x2,5mm

20x40x2,5mm

10

20
40

10

10

30

Ø17.2x1.5mm

3

180

20

R56

10
300

40

100

DETALJ KAPIJE
R1:25

2.60
2.40

2.60
0.20

2.40
0.20

1.34(1.32)

0.07

0.75

0.25

0.80

0.50

0.20

0.30

teren

0.30

0.20

1.32

0.18

1.34

0.22

0.40

i temelj i sokl prati nagib terena.
važi i na ravnom i na različitom nagibu terena.
obrada ograde je miniziranje i farbanje.

DETALJ OGRADE
R1:25

2x Ø56x2mm

5

2xprofilisani flah 2 mm

3
1 1

25

Ø17.2x1.5mm

65

164

100

134

5

13

1

25

25

30

50

30

20

9

12

5

ugradjena caura 2x Ø63,25x2mm
postavlja se cev u cev - spoj zavarivanjem

Q188
40

PRESEK 1-1
R1:10

R50

26

100

128

160

94

134

R4
.0

6

32

Ø17.2x1.5mm

10

Ø56x2mm

14

DETALJ
R1:10

N
Pozid na koti poda pomocnog objekta
L=10.00m h=1.00m d=0.2m

5.2 10.01
0

Pomoćni objekat

4.0

0

5.0

0

Pozid na koti poda pomocnog objekta
L=3,20m h=1.00m d=0.2m
4.0

0

3.20

15.

60

3.0
0

28

.60

6.35

Glavna saobraćajnica
unutar groblja širine 2.5m
dužina L=80m

Pr

gl.ulaz

kolska kapija
pesacka kapija

3

35.1

.20

31

15

.60

13.00

1112/2

metalna ograda L=2.4m (polje)
visina h=1.00m
stubovi 2 x Ø56x2mm
dužina ograde L=292,40m

0

59

.80

52.0

SITUACIONI PLAN
R1:500

20.80

1619

362

1916

1619

362

1916

50

331

50
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1

50

1

50

50

19 16

331

362

19 16
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16 19
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16 19

50
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50
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