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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.            
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110
БЕОГРАД
ВЈН бр. 03 /13
јуни 2013. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 124/2012), (у даљем тексту: Закон) и члана 6.  Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације  у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС“,  број  29/2013),  Одлуци бр. 176582  од  04.07.2013.  године, о 
покретању поступка јавне набавке ВЈН 03/13 и Решења о образовању 
Комисије бр. 176580 од 04.07.2013. године,  припремљена је следећа:   

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке ВЈН бр. 03/13

САДРЖАЈ

1  ДЕО

1) Општи подаци о јавној  набавци: 

(1) Назив,  адреса  и  интернет  страница  наручиоца –  Грађевинска 
дирекција Србије, Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд  www.gds.rs

(2) Врста поступка: отворени поступак

(3)  Предмет  јавне  набавке:   извођење  радова  на  завршету  изградње 
Депанданса  комбиноване  дечије  установе  у  насељу  „Степа  Степановић“,  у 
Београду, Општина Вождовац, у објекту 6А.

(4)  Опис  предмета  набавке:  радови  на  завршету  изградње  Депанданса 
комбиноване  дечије  установе  у  насељу  „Степа  Степановић“,  у  Београду, 
Општина Вождовац, у објекту 6А.

        (5) Назив и ознака из општег речника набавке:

http://www.gds.rs/
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1) Шифра  45262000: Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на 
крову

 Шифра: 45300000:Радови на грађевинским инсталацијама

2)  услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова са Изјавама

3) упутство понуђачима како да сачине понуду

4) образац понуде 

5) образац структуре цене са упутством како да се попуни

6) модел уговора

7) образац трошкова припреме понуде

 8) текст изјаве о независној понуди

9) контакт Наручиоца

2 ДЕО

    УСЛОВИ  ЗА УГОВАРАЊЕ

3 ДЕО

        ПРЕДМЕР РАДОВА
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1 ДЕО

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ

(1) НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА

Грађевинска  дирекција Србије  д.о.о, Булевар Арсенија  Чарнојевића бр.110, 
Београд,  www.gds.rs

(2) СПРОВОДИ СЕ ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

(3) ПРЕДМЕТ И ОПИС  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извођење радова на завршету изградње Депанданса комбиноване дечије установе у 
насељу „Степа Степановић“, у Београду, Општина Вождовац, у објекту 6А

 (4) ОЗНАКА У ОПШТЕМ РЕЧНИКУ НАБАВКИ

Шифра: 45262000 - Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову

 Шифра: 45300000 -Радови на грађевинским инсталацијама

2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. 
И ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
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1)  да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 
регистар; 

2) 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; 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4)  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; 

5)  да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

2)2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 
ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ, ТЕХНИЧКОГ И 

КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Неопходно је да понуђач раполаже са потребним финансијским, техничким и 
кадровским капацитетом, да има сертификате  о квалитета из тачке 2)2.7. 

ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ

2)2.1 Довољан финансијски капацитет под чиме се подразумева:

Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године  (2012. и 2011.):

потраживање већа од обавеза у последње две године  (2012. и 2011.)
добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.)

2)2.2 Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.) :

Без дана блокаде у последње две године (2012. и 2011.) 

2)2.3 Остварени пословни  приходи у последње две године (2012. и 2011.)
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Да је остварен пословни приход од најмање 110.000.000,00 динара по години у 
последње две године (2012. и 2011.)

2)2.4 Редовна исплата зарада запосленима

Потребно је да понуђач редовно исплаћује зараде запосленима. 

Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да сваки 
од  чланова  групе  понуђача услове  у  погледу  финансијског  и  пословног 
капацитета из тачака 2) 2.1 и 2) 2.2 и 2) 2.4 испуњава посебно  заједно, а услов 
из тачке 2) 2.3 чланови групе понуђача испуњавају заједно.  Потребно је  да 
услов из тачке 2) 2.4  да испуњава и подизвођач уколико учествује у радовима.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

2)2.5 Потребно је да понуђач располаже (власништво или лизинг) са:

 Кран – 1комад најмање 

 Миксер-најмање 2 комада

 Пумпа за бетон или дизалица за бетон - најмање 1 комад

 Камиони - најмање 3 комада

 Скела - најмање 4000м2

2)2.6 Потребно је да понуђач, односно сви чланови групе понуђача заједно имају 
изведене радове на  објектима високоградње  у последње 2  године (2012. година и 
2011. године) укупне површине од најмање 30.000 м2.

2)2.7 Важна напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове 
из тач. 2) 2.5 и 2) 2.6, који се односе на технички капацитет испуњавају заједно 
чланови групе понуђача.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

2)2.8 Потребно  је  да  на  дан  објављивања  позива  на  порталу  Управе  за  јавне 
набавке, за ову јавну набавку понуђач има најмање Довољан кадровски капацитет-
да има најмање   100  запослених, као и да има запослених најмање 6 инжењера 
(грађевинских, архитектуре, машинских и електро), обавезно са лиценцама ИКС и 
то: 

два инжењера са лиценцом  410 или 411; 

један инжењер са лиценцом 400 или 401;
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један инжењер са лиценцом 413 или 414;

један инжењер са лиценцом 430;  

један инжењер са лиценцом 450.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

Важна напомена:Уколико се ради о заједничкој понуди могуће је да услове услове 
из тачке  2) 2.8 који се односе на кадровски капацитет испуњавају заједно чланови 
групе понуђача.

2)3  УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

2)  3.1 УПУТСТВО  КАКО  СЕ  ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Испуњеност  услова  из  члана  75.  став  1.  Закона  понуђач  доказује  достављањем 
следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда;

2)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежног  суда  и  надлежне 
полицијске управе Министарства  унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан  организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре;

3)  потврде  привредног  и  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране 
обављања делатности,  или потврде Агенције за привредне регистре да код овог 
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности;

4)  уверења  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  да  је  измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
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5) важеће  дозволе  за  обављање  одговарајуће  делатности,  издате  од  стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Правно лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 
приликом  подношења  понуде,  односно  пријаве  доказује  испуњеност  обавезних 
услова из Закона и ове конкурсне документације.

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

2) 3.2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:

1)  извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извода  из 
одговарајућег регистра;

2)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежне  полицијске  управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као  члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)  потврде  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања 
делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности;

4)  уверења  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  да  је  измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

5)  важеће  дозволе  за  обављање  одговарајуће  делатности,  издате  од  стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
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Доказ из. тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, 
односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе,  у складу са 
законом.

Доказ  из  тачке 3)  мора  бити  издат  након  објављивања  позива  за  подношење 
понуда, односно слања позива за подношење понуда.

Лице  уписано у  Регистар  понуђача  у  смислу  члана  78.  Закона  није  дужно да 
приликом  подношења  понуде,  односно  пријаве  доказује  испуњеност  обавезних 
услова из Закона и ове конкурсне документације.

Напомена: Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

2)4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
ПОНУЂАЧЕ У СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

2)4.1 Биланс успеха и Биланс стања остварен у последње две године  (2012. и 2011.):

 потраживање већа од обавеза у последње две године  (2012. и 2011.)
 добит у пословању остварена у последње две године (2012. и 2011.)

Потребни докази: Доказује се Биланском стања и успеха и позитивним мишљењем 
ревизора,  све  за  последње  две  године  (2012.  и  2011.).  Позитивно  мишљење 
ревизора се доставља за  2012. годину уколико га поседује подносилац пријаве

2)4.2    Оцена бонитета за последње две године (2012. и 2011.)

 Без дана блокаде 

Потребан  доказ:  Потврда  о  бонитету  издата  од  Центра  за  бонитет  Народне 
банке Србије

 2)4.3  Остварени пословни  приходи у последње две године (2012. и 2011.)

Да је  остварен пословни приход од најмање 110.000.000,00 динара по години у 
последње две године (2012. и 2011.)

Потребни докази: Биланс стања и Биланс успеха за последње две године (2012. и 
2011.)
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2)4.4 Редовна исплата зарада запосленима

Потребан доказ: Обрасци ОПЈ и ОД за мај месец мај 2013. године и следећа 

Изјава понуђача

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су 
запосленима исплаћене зараде са припадајућим порезима и доприносима за 
месец мај 2013. године.

Место и датум: М.П. Понуђач

Напомена доказ из тачке 2) 4.4 се подноси и за подизвођача.

ДОКАЗИВАЊЕ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

2)4.5 Потребно је да понуђач располаже (власништво или лизинг) са:

 Кран – 1 комад најмање 

 Миксер-најмање 2 комада

 Пумпа за бетон или дизалица за бетон - најмање 1 комад

 Камиони - најмање 3 комада

 Скела - најмање 4000м2

Потребна  документација:  aналитичка  картица  основних  средстава  за 
механизацију и завршни рачун за 2012. годину и Уговори о стицању права својине 
на  средствима  или  лизингу.  Уколико  су  основна  средства  прибављена  у  2013. 
години доставља се   aналитичка картица основних средстава за механизацију и 
Уговори о стицању права својине или лизингу на средствима.

2) 4.6 Потребно је да понуђач, односно сви чланови групе понуђача заједно имају 
изведене радове на  објектима високоградње  у последње 2  године (2011. и 2012. 
година) укупне површине од најмање 30.000 м2. Доказује се изјавом на обрасцу 2) 
4.7.

2)4.7  ИЗЈАВА, ТАБЕЛА И ОБРАЗАЦ
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МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

ПОНУЂАЧ_______________________________________________ ,
У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. И 77. ЗАКОНА

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕ
да је у претходне  две  године, извео радове на објектима укупне површине
__________________________ укупно бруто површине (уписати површину) 

најважнијих радова - потребно је најмање 30.000 м2), и то

 
Локација и објекат Бруто површина и 

укупна вредност 
радова

Број уговора  и 
Инвеститор

Доказ у прилогу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу или други докази
Потврда Инвеститора - 

Наручиоца
изведених радова према 

обрацу
Потврда Инвеститора - 

Наручиоца
изведених радова према 

обрацу
Потврда Инвеститора - 

Наручиоца
изведених радова према 

обрацу
Потврда Инвеститора - 

Наручиоца
изведених радова према 

обрацу
Потврда Инвеститора - 

Наручиоца
изведених радова према 

обрацу



  Грађевинска дирекција Србије страна 11 од 49                                                                        ВЈН 03/13

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Потврда Инвеститора - 
Наручиоца

изведених радова према 
обрацу

Место и датум М. П.              Понуђач
__________  _____________

                                                                                                                                         (потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

  
НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________
СЕДИШТЕ_____________________________________________________________
АДРЕСА:_______________________________________________________________
ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________
ПИБ:__________________________________________________________________

Инвеститор (Наручилац)
_______________________________________ издаје

ПОТВРДУ

којом потврђује да је понуђач

________________________________________________________________
 (уписати назив и седиште понуђача)

у  претходних  осам  година,  код  издавалаца  потврда  вршио  радове изградње 
објеката, укупно м2 бруто површине:
 ................................................................................................................. .............................

(уписати М2 реализованих радова, бројкама и словима)
 и то:
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1.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________,

2.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

3.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

4.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

5.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

6.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

7.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

8.  бруто површине____________ по  Уговору бр. ............... од ................. године у 
периоду од____________ до ______________, 

Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________________,
ради учешћа у отвореном поступку за доделу уговора о јавној набавци радова  и у 
друге сврхе се не може користити.

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

У .............................                                     
                                                     М.П.                                     Законски заступник
                                                                                       Инвеститора (Наручиоца) радова

Дана .............................                                                      ...............................................

НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора Понуђача. 

Овај  образац  из  Конкурсне  документације  се  може  копирати  ради  бржег 
достављања инвеститорима(наручиоцима).
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ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

2) 4.8 Потребно  је  да  на  дан  објављивања  позива  на  порталу  Управе  за  јавне 
набавке, за ову јавну набавку понуђач има најмање Довољан кадровски капацитет-
да  има  најмање 100  запослених,  као  и  да  има  запослених  најмање 6  инжењера 
(грађевинских, архитектуре, машинских и електро), обавезно са лиценцама ИКС и 
то: 

два инжењера са лиценцом  410 или 411; 

један инжењер са лиценцом 400 или 401;

један инжењер са лиценцом 413 или 414,

један инжењер са лиценцом 430;  

један инжењер са лиценцом 450.

Доказивање: Укупан број запослених доказује се достављањем ППОД обрасца за 
мај месец 2013. године. Запосленост инжењера са траженим лиценцама доказује се 
достављањем њихових личних имена и презимена  - образац и изјава -  Део 2) 4.9 
ове конкурсне документације, фотокопија радних књижица за та лица, важећих М 
образаца  (пријава  надлежним фодовима  пензијског,  инвалидског  и  здравственог 
осигурања),  фотокопија лиценци и потврда о важењу тих лиценци.

2) 4.9 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТ, ЛИЦИМА ОДОГВОРНОМ 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ И ОБРАЗАЦ

Овим под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу  изјављујем 
да понуђач (група понуђача),______________________________________________ 
поседује  довољан кадровски  капацитет  за  извођење радова који су  предмет  ове 
јавне набавке,  те да   има најмање 100 запослених  код Понуђача (или укупно у 
чланицама  групе  Понуђача  код  заједничке  понуде),  од  којих  најмање  шест 
запослених лица техничке струке са важећим лиценцома ИКС  и то:два инжењера 
са лиценцом  410 или 411, један инжењер са лиценцом 400 или 401, један инжењер 
са  лиценцом  413  или  414,  један  инжењер  са  лиценцом  430,  један  инжењер  са 
лиценцом 450.

Ред. 
бр.

Име и презиме Запослен код 
понуђача

(или навести назив 

Школска 
спрема

Приложени доказ
(заокружити)
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чланице заједничке 
понуде) 

1. дипломирани 
грађевински 
инжењер са 

лиценцом ИКС 410 
или 411

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

     2. дипломирани 
грађевински 
инжењер са 

лиценцом ИКС 410 
или 411

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

     3. дипломирани 
инжењер арх.  са 

лиценцом ИКС 400 
или 401

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

     4. дипломирани 
грађевински 
инжењер са 

лиценцом ИКС 413 
или 414

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

5. дипломирани 
машински инжењер 
са лиценцом ИКС 

430

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

6. дипломирани
инжењер 

електротехнике  са 
лиценцом ИКС450

Лиценца
потврда о важењу 

лиценце ИКС 
фотокопија 

обрасца М
фотокопија радне 

књижице

Наведена лица су одговорна за извршење обавеза по  уговору о јавној набавци

  Место и датум М. П.          Понуђач
__________ _____________
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 (потпис овлашћеног лица)

2)4.10 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  ДА  ИСПУЊАВА  ОБАВЕЗНЕ  УСЛОВЕ  ИЗ 
ЧЛАНА  75.  ЗАКОНА  И  ДОДАТНЕ  УСЛОВЕ  ИЗ  ЧЛАНА  76.  ЗАКОНА. 
ОДНОСНО ОВЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач 
(група  понуђача)____________________________________________  испуњава  све 
обавезне  услове предвиђене у  члaну 75.  Законa, као и све додатне  услове  за 
учешће  у  поступку  јавне  набавке  у  отвореном  поступку  ВЈН  03/13  наручиоца 
Грађевинске  дирекције  Србије  д.о.о.  из  Београда,  предвиђене  у  овој  конкурсној 
документацији.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

               
                                                                                                      (потпис овлашћеног лица) 

                                                     

         2)4.11  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ     
ФИНАНСИЈСКОМ И   ПОСЛОВНОМ  КАПАЦИТЕТУ

Овим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  изјављујем да понуђач 
(група  понуђача)  ,________________________________________   поседује 
неопходан финансијски и пословни капацитет за  извођење  грађевинских радова, а 
у свему према условима  који су утврђени у Конкурсној документацији за јавну 
набавку у отвореном поступку,  под ознаком ВЈН 03/13  Наручиоца Грађевинска 
дирекција Србије д.о.о, Београд.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                                                          (потпис овлашћеног 

2)4.12  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧA О НЕОПХОДНОМ 
                    ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Овим под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу  изјављујем да понуђач 
(група  понуђача)  ,________________________________________   поседује 
неопходан технички капацитет за  извођење радова а у свему према условима  који 
су утврђени у Конкурсној документацији за јавну набавку у отвореном поступку, 
под ознаком ВЈН 03/13  Наручиоца Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд.
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Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                                                          (потпис овлашћеног лица)

2)4.13  ОБРАЗАЦ  ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред
бр.

Услови Испуњено
заокружује 

понуђач

1  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

Дат доказ као у Конкурсној документацији

да        не

2 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;

Дат доказ као у Конкурсној документацији

да        не

3 Да му није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објављивања односно слања 
позива за подношење понуда;

Дат доказ као у Конкурсној документацији

да        не

4 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; 

Дати докази као у Конкурсној документацији

да        не

5 Да расположе неопходним финансијским капацитетом што 
значи:

потраживањa већа од обавеза у последње две године 
(2012. и 2011.)

добит у пословању остварена у последње две године 
(2012. и 2011.)

Без дана блокаде у последње две године (2012. и 2011.) 

да        не
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Да је остварен пословни приход од најмање 110.000. 
милиона по години у последње две године (2012. и 
2011.)

Редовна исплата запосленима

Дати докази као у Конкурсној документацији
6 Да  понуђач  располаже  довољним кадровским 

капацитетом односно са најмање 100 запослених, од којих 
два инжењера са лиценцом  410 или 411, један инжењер са 
лиценцом 400 или 401, један инжењер са лиценцом 413 или 
414,  један  инжењер  са  лиценцом  430,  један  инжењер  са 
лиценцом 450.

Дати докази као у Конкурсној документацији

да        не

7. Да понуђач располаже довољним техничким  капацитетом 
сагласно овој конкурсној документацији који подразумева 
минимум (својина или лизинг):

  Кран - 1 комад најмање 
 Миксер – 2 комада најмање
 пумпа за бетон или дизалица за бетон најмање један 

комад 
 камиони- најмање три комада
 скела најмање 4000 м2

Да је  за 2 последње   године (2011.  и 2012.  година) извео 
радове на објектима високоградње  површине од најмање 
30.000 м2   БГРП.

Дати докази као у Конкурсној документацији

да        не

  Место и датум М. П.            Понуђач
__________ _____________

                                                                                                                                                   (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Понуђач  попуњава  дату  табелу  заокруживањем  једног  понуђеног 
одговора за оцену испуњености услова. Испуњеност наведених законских услова, 
као  и  осталих  захтева  Наручиоца,  доказује  се  на  начин  предвиђен  Конкурсном 
документацијом. Обавезни услови из члана 75. Закона односе се и на евентуалне 
подизвођаче, а услов редовне исплате зараде запосленима и на подизвођача.

3) 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
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Напомена:  На  све  што  није  предвиђено  овом  конкурсном  документацијом 
примењују се одредбе Закона, других одговарајућих  закона и прописа који 
уређују  материју  јавних  набавки,  односно  закона,  прописа  и  техничких 
стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке.

3)1. Језик понуде

Понуде се подносе на српском језику.

3)2. Попуњавање и овера понуде

Понуда  се  обавезно  попуњава  на  веродостојним  примерцима  Конкурсне 
документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 
попуњавању,  понуђач  мора  јасно  прецртати  текст  и  изнад  тога  написати 
исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду. Уколико је 
текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, понуда ће 
се одбити као неуредна.

Све  стране  Конкурсне  документације  понуђач  мора  оверити  округлим 
печатом,  а овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне 
документације  да  потпише  и  потпис  овери  округлим  печатом,  на  сваком 
предвиђеном месту у Конкурсној документацији.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у запечаћеној коверти, 
тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква 
каква је предата.

Потребно  је да  сви документи  поднети  у  понуди  буду  повезани  траком у 
целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или 
заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат.

Понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне  документације 
доставити у запечаћеној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 
д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда 
за јавну  набавку у  отвореном поступку  –  радови  ВЈН бр.  03/13–  НЕ 
ОТВАРАТИ“.  На  полеђини  коверте  мора  бити  исписан  тачан  назив  и 
адреса понуђача.

Конкурсна документација је  доступна на интернет страни наручиоца

3)3. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

3)4. Понуда са варијантама

 Понуда са варијантама није дозвољена.

3)5. Измена, допуна или опозив понуде
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У року за подношење понуде  понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на  исти  начин  на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у 
питању измена, допуна или опозив понуде.  

3)6. Забрана учествовања у више понуда

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
2. Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да 

учествује  у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  да  учествује  у 
више заједничких понуда;

3)7. Подизвођачи 

1. Понуђач,  уколико  ангажује  подизвођача,  обавезан  је  да  наведе  у  својој 
понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу 
који не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.

2. Понуђач  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  испуњености 
обавезних  услова  из  члана  75.  став  1.  тач  1)  до  4)  Закона,  а  доказ  о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона  (да  има важећу 
дозволу надлежног  органа  за  обављање делатности  која  је  предмет  јавне 
набавке,  ако  је  таква  дозвола  предвиђена  посебним  прописом.,  за  део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 
набавке  чија  вредност  не  прелази  10%  укупне  вредности  јавне  набавке 
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона, 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је 
поверио извршење тог дела набавке.

3. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 
1.  тачка  5) Закона  понуђач  може доказати  испуњеност  тог  услова  преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

4. Понуђач  је  обавезан да за подизвођача  да испуни  додатни  услов  из  ове 
конкурсне документације који се односи на редовну исплату запосленима.

3)8. Подношење заједничкe понуде

1. Понуда  може  бити  поднета  и  као  заједничка.  Понуђачи    су  дужни  да, 
уколико понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем 
одговарајућег обрасца из одељка 4.  Конкурсне документације.  

2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 
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. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
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3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 
предвиђено у овој  конкурсној документацији; 

4. понуђачу који ће издати рачун; 
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

3.Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено 
солидарно према наручиоцу.

4.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
Закона, а додатне услове онако како је дато у овој конкурсној документацији.

3)9. Посебни услови јавне набавке

 Рок завршетка извођења радова најкасније до 31.10.2013. године
 Аванс 10% од понуђене цене 

3)10 Финансијско обезбеђење – банкарске гаранције
 

Сваки понуђач  је  обавезан  да достави  банкарску гаранцију за  озбиљност 
понуде.

   
Трошкове  издавања банкарских  гаранција  сноси  понуђач.  Све  Банкарске 
гаранције предиђене у конкурсној  документацији   морају имати следеће 
карактеристике:

 Поднета  Банкарска  гаранција  мора  бити  безусловна  и  платива  на  први 
позив. 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. 

 Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да 
провери бонитет те банке код Народне банке Србије. 

 Понуђач може поднети  гаранцију стране банке, само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3(инвестициони ранг).

3.  Банкарске гаранције које су обавезни део ове конкурсне документацију су:

1. Банкарска гаранција за озбиљност понуде

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 
5% понуђене цене без ПДВ.

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање колико и 
важење понуде.

2. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса
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 Извођач  ће  након  потписивања  Уговора,  а  пре  уплате  аванса,  доставити 
Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса, на износ  дела аванса за 
плаћање (са ПДВ).

 Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса  ће важити до момента 
уредног правдања авансног плаћања кроз испостављене ситуације и након 
њеног правдања у целости  биће враћена Извођачу.  Уколико Уговор буде 
раскинут пре потпуног правдања аванса, Наручилац ће без  права протеста 
део  неоправданог  аванса  наплатити  из  Банкарске  гаранције  за  повраћај 
примљеног аванса.

1. Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење уговорених 
      радова

Извођач ће као гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорених радова 
обезбедити Банкарску гаранцију у вредности  од десет процената (10%) од 
уговореног износа без ПДВ. Гаранција  траје 60 дана од истека  уговореног 
рока за завршетак радова

 Извођач ће  доставити  гаранцију  у  року  од  пет  (5)  дана  по  потписивању 
Уговора. Ова Гаранција ће бити враћена Извођачу у року од четрнаест (14) 
дана од дана издавања Потврде о Завршетку уговорених радова. 

 Вредност  за  неизведене  и/или  лоше  изведене  послове,  чије  недостатке 
Извођач  није  отклонио  у  складу  са  Конкурсном  документацијом и 
Уговором,  Наручилац  ће  отклонити  ангажовањем  другог  извршиоца   и 
наплатити из Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла. 

Kao алтернативно решење Извођач може, што ће бити регулисано Уговором, 
уместо  Банкарске  гаранције за  добро  и  квалитетно  извођење  радова, 
прихватити  да  Наручилац  задржава  депозит  од  десет  процената  (10%)  од 
вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи десет 
процената  (10%)  од  укупно  уговореног  износа  који  треба  да  се  плати 
Извођачу након издавања Потврде о Завршетку радова

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење 
радова не  подлежу валоризацији и  обрачуна  камата,  те  ће  бити исплаћена 
Извођачу у номиналном износу. 

4. Банкарска гаранција за гарантни период

Извођач је обавезан да наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни 
период на износ од пет процента (5%) од укупне вредности изведених радова 
без ПДВ. Гаранција ће важити до истека  гарантног периода од три године 
рачунато од датума њеног издавања, а за опрему период назначен у гарантном 
листу произвођача.  Банкарску гаранцију за гарантни период  Извођач издаје 
Наручиоцу  у  року  од  пет  дана  од  дана   издавања  Потврде  Наручиоца  о 
завршетку уговореног посла.

3)11. Валута 
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Цена се у јавној набавци изражава у динарима. Понуђач може да цену у понуди 
изрази у Еврима  (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре  (РСД), користи 
средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан кад је започето отварање понуда. 

3)12. Начин означавања поверљивих података у понуди 

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само 
за намене ове јавне набавке  и неће бити доступни ниједном лицу изван круга лица 
укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити објављени било 
приликом отварања пријава било у наставку поступка или касније.
2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које 
не  садржи  ниједан  јавни  регистар  или  који  на  неки  други  начин  нису  јавно 
доступни, као и пословне податке који су интерним  актима учесника означени као 
поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна тајна. Понуђач је дужан 
да сва поверљива документа из достављене документације означи у десном горњем 
углу документа црвеним великим словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора 
стајати  потпис  лица  које  потписује  понуду,  односно  обрасце  из  ове  конкурсне 
документације. 
3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 
достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у истом 
реду,  уз  десну ивицу документа  мора бити исписано  црвеним великим словима 
''ПОВЕРЉИВО''
4. Наручилац  ће као  поверљиве  третирати  само оне документе  и  податке  у 
оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не одговара 
за поверљивост података који нису означени на захтеван начин.
5. Не могу бити тајни подаци који су потребни за оцену понуда у овој  јавној 
набавци. 

3)13. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац

1. Заинтересовано  лице  може, у  складу  са  чланом 63.  став  2. Закона, у 
искључиво у писaном облику, тражити од Наручиоца додатне информације 
или  појашњења у  вези  са  припремањем  понуде,  најкасније  пет  дана  пре 
истека  рока  за  подношење пoнуда  непосредно или поштом,  на  адресу 
Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, Београд, уз напомену ''Објашњења у 
вези поступка јавне набавке у отвореном поступку ВЈН  број 03/13 –радови 
на уклањању објеката''.

2. У  случају  из  претходног  става  ове  тачке  Наручилац  је  дужан  да 
заинтересованом лицу у року од три дана  пошаље одговор у писаном облику и да 
истовремено  ту  информацију  објави  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  својој 
интернет страници.  

3)14. Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач

1. Наручилац  може  да  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
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непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача  у 
документацију  која је доказ за испуњености услова за учешће  у поступку 
јавне набавке.

2. 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  је  неодговарајућа  или 
неприхватљива  учинила  одговарајућом,  односно прихватљивом,  осим ако 
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке. 

3)15. Исправка рачунских грешака

1. Наручилац може,  уз  сагласност понуђача,  да изврши исправке рачунских 
грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном  поступку 
отварања понуда. 

2. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

3)16. Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда

1. Понуђач има  право  да  изврши  увид  у  документацију  о  спроведеном 
поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно 
одлуке  о  обустави  поступка  о  чему  може  поднети  писмени  захтев 
Наручиоцу. 

2. Наручилац  је  дужан  да  лицу  из  става  1.  овог  члана,  омогући  увид  у 
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 
захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 
заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14.  Закона. Неће се 
сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде.

3)17. Начин комуникације у јавној набавци

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавнe 
набавки одвија  се  у складу са  чланом 20.  Закона.  Понуђач  може од Наручиоца 
тражити  у писаном облику  тражити додатне информације или појашњења. 

3)18. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 



  Грађевинска дирекција Србије страна 24 од 49                                                                        ВЈН 03/13

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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 претходне три године. 

Докази за постојање негативних референци су они који су прописани у члану 82. 
став 3. Закона.

3)19  Захтев у погледу додатног обезбеђења за испуњење уговорних обавеза

Извoђач ће  као  гаранцију  за  добро  и  квалитетно  извршење  уговорених  радова 
обезбедити Банкарску гаранцију у вредности од 15 процената (15%) од уговореног 
износа без ПДВ, уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.Гаранција траје 60 дана од истека  уговореног 
рока.

3)20  Критеријум и допунски критеријум за доделу уговора 

Критеријум за доделу уговора по овој јавној набавци јесте најнижа понуђена цена. 

Допунски критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом je краћи 
понуђени рок завршетка извођења радова. 

3)21 Посебна обавеза понуђача

Понуђач  достављањем своје понуде  по овој  конкурсној  документацији  и њеним 
потписом  потврђује и изјављује под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одоговорношћу  да  је  при  састављању  своје  понуде  по  овој  конкурсној 
документацији,  да  је  поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико јесте ималац права 
на нечему што је неопходно за испуњење обавеза по овом уговору, а у складу са 
прописима којима се уређује интелектуална својина).

3)22 Накнада за коришћење патената 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине сноси понуђач.

3)23 Захтев за заштиту права
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1. Захтев  за  заштиту права из  члана 149.  Закона може да  поднесе  понуђач, 
односно  заинтересовано  лице.  Захтев  за  заштиту  права  у  име  понуђача, 
може да поднесе пословно удружење. 

2. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права 
у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу.

3. На достављање захтева  за заштиту права сходно се примењују одредбе о 
начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона. 

4. Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља 
Републичкој комисији. 

5. Захтев  за  заштиту  права  може  се  поднети  у  току  целог  поступка  јавне 
набавке,  против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом није другачије 
одређено. 

6. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

7. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права једесет  дана од дана пријема 
одлуке. 

8. Подносилац захтева за заштиту права из члана 149. Закона  је дужан да на 
рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у  Законом (члан  156.) 
прописаном  износу. 

9. Такса се уплаћује на следећи начин:

 сврха плаћања: Републичка административна такса, за јавну набавку бр. ВЈН 
03/13

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 
 шифра плаћања: 153; 
 бр. жиро рачуна: 840-742221843-57; 
 број модела 97; 
 позив на број: 50-01

3)24 Уговор са  понуђачем  чија  је  понуда  изабрана  као  најповољнија  ће бити 
закључен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту 
права, у сладу са Законом.

3)25 Наручилац  може  на  захтев  заинтересованих  лица  организовати  обилазак 
локације извођења радова, о трошку заинтересованих лица.

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                             
                                                                                                 (потпис овлашћеног лица)
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 03/13

4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Напомене: Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је 
да  достави  податке  у  свему  према  наведеном  обрасцу.  Уколико  понуда  није 
заједничка,  понуђач  попуњава  само  један  од  приложених  образаца. Образац  се 
може копирати.

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________
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ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _____________________________________________

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: ___________________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ____________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ___________________________________
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ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:_______________

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Напомене:  Образац  попуњава и подизвођач/и.  За  тачност  података  гарантује 
понуђач,  односно  солидарно  понуђачи  из  групе  понуђача.  Образац  се  може 
копирати.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________________

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА : ______________________________________

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________



  Грађевинска дирекција Србије страна 29 од 49                                                                        ВЈН 03/13

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: ________________________________

МАТИЧНИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА: _______________________________

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________

Место и датум М. П. Понуђач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

Место и датум М. П. Подизвођач
__________ _____________

                                                                                                       (потпис овлашћеног лица)

  

4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

1. Рок  важења  понуде  не  може  бити  краћи  од  30 (тридесет) дана  од  дана 
отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 
понуда ће бити одбијена због битног недостатка.

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 
затражи  од  понуђача  продужење  рока  важења  понуде.  Понуђач  који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
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3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања 
понуде.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

4) 4. ЦЕНА ,  АВАНС  И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Укупна цена без ПДВ: ________________ динара

словима:________________________________________________________

Укупна цена са  ПДВ: ________________ динара

словима:________________________________________________________

Аванс  од понуђене цене у износу од   _____( 10% од понуђене цене без ПДВ) 
______________________________ динара

Ова  цена  обухвата  вредност  свих  радова,  (радне  снаге,  енергије,  употребљене 
механизације и свих осталих елемената који чине вредност радова)

Понуђач  прихвата  начин  плаћања  у  свему  како  је  то  дато  у  овој  конкурсној  
документацији.

Рок завршетка извођења радова је  ___________________  (не сме бити дужи од 
31.10.2013. године). 

Динамички план извођења радова је у прилогу ове понуде и чини њен састани део.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)
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4) 5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА

1. Проценат  укупне вредности  јавне  набавке   који се поверава подизвођачу 
износи ______ %, односно динара без ПДВ.
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2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача јесте 

Напомена:  наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне  вредности 
јавне  набавке.  Морају  се  прецизирати  радови  по  позицијама  које  изводи  сваки 
поједини подизвођач.

Овај  образац  се  може  фотокопирати,  уколико  нема  довољно  места  за  његово 
попуњавање

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
                                                                                                             (потпис овлашћеног лица)

4) 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 
сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу  из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да  гарантује  да  је  ималац  права  интелектуалне  својине у  складу  са  прописима 
којима се уређује интелектуална својина.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
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Укупна цена без ПДВ: ________________ динара

словима:________________________________________________________

Укупна цена са  ПДВ: ________________ динара

словима:________________________________________________________

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

5)1 ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ РАДОВА ПО ПОЈЕДИНИМ ПОЗИЦИЈАМА

Јединичне  цене  радова  по  појединим  позицијама  треба  дати  у  Делу  3.  ове 
конкурсне документације – Предмер радова.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

5) 2 ЦЕНА КОШТАЊА УПОТРЕБЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ

 Кран  _____________ динара  без ПДВ по часу 

 Миксери __________ динара  без ПДВ по часу 

 Пумпа за бетон или дизалица за бетон _____________ динара  без ПДВ по 
часу

 Камиони _____________ динара  без ПДВ по часу

 Скела - најмање 4000м2_____________ динара  без ПДВ по часу
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УКУПНО ____________________________ ДИНАРА БЕЗ ПДВ

УКУПНО ____________________________ ДИНАРА СА ПДВ

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
                                                                                                                                                

              (потпис овлашћеног лица

5)3 ЦЕНА КОШТАЊА РАДНЕ СНАГЕ

- радник   II групе............................................................дин/час

- радник   III групе...........................................................дин/час

- радник   IV групе...........................................................дин/час

- радник   V групе.............................................................дин/час                      

- радник   VI групе............................................................дин/час

- радник  VII групе...........................................................дин/час

- радник   VIII групе....................................................... дин/час

- радник   IX групе............................................................дин/час

- радник механизације IV групе......................................дин/час

- радник механизације V групе.......................................дин/час

- радник механизације VI групе.....................................дин/час

- радник механизације VII групе....................................дин/час

- радник механизације VIII групе..................................дин/час

- радник  механизације IX групе....................................дин/час

Фактор режијских трошкова је __________________________

Место и датум
М. П.

Понуђач
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__________ _____________
                                                                                                                                                

              (потпис овлашћеног лица

Напомена: Све цене дати без урачунатог ПДВ-а 

6) МОДЕЛ УГОВОРА

(попуњава понуђач)

Уговорне стране:

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О.
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110
(у даљем тексту: Наручилац)
коју заступа директор Небојша Шурлан, дипл.инж.маш.
са једне стране

и

са друге стране __________________________________________________(назив и 
седиште/а понуђача, односно групе понуђача (у даљем тексту: Извођач)
а кога заступа директор (овлашћено лице) _________________________________

Предмет Уговора: извођење радова на завршету изградње комбиноване дечије 
установе  у  насељу „Степа  Степановић“,  у  Београду,  Општина Вождовац,  у 
објекту 6А.

 УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују:
 

1. да је Наручилац спровео јавни набавку у отвореном поступку ВЈН  03/13, 
чији је предмет извођење радова на завршету изградње комбиноване дечије 
установе у насељу „Степа Степановић“, у Београду, Општина Вождовац, у 
објекту 6А.

2. да је Извођач, у поступку јавне набавке ВЈН 03/13, доставио понуду која је 
код Извођача  заведена под бр._______ од ________године;

3. да је  Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној  набавци ВЈН 
03/13 прихватио понуду Извођача.
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ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА

Члан 2.
Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање - 
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 03/13 – 2.5 Речник термина, изузев 
када смисао текста захтева другачије.

ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА

Члан 3.
Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету:

1. Уговор
2. Део 1 Конкурсне документације
3. Део 2  Конкурсне документације
4. Део 3  Конкурсне документације -  Предмер радова: 
5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извођача 

Сви  додаци  имају  исти  приоритет  као  и  документа  која  они  допуњују  и 
модификују.

ОСНОВНА ОДРЕДБА 
Члан 4.

Наручилац  уступа  а  Извођач  прихвата  да  са  радном  снагом,  механизацијом  и 
погонском  и  другом  енергијом  коју  сам  обезбеђује,  изведе радове а  у  свему 
сагласно, Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 03/13 и овом уговору.
      
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.
Извођач  ће  предметне  радове  извести  у  свему  према  Предмеру  радова,  овом 
уговору,  односно  Конкурсној  документацији  за  јавну  набавку  ВЈН  03/13,  а  у 
утврђеном  року  из  члана  12.  овог  уговора,  а  према  законима,  прописима, 
стандардима и нормативима који уређују ову врсту радова и у складу са правилима 
струке. 

Члан 6.
Потписом  Уговора  Извођач  потврђује  да  је  упознат  са  комплетном  техничком 
документацијом  и  техничким  спецификацијама-описима  потребним  за  извођење 
радова који су предмет овог уговора, те не може накнадно истицати евентуалне 
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примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока 
рушења предметних објеката.

Извођач jе обавезан да у року од седам (7) дана од дана увођења у посао, поднесе 
на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења радова у писаној и 
електронској  форми  урађен  толико  детаљно  да  Наручиоцу  омогући  одобрење 
Динамичког плана.    

Извођач се обавезује да све уговорене радове изведе квалитетно и у уговореном 
року, а у свему сагласно условима из Конкурсне документације.

Извођач је одговоран за квалитет 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 какве штете околним објектина 
и  стварима,  Извођач  ће  о  свом трошку отклонити  штету  на  начин  да  изведени 
радови  приликом примопредаје  буду  у  потпуности  у  складу  са  одредбама  овог 
уговора.

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.   

Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења 
радова, у складу са важећим прописима и стандардима.

Извођач се обавезује  да уредно води грађевински дневник и  грађевинску књигу за 
изведене радове. 

Извођач је у обавези да учествује у поступку техничког прегледа објекта, коначном 
обрачуну и примопредаји радова.

Извођач  је  у  обавези  да  обезбеди  две  просторије  на  градилишту  са  потребном 
опремом за потребе Надзора.

Извођач је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безебедности и 
здравља на раду.

ЦЕНА 

Члан 7.
Укупна  уговорена  вредност  радова  који  су  предмет  овог  уговора,  а  сагласно 
Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 03/13, износи:
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(словима: ___________________________________)

и чине је:

Вредност Радова:

___________________________ динара

 (словима: ___________________________________________)

Вредност ПДВ-а:

__________________________динара

(словима: ___________________________________________)

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана 
на  основу  елемената датих у делу 3 Конкурсне документације за јавну набавку 
ВЈН 03/13:

Збир вредности свих позиција радова из уговореног предмера и предрачуна радова 
представља  уговорену  вредност  извођења  радова,  са  могућношћу  корекције 
сагласно члану 15. овог уговора.

Извођач прихвата да уколико то буде потребно, поред предметних радова изведе и 
све  Додатне  радове,  у  складу  са  начином  прецизираним   у  Делу  2. Конкурсне 
документације, у складу  и под условима прописаним Законом.

Извођач  потврђује  да  је  у  потпуности  упознат  са  пројектном  и  техничком 
документацијом за извођење радова који су предмет уговора.

Извођач  је  прегледао  и  проверио Градилиште,  његову околину и ограничења и 
прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим Радова, 
прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе 
за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су 
од утицаја за извођење радова,  да су се упознали у свему што се тиче плаћања 
такса,  пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима 
органа  власти  и  управе,  да  је  извршио  увид  у  податке  из  катастра  подземних 
инсталација – синхрон плана,  као и преглед комплетне уговорне документације, 
тако да Извођач потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да 
Радове може извести стручно  и квалитетно,  у  уговореном року и по уговореној 
цени.

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу 
потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које 
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могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак Радова.

Цена из става 1. овог члана  садржи: вредност радне снаге, механизације,  чување и 
одржавање  радова,  обезбеђење  целокупних  радова,  грађевинске  механизације  и 
радне  снаге,  гаранције,  осигурање,  рад  ноћу  и  рад  недељом  и  празником,  све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и 
све  трошкове  мобилизације  и  демобилизације  градилишта,  организације  истог, 
спровођење  мера  безбедности  и  здравља  на  раду  и  заштите  животне  средине, 
градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 
табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске 
и све друге трошкове који се јаве током извођења  радова и који су потребни за 
извођење и завршетак радова.

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ

Члан 8.
За обрачун разлике у цени уговора се методологија сагласно  Делу 2. Услови за 
уговарање Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 03/13 под називом "2.7 
Методологија за обрачун разлике у цени".

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 9.
Плаћање уговорених радова врши се бескаматним авансом, привременим месечним 
ситуацијама и окончаном ситуацијом. 

Авансну ситуацију у износу уговореног аванса  из члана 10. став 1. овог уговора, 
коригованог за  износ  разлике  у  цени,  сагласно  Делу  2. Услови  за  уговарање 
Конкурсне  документације  за  јавну  набавку  ВЈН  03/13  под  називом 
"2.7.Методологија за обрачун разлике у цени",  Извођач предаје Наручиоцу у шест 
(6) оригиналних и истоветних примерака након потписивања овог анекса.  Након 
што  Извођач  достави  Банкарску  гаранцију  за  повраћај  примљеног  аванса, 
Наручилац ће извршити преглед и оверу авансних ситуација и у року од 10 дана од 
дана овере авансне ситуације извршити плаћање аванса Извођачу. Три (3) оверена 
примерка Авансне ситуације Наручилац враћа Извођачу путем надзорног органа, а 
један (1) оверен примерак предаје надзорном органу.

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 
Извођач доставља надзорном органу на  преглед и  оверу.  Привремена ситуација 
обавезно мора да садржи доказ  о извршеним радовима.

Доказница за изведене радове уговорене сагласно одредбама из Дела 2. Конкурсне 
документације за ВЈН 03/13 Услови за уговарање - члан 15. Општих услова,   је 
количински  процентуално  исказан  степен  готовости  радова  специфицираних  по 
позицијама и /или врстама радова у односу на укупно уговорени износ.
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Матрица  за  утврђивање  проценуалног  учешћа  одређене  позиције  и  /или  врсте 
радова  одређује  се  као  количник  вредности  те  позиције  и  /или  врсте  радова  и 
укупно уговорене вредности радова. На овај начин формирана матрица верификује 
се потписима одговорног и овлашћеног представника Извођача и надзорног органа. 

Производ  процентуално  исказаног  степена  готовости  одређене  позиције  и  /или 
врсте радова и постотка њеног учешћа у Матрици из претходног става овог члана 
даје вредност радова изведених  по привременим месечним ситуацијама.

У  случају  да  се  уговоре  додатни  непредвиђени  радови  у  прилогу  ситуацији  се 
достављају  и копије листова грађевинске књиге оверених од стране Извођача и 
Надзора,  за  позиције  и  количине  радова  које  обухвата  привремена  ситуација,а 
односе се на додатне радове,  који се  обрачунавају сагласно одредбама Дела 2. 
Конкурсне  документације  за  ВЈН  03/13  –  Услови  за  уговарање  –  2.8.  Образац 
обрачуна додатних радова, уз услове прописане Законом о јавним набавкама.

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације надзорни 
орган ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем и 
оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. 
Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 
усаглашавање  са  Извођачем  и  оверу  привремене  месечне  ситуације  и   три  (3) 
оверена примерка вратити Извођачу путем Надзора, а један (1) оверен примерак 
дати надзорном органу. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама 
Наручилац  ће  извршити  у року од  тридесет  (30)  дана  од  дана  овере  истих  од 
страненадзора..

Окончану  ситуацију,  урађену  у  свему  према  Коначном  обрачуну,  у  шест  (6) 
оригиналних  и  истоветних  примерака,  Извођач  доставља  надзорном  органу  на 
преглед и оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи у прилогу копије 
листова грађевинске књиге оверених за додатне – непредвиђене радове од стране 
Извођача  и  надзорног  органа,  за  позиције  и  количине  радова  које  обухвата 
окончана ситуација.  У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације 
надзорни  орган  ће  извршити  преглед,  евентуалну  корекцију  и  усаглашавање  са 
Извођачем и оверу исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. 
Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 
усаглашавање са Извођачем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка 
вратити Извођачу путем надзорног органа,  а један (1)  оверен примерак предати 
надзорном органу. Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши 
плаћање другој уговорној страни, своју обавезу извршиће у року од тридесет (30) 
дана од дана када је надзорни орган извршио оверу истих.

АВАНС 

Члан 10.
Наручилац одобрава Извођачу аванс у износу од ________динара, што представља 
10% од уговорене вредности радова из члана 7. овог Уговора, што са обрачунатим 
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ПДВ   износи __________динара, а ради набавке материјала и опреме за извођење 
радова. 

Одобрени износ авансних средстава из претходног става овог члана коригује се за 
износ разлике у цени на аванс при испостављању авансне ситуације. На ова авансна 
средства примењује се методологија из Дела 2. Услови за уговарање –. Конкурсне 
документације  за  јавну  набавку  ВЈН  03/13 под  називом  "2.7 Методологија  за 
обрачун разлике у цени", при чему се  за вредност Евра узима средњи курс Народне 
банке  Србије  објављен  за  датум  двадесет  пети  у  месецу  који  претходи 
испостављању авансне ситуације.

Авансна  средства  на  која  је  при  испостављању  авансне  ситуације  обрачуната 
разлика у цени, не подлежу накнадној измени цена по основу обрачуна разлике у 
цени,  као  ни  по  другом  основу,  при  испостављању  привремених  и  окончане 
ситуације. На авансна средства се обрачунава и посебно исказује ПДВ.

Члан 11.
Авансна  средства  се  исплаћују  Извођачу,  пошто  Извођач  испостави  Наручиоцу 
Авансну ситуацију и Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса у складу 
са  одредбама  овог  уговора  и  сагласно  Конкурсној  документацији  за  ову  јавну 
набавку.

РОК
Члан 12.

Предметне радове Извођач је обавезан да изврши у року до _________________ 
(најкасније до 31.10.2013. године је битан захтев јавне набавке ВЈН 03/13).

Рок је битан елемент овог уговора и почиње да тече даном увођења Извођача у 
посао, како је то дефинисано у Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку 
ВЈН 03/13 – Услови за уговарање.

Извођач  ће  предметне  радове  изводити  сагласно  Динамичком  плану  извођења 
радова сачињеном од стране Извођача,  у свему у складу  са  чланом 13. Оштих 
услова – Део 2. Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 03/13 – Услови за 
уговарање, а усвојеном од стране Наручиоца.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 13.
Извођач  ће  предметне  радове  изводити  сагласно  Динамичком  плану  извођења 
радова усвојеном од стране Наручиоца.

Извођач ће, у року од седам (7) дана од дана увођења у посао, поднети на одобрење 
Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења радова у писаној и електронској 
форми урађен толико детаљно да Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана. 
Динамички план мора бити сачињен у свему у складу са чланом 13. Општих услова 
из Дела 2. Конкурсне документације за ВЈН 03/13. 
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 14.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао на начин описан у у Делу 2. 
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 03/13 – Услови за уговарање – члан 
29. Општих услова.

ВРЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 15.
Потписом овог уговора Извођач потврђује да је сагледао пројектну документацију 
и  утврдио  евентуална  одступања  стварних  количина  од  Предмером  радова 
исказаних, тако да се, за Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 03/13 
обухваћене  позиције  радова,  неће  обрачунавати  вишкови  ни  мањкови  радова  у 
односу на количине дате том документацијом, односно 
 -делом  2.6  и  2.7 Дела  2. Конкурсне  документације  за  ВЈН  03/13  -  Услови  за 
уговарање, 
-Динамичким планом извођења радова усаглашених рокова и међурокова радова,
-свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање 
вредности радова уговорених овим уговором.

ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 16.

Извођач прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим 
уговором  изведе  и  све  додатне  радове,  а  под  условима  прописаним  Законом  о 
јавним набавкама и по спровођењу Законом прописаног поступка.

Извођач  потврђује  да  је  у  потпуности  упознат  са  пројектном  и  техничком 
документацијом -  описима за извођење радова који су предмет уговора и обавезује 
се да у складу са Законом о јавним набавкама изведе додатне радове.

Вредност додатних радова обрачунаваће се у складу са обрачуном прецизираним  у 
тачки  под називом „2.8 Образац обрачуна додатних радова“ у Делу 2. Конкурсне 
документације за ВЈН 03/13 - Услови за уговарање.

УГОВОРНА КАЗНА И ДЕПОЗИТ 

Члан 17.
Извођач  се  обавезује  да  због  прекорачења  уговореног  рока  из  члана 12. овог 
уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила (5‰) од 
укупне  вредности  изведених  радова  по  коначном  обрачуну  за  сваки  дан 
закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет процента 10% 
(десет процената) укупне вредности изведених радова по коначном обрачуну. 



  Грађевинска дирекција Србије страна 43 од 49                                                                        ВЈН 03/13

Уколико  из  било  којих  разлога  уговорне  стране  не  сачине  коначни  обрачун, 
Извођач  се  обавезује  да  због  прекорачења  уговореног  рока  из  члана 12.  овог 
уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од 
уговорене вредности радова из члана 7. овог уговора за сваки дан закашњења, с тим 
да укупан  износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) 
наведене уговорене вредности радова.

Уколико  Извођач  прекорачи  било  који  месечни  међурок  утврђен  Динамичким 
планом извођења уговорених радова, Наручилац задржава депозит од 5% од износа 
привремене  ситуације  коју  испостави  Извођач.  Уколико  Извођач  у  даљем  току 
извођења  радова,  односно  до  завршетка  свих  уговорених  радова  надокнади 
пропуштени међурок, Наручилац му приликом исплате окончане ситуације враћа 
задржани депозит у номиналном износу. Уколико  Извођач у даљем току извођења 
радова  не  надокнади  пропуштени/е  међурок/ове,  односно  касни  са  завршетком 
извођења свих уговорених радова,  Наручилац задржава сва средства овог депозита 
на име уговорне казне за доцњу Извођача у  извођењу уговорених радова. Уколико 
је износ укупне  уговорне казне већи од средстава  задржаног депозита,  средства 
задржаног депозита се урачунавају у укупну уговорну казну.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 18.
Извођач  је  у  обавези  да  код  неког  од  осигуравајућих  друштава  осигура  од 
уобичајених ризика, дефинисаним у члану 12. Општих услова  Део 2. Конкурсне 
документације  за  ВЈН 03/13,  радове,  материјал,  опрему и  раднике  запослене  на 
предмету овог уговора. 

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем 
осигураних  лица или оштећењем осигураних ствари на градилишту

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

Члан 19.
Извођач се обавезује да Наручиоцу достави:

1. Банкарску  гаранцију  за  повраћај  примљеног  аванса  на  износ  средстава 
аванса (са ПДВ),  у року по потписивању овог уговора, а пре уплате аванса. 

2. Банкарску гаранцију за добро и квалитетно извођење радова, на износ од 10 
% од вредности радова без ПДВ из члана 7. овог уговора, односно на износ 
од  ________________________ динара,  у  року  од  пет  (5)  дана  од  дана 
потписивања овог уговора. Ова банкарска гаранција важи 60 дана дуже од 
уговореног рока за завршетак радова из члана 12. овог уговора.

3. Банкарску гаранцију за гарантни период на износ од пет процента (5%) од 
укупне вредности изведених радова без ПДВ. Гаранција ће важити до истека 
гарантног периода од три године  рачунато од датума њеног издавања, а за 
опрему период назначен у гарантном листу произвођача. Банкарску гаранцију 
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за  гарантни период  Извођач издаје  Наручиоцу у року од пет  дана од дана 
издавања Потврде Наручиоца о завршетку уговореног посла.

Kao  алтернативно  решење  Извођач  може,  што  ће  бити  регулисано  Уговором, 
уместо Банкарске гаранције за добро и квалитетно извођење радова, прихватити да 
Наручилац  задржава  депозит  од  десет  процената  (10%)  од  вредности  сваке 
привремене ситуације,  тако да укупан  депозит износи десет процената (10%) од 
укупно уговореног износа који треба да се плати Извођачу након издавања Потврде 
о завршетку радова.

Средства депозита задржана као гаранција за добро и квалитетно извођење радова 
не  подлежу валоризацији  и  обрачуна  камата,  те  ће  бити  исплаћена  Извођачу  у 
номиналном износу. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Члан 20.
Извођач  уз  своју  понуду  доставио  Наручиоцу  доставио  Споразум  заведен  код 
Извођача  бр. _________ од _________ године, којим се регулише  међусобни однос 
његових  чланова  (групе),  а  у  вези  извршења  обавеза  из  овог  уговора,  у  свему 
сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 03/13 и Закону.

Чланови Групе Понуђача су:

1._________________________________________________ (назив и седиште)
2._________________________________________________ (назив и седиште)
3._________________________________________________ (назив и седиште)
4._________________________________________________ (назив и седиште)
5. _________________________________________________ (назив и седиште)

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је:

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 
групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 03/13
_____________________________________ (име и презиме)

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање   овог уговора, 
_____________________________________ (име и презиме)

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске 
гаранције у складу са овим уговором
_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача)
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да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача издати авансну, привремене 
и окончану ситуацију 

_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача)

да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем
_____________________________________ (име и презиме)

Да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача 

Рачун бр_______________________________ који се води код пословне банке

_______________________________

Група  Понуђача  је  према  Наручиоцу  неограничено  солидарно  одговорна  за 
извршење свих обавеза преузетих овим уговором. 

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 
за следеће радове:

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 
за следеће радове:

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 
за следеће радове:

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 
за следеће радове:

Члан групе понуђача _________________________ (назив и седиште) је одговоран 
за следеће радове:

Члан  групе  понуђача  који  комуницира  са  Наручиоцем  је 
_________________________________(назив и седиште).

Напомена:  овај  члан  Модела  уговора  попунити  само  уколико  је  Извођач 
Група понуђача

ПОДИЗВОЂАЧИ 
Члан 21.

Подизвођачи су:
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1. _______________________________(назив и седиште)
2. _______________________________ (назив и седиште)
3. _______________________________ (назив и седиште)
4. _______________________________ (назив и седиште)
5. _______________________________ (назив и седиште)
6. _______________________________ (назив и седиште)
7. _______________________________ (назив и седиште)

Подизвођач 1.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Подизвођач 2.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Подизвођач 3.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Подизвођач 4.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Подизвођач 5.  ___________________________ врши следеће радове што износи 
%___:

Подизвођач 6.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Подизвођач 7.  ___________________________ врши следеће радове, што износи 
%___:

Проценат вредности радова који је поверен подизвођачима износи укупно  _______
% укупне вредности радова.

Напомена:  овај  члан  Модела  уговора  попунити  само  уколико  је  део  јавне 
набавке Извођач поверио подизвођачима

РАСКИД УГОВОРА
Члан 22.

Наручилац  има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем 
покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или 
уступи  Уговор,  без  сагласности  Наручиоца  датој  у  писаној  форми  или  ако  је 
Извођач:

1. одустао од Уговора,
2. без  разумног  оправдања  пропустио  да  почне  радове  или  задржава 

напредовање  радова,  након  истека  петнаест  (15)  дана  од  дана  добијања 
писаног упозорења Наручиоца;
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3. није доставио Наручиоцу Динамички план на начин и у року из члана 13. 
овог уговора;

4. не користи уплаћени аванс у складу са чланом 10. став 1. овог уговора;
5. неоправдано касни дуже од петнаест (15) дана на два узастопна међурока 

утврђена  Динамичким  планом,  без  могућности  да  надокнади  изгубљено 
време;

6. пропустио  да  одстрани  материјале  са  градилишта  или  да  демонтира  и 
поново монтира опрему, након истека петнаест (15) дана од дана добијања 
писаног упозорења Наручиоца;

7. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроводи радове у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 03/13, или 
стално или свесно занемарује да извршава своје обавезе;

8. пропустио  да  у  разумном  року  поступи  по  налогу  Наручиоца  и/или 
надзорног  органа да  отклони  уочени  недостатак  што  утиче  на  правилно 
извођење радова и рок извођења;

9. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;
10. пропустио  да  достави  тражене  гаранције  и/или  осигурање,  на  начин  и  у 

роковима како је то дефинисано овим уговором;
11. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног 

органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, 
другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 
документацијом за јавну набавку ВЈН 03/13.

Уколико  Наручилац једнострано раскине овај  Уговор из било кога од наведених 
разлога у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде 
штете од Наручиоца.

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 
споразумно преко својих овлашћених представника.

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 
дефинисан  у  претходном  ставу,  уговара  се  надлежност  Привредног   суда  у 
Београду.

Члан 24.
За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 
набавку ВЈН 03/13, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 
о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009 и 81/2009) и других прописа којима је регулисана материја овог уговора.

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих 
по 4 (четири) задржава свака уговорна страна.
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Место и датум
М. П.

Понуђач
__________ _____________

  
              (потпис овлашћеног лица)

7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови издавања Банкарске гаранције за озбиљност понуде
_____________________________ динара.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: У смислу члана 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације  у  поступцима  јавних набавки  и  начину доказивања испуњености 
услова(„Службени гласник РС“ број 29/2013) понуђач може у обрасцу трошкова 
припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава обезбеђења.

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 у обавези да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 
обезбеђења,  под условом  да  је  понуђач  тражио  накнаду  тих  трошкова  у  својој 
понуди.

8) ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђује  да  је 
понуду у  поступку  јавне  набавке  ВЈН  03/13 Наручиоца  Грађевинске  дирекције 
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Србије д.о.о, Београд,  поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)

9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА 

Контакт особе Наручиоца су:

Иван Поповић, дипл.инж.грађ. тел. 011/3209-822 и Мома Калић, дипл.правник, тел. 
011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова.

Место и датум
М. П.

Понуђач

__________ _____________
  

              (потпис овлашћеног лица)
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА УСТУПАЊЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЛОКАЦИЈИ КОМПЛЕКСА 
КАСАРНЕ „ВОЈВОДА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ“ У БЕОГРАДУ

Депаданс комбиноване дечије установе у објекту 6A 

ДЕО 2 - УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ

                                                            јул   201  3  _               ___                                        ВЈН 03/13   
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ДЕО 3- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
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 ОБЈЕКАТ 6А
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ТЕХНИЧКИ ОПИС
За извођење радова на локацији касарне „Војводе Стпе Степановић“ у Београду

Депаданс комбиноване дечије установе у објекту 6A

Простор предвиђен за КДУ, због потребе оптималног димензионисања просторија за боравак 
деце у односу на број деце дефинисан урбанистичким пројектом, делимично излази из основног 
габарита објекта. 

Овим пројектом Измена и допуна предвиђају се све завршне обраде зидова, подова и плафона 
за завршетак овог дела објекта.
Зидови 
Унутрашњи  зидови  су  малтерисати,  глетовани  два  пута  па  је  предвиђено  њихово  бојење, 
односно лепљење  плочица на лепку. 
У свим  просторијама у којима бораве деца  предвиђено је финално бојење омалтерисаних и 
глетованих зидова перивим акрилним бојама које поседују све потребне сертификате да су боје 
еколошке  и  погодне  за  просторије  у  којима  бораве  деца  у  боји  по  избору  Инвеститора.  У 
кухињи предвиђено је  облагање зидова керамичким плочицама до висине 160-180 у кухињама, 
односно 210  у санитарним чворовима, а изнад тога бојење полудисперзивном бојом бело, у 
свему према графичким прилозима.

Подови
У ходницима и улазном ветробрану предвиђа се постављање противклизне гранитне керамику 
на лепку.
У санитарним чворовима и кухињи предвиђа се постављање домаће противклизне керамике  I 
класе, у кухињи са соклом од 10цм.
Завршна обрада подова у просторијма у којима бораве деца су хомогене, компактне, винилне 
подне облоге д=2мм /отпорност на ватру Bfl S1 (po EN 13501-1) и отпорности на клизањеR9/, 
са завршном PVC лајсном 20 x 40 mm, који су погодни за боравак деце. У том смислу под треба 
да  је  еколошки,  отпоран  на  развој  буђи  и  гљивица,  као  и  одређене  еластичности.Под  се 
поставља преко изведене цементне кошуљице и изливене еколошке,саморазливајуће масе за 
изравнавање/. Под извести у боји по избору Инвеститора.

Плафони
Плафони су малтерисани, глетовани и бојени полудисперзивним бојама /бела боја/.
У зонама  етажирања  водоводних  и  канализационих  вертикала  плафони  су  спуштени,  гипс 
картонске монолитне плоче д=12.5мм према грефичкој документацији.

Облоге 
На  угловима  зидова  и  на  деловима  око  врата  /слободни  углови/  предвиђа  се  постављање 
јасенових, дрвених угаоних лајсни од пуног дрвета са заобљеним ивицама које се пре уградње 
лакирају безвојним лаком.Лајсне се лепе до висине од 2.05цм.
Предвиђено  је  и  постављање  радијаторких  маски,  са  округлим  отвором  који  је  испуњен 
перфорираним лимом фабрички бојеним. Маска се поставља у свему према шеми на метални 
рам са заобљеним ивицама.
Такође, у односу на основни пројекат предвиђа се измена у једном санитарном чвору где је 
предвиђена градња кадице за прање беба /уместо 3 лавабоа/, као и изнештање бојлера на место 
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које  је  приказано  на  графичком  прилогу.  У  једном  WC -у  предбиђа  се  постављање  једног 
трокадера.

 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ВРТИЋА (КДУ)

За вртић је предвиђен посебан прикључни кабл који је предмет пројекта нисконапонске спољне 
мреже. Прикључани кабл се уводи у део објекта вртића кабловске прикључне кутије KPK-4.V. 
KPK је типа ЕДБ са осигурачким основама од 400А. Кабловска прикључна кутија је предвиђена 
у зиду на фасади улаза у објекат.
За увод спољног прикључног кабла до KPK треба поставити тврде ПВЦ цеви ∅ 100мм.

За дистрибуцију електричне енергије унутар објекта вртића предвиђени су разводни ормани 
чији се распоред предвиђа према концентрацији и типу потрошача,  односно технологији.  У 
посебној просторији која није на путу за евакуацију смештен је мерно разводни ормани МRО-V 
са мерном групом. Поред њега је смештен разводни орман RO-V са кога се напаја електрична 
инсталација  дела  вртића.  У  кухињи  је  предвиђен  разводни  орман  RO-Kuh  за  напајање 
потрошача у овом делу објекта.
Разводни  ормани  су  предвиђени  од  два  пута  декапираног  лима  који  се  штити  од  корозије 
заштитном бојом и завршном бојом по захтеву инвеститора. Ормани се премају двокрилним 
вратима и цилиндар бравицом за закључавање. Галвански спој врата и рама ормана изведен је 
бакарном  плетеницом.  Степен  механичке  заштите  ормана  се  предвиђа  према  условима  у 
просторији у којој се налазе а  минимално IP 42.
Предвиђено је аутоматско искључење напајања ормана кухиње у случаја пожара или притиском 
на тастер - печурку. Такође је предвиђено и аутоматско искључење вентилације у делу објекта 
који се напаја са ормана RO-V.
Мерно разводни орман треба да задовоље прописе и препоруке ЕДБ. 

Напојни каблови су типа N2HX (безхалогени) који не потпомажу горење, не шире пожар и не 
стварају токсичне материје.  Каблови морају имати сертификате о извршеним испитивањима у 
акредитованим  лабораторијама  сходно  одредбама  чл.  128  Правилника  о  техничким 
нормативима за електричне инсталације ниског напона (Сл.лист СФРЈ бр.53 и 54/88 и 28/95).

  При проласку из једног РР сектора у други предвиђено је да се заштитном пожарном масом 
заптивају сви отвори где каблови пролазе и премазују каблови у дужини од 10cm са једне и 
друге  стране  продора.  Пожарна  заштитна  маса  мора  бити  атестирана  а  поставља  се  према 
приложеном графичком прилогу.

Предвиђено  је  опште,  безбедоносно  и  противпанично  осветљење.  У  оквиру  општег 
осветљења предвиђено  је  плафонско  осветљење,  распореда  и  типа  према  намени појединих 
простора.

Укључење осветљења је предвиђено локалним прекидачима.
Безбедоносно осветљење је део општег осветљења које има аутономност рада од 1 сата 

након нестанка електричне енергије. У светиљке је уграђен emergency modul. 
Противпанично осветљење предвиђено је светиљкама са уграђеном батеријом за 3 сата 

аутономног рада. 
Електрична инсталација осветљења предвиђена је кабловима типа  Hallogen free који се 

постављају у зиду испод малтера. 
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Предвиђена  је  електрична  инсталација  монофазних  и  трофазних  прикључница  и 
прикључака  опште  намене,  и  за  потребе  технологије.  Број  и  распоред  прикључница  опште 
намене предвиђено је у складу са наменом просторије и распоредом намештаја и опреме.

Распоред  прикључница  и  прикључака  за  потребе  технологије  одређује  се  према 
распореду и капацитету опреме односно електричних апарата. 

Напојни  каблови  за  потребе  технологије  у  кухињи  су  типа  Hallogen  free  а  начин 
постављања каблова у знатној мери зависи од места прикључака. Каблови се полажу делом у 
зиду испод малтера а делом у поду у тврдим ПВЦ цевима. Од пода до места прикључка кабл се  
увлачи у металне САПА цеви.

Прикључнице  у  свим  просторима  у  којима  бораве  деца  или  су  доступни  деци,, 
предвиђене  су  сигурносне  прикључнице  са  заштитом  од  случајног  напона  додира. 
Прикључнице се у овим просторијама подижу на висину h=1,5m.

 ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ ДОДИРА TNCS СИСТЕМОМ

За  заштиту  од  електричног  удара  индиректним  додиром  предвиђени  су  следећи 
принципи заштите:

- уземљење, на кога се путем заштитног проводника групно или појединачно повезују 
истовремено доступни изложени проводни делови,

-  изједначење  потенцијала,  којим  се  повезује  заштитни  проводник,  металне  цеви  и 
конструкције, а преко сабирнице за изједначење потенцијала (SIP),

- аутоматско искључење у случају квара, у времену дефинисаном стандардом
- допунско изједначење потенцијала којим се металне масе мокрих чворова на кутије за 

изједначење потенцијала, КИП.
Усвојени  систем  заштите  је  ТН-Ц-С систем.  У  главном мерном  разводном  орману МRO  и 
орманима  који  се  напајају  директно  са  НН  мреже,  се  са  четворопроводничког  прелази  на 
петопроводнички систем.  Пета  жила се  изводи са сабирнице  за  изједначење потенцијала.  У 
мерно разводним орманима извести премошћење заштитне и нулте сабирнице (нуловање). 
Главно  изједначење  потенцијала  је  предвиђено  повезивањем  свих  металних  маса  осталих 
инсталационих система на сабирницу за изједначење потенцијала СИП смештену непосредно 
поред МRО. На њу се повезују главни увод воде, ормарић ЗАС, прикључни ТТ орман и металне 
цеви канализације ако су исте примењене. 

У санитарним чворовима предвиђено је допунско изједначење потенцијала повезивањем 
металних маса на кутију за изједначење потенцијала (PS-49). Кутијe за изједначење потенцијала 
се  повезују  на  заштитну  сабирницу  припадајућег  разводног  ормана  каблом  PP-Y 1x6mm2. 
Металне  масе  санитарних  чворова  се  повезују  преко  бакарних  обујмица  каблом  типа  P/Y 
1x4mm2 на кутије за изједначење потенцијала.
Допунско  изједначење  потенцијала  којим  се  металне  масе  мокрих  чворова  на  кутије  за 
изједначење потенцијала, КИП.
Мере изједначења потенцијала, односно унутрашњу громобранску инсталацију, извести у свему 
према  Правилнику о Техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења 
Сл. лист СРЈ 11/96 и стандардима СРПС ИЕЦ 1024-1 и СРПС ИЕЦ 1024-1-1.  

 ЗАШТИТА  ОД  АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ

На  објекту  је  пројектована  заштита  од  атмосферског  пражњења   класичног  типа  у  виду 
Фарадејевог кавеза ради заштите људи, објеката и имовине од штетних последица. Инсталацију 
извести типизираним материјалом који одговара  важећим прописима и стандардима. Радове 
извести  према Правилнику о  техничким  нормативима  за  заштиту објеката  од  атмосферског 
пражњења ("Сл. лист СРЈ" бр. 11/96). стандардима IEC (1024-1,1024-1-1) и SRPS N.B4 (802-
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803). На основу стандарда IEC 1024-1-1 извршена је класификција објекта и изведен прорачун 
са I нивоом заштите.
Кров  зграде  покривен  је  пластифицираним челичним  лимом  дебљине  0,7мм  који  ће  се 
искористити  као прихватни систем. Овако галвански повезан прихватни систем потребно је 
системом  спусних  проводника  са   просечним  растојањима  не  већим  од  10м  повезати  на 
темељни уземљивач реализован  од  FeZn траке  25х4мм2. Будући  да  је  објекет  виши од 20м 
планира се попречно око објекта унутар подне плоче III спрата прстен од поцинковане траке 
FeZn 20x3мм са везама на све спустеве.
Металне опшивке вентилационих вертикала, димњачке вертикале и кровне равни лифт кућице 
повезати на кровни прихватни систем помоћу поцинковане траке на одговарајућим држачима. 
Кровни  вентилатори  за  одимљавање  гараже  и  вентилацију  се  штите  помоћу  изолованих 
штапних хватаљки укупне дужине 5m.
Од ивице крова до мерног споја спустити вертикални вод од поцинковане траке  FeZn 20x3. 
Поцинковану траку положити у оплате у фази бетонирања стубова конструкције уз обавезно 
спајање  са  гвозденом   арматуром.  Мерни  спој  је  раздвојник  трака-трака  у  узидној  кутији, 
поставља се на висину (1,7 - 2) м изнад коте околног терена. Траку спојити са хоризонталним 
олуцима на местима означеним на цртежима гр. инсталације фасада, варењем са доње стране. 
Олуке везати за спусне проводнике изнад мерног споја.
Темељни уземљивач, поцинковану траку  FeZn 25х4мм2, положити у темељну плочу објекта у 
фази бетонирања,  повезати са арматурама у темељној  плочи,  и повезати варењем на шипку 
Ø60mm која  пролази  кроз  хидроизолациони  спој  спајајући  темељну  плочу  са  шипом. 
Вертикалну арматуре шипа повезати варењем прстена са спољашње стране и варењем на на 
шипку Ø60mm која спаја шип и темељну плочу. Изводе са темељног уземљивача оставити за 
сабирницу за изједначење потенцијала  СИП, топлотну подстаницу,  лифт и дизел електрични 
агрегат. 
На  местима  укрштања  и  рачвања  поцинкованих  трака,  спојеве  обавезно  извести  укрсним 
комадима. Вођице лифта унутар лифт кућице је потребно међусобно повезати унутар окна у 
облику прстена и преко одводника пренапона КОА- 0,38kV, 5кА  повезати на кровни прихватни 
систем а у доњем делу лифт кућице повезати на већ остављени извод са темељног уземљивача .

Напомена: Према Закону о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у 
условима економске кризе, треба користити ел. опрему домаћих 

произвођача. 

Страна  4  од  4



ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ

ЈУЛ 2013 ВЈН 03/13
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Депаданс комбиноване дечије установе у објекту 6A 
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Предмер и предрачун радова 
уз измене и допуне Главног архитектонско - грађевинског пројекта 

стамбено - пословног објекта 6А на локацији касарне "Степа Степановић" у Београду

НОВЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ИЗМЕНА И ДОПУНАМА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА

Пос Опис радова Укупно

3. Набавка материјала и облагање косих
плафона монолитним гипс картонским
плочама, дебљине д=12,5 мм, који се
фиксирају преко одговарајуће металне
потконструкције.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем инсталација да
не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Спојеве плоча бандажирати испуњивачима
и глетовати глет масом.
Радити у свему према спецификацији
произвођача.                            
Обрачун по м² изведене облоге.

ламела Л1 
гипс картонске плоче д =12,5 мм
=2,61*(5,47+5,35)-1,14*1,4*4*2 м² 15.47 0.00

5. Набавка материјала и израда
термоизолације косог крова.
Термоизолација је од камене вуне дебљине
д=5 цм, са парном браном -
алуминијумском фолијом.
Термоизолација се поставља у зони
потконструкције спуштеног плафона.
Уграђена термоизолација мора имати
термичке и механичке особине, прописане
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м².

ламела Л1 
К1б
=2,95*11,96-2*1,14-1,4*4 м² 27.40 0.00

ламела Л2 
К1б
=2,95*11,97 м² 35.31 0.00

6. Набавка материјала и израда
термоизолације плафона у дечијим собама.
Термоизолација је од камене вуне дебљине
д=5 цм, 
Термоизолација се поставља у зони
потконструкције спуштеног плафона.
Уграђена термоизолација мора имати
термичке и механичке особине, прописане
елаборатом грађевинске физике.
Обрачун по м². м2 249.71 0.00

Јед.
мере

Коли
чина

јед.цена 
/дин/
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Јед.
мере

Коли
чина

јед.цена 
/дин/

7. Набавка материјала и облагање 
плафона монолитним гипс картонским
плочама, дебљине д=12,5 мм, који се
фиксирају преко одговарајуће металне
потконструкције, висина спуштања око 20цм.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем инсталација да
не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Спојеве плоча бандажирати испуњивачима
и глетовати глет масом.
Радити у свему према спецификацији
произвођача.                            
Обрачун по м² изведене облоге. м2 249.71 0.00

8. Набавка материјала и бојење зидова
акрилном бојом, отпорном на често прање,
у тону према избору пројектанта, два пута.
Боје се наносе преко акрилног прајмера на
бази воде.
Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до
потпуно равне површине масом за
глетовање.
Обрачун по м².

=3,02*(8,68+26,21+17,71+24,02+13,24+10,26+
5,10+14,68+5,16+6,96+6,44+6,30+32,66+
23,75+40,06+32,64+33,82)-(1,80*1,80*3,14*2+
4,20*2,00+3,80*2,00+2,00*2,00*3,14*3-3,00*7) м² 876.20 0.00

9. Набавка материјала и бојење зидова и
плафона полудисперзивном бојом, у тону по
избору пројектанта, два пута.
Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до
потпуно равне површине масом за
глетовање.
Обрачун по м².

плафони
=4,70+22,50+9,47+13,46+7,95+1,63+6,24+
1,61+13,17+3,29+1,61+2,98+2,48+2,34+1,71+
30,40+3,89+4,18+50,00+6,60*4+20,76+63,90+
53,35+55,10 403.12

зидови
=0,50*(5,16+7,64+10,90*4)+0,92*(5,28+42,84+
8,14+8,52) 87.80

укупно пос 9. м² 490.92 0.00

10. Набавка материјала и облагање зидова
керамиком I класе, лепљењем на омалтерисани 
зид са одговарајућим лепком, фуге су 3мм, 
испуњне фуга масом са
антибактеријском заштиом.
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Јед.
мере

Коли
чина

јед.цена 
/дин/

На свим истуреним угловима урадити
типске заштитнике.
Врста, димензије и слог керамике према
одабиру пројектанта.
Обрачун по м².

=2,10*(5,16+7,64+5,28+8,14+8,52+10,90*
4)+1,80*42,84-(0,80*2,62*5+1,00*2,62*4-0,50*9) м² 225.17 0.00

11. Набавка материјала и облагање подова
домаћом керамиком I класе,  која се
полаже у одговарајућем лепку преко подлоге, 
са фугом од 3мм.
Димензије керамике и слог према избору
пројектанта.
Фуге залити масом за фуговање са 
антибактеријском заштите.
Обрачун по м² обложених подова са
подлогом.

=13,46+1,63+3,29+1,61+2,98+2,48+
2,34+1,71+30,40+3,89+4,18+6,66*4 м² 94.61 0.00

12. Набавка материјала и облагање подова
противклизном гранитном керамиком I
класе, која се полаже у лепку са полимером,
 са фугом од 3мм.
Димензије керамике и слог према избору
пројектанта.
Фуге залити водонепропусном и антибактеријском 
масом за фуговање.
Обрачун по м² обложених подова са
подлогом.

=4,70+22,50+9,47+20,76+1,61 м² 59.04 0.00

13. Набавка материјала и постављање
подне сокле код подова од керамике.
Сокла је израђена од керамике истог
квалитета као подна и поставља се у
грађевинском лепку, преко омалтерисане
површине, а фуге прате фуге на поду. 
Обрачун по м¹.

сокла од гранитне керамике
=8,68+26,21+17,71+5,16+23,75 м¹ 81.51 0.00

сокла од керамичких плочица
=24,02+5,16+5,10+7,64+6,96+6,44+6,30+5,28+
42,84+8,14+10,90*4 м¹ 161.48 0.00

14. Набавка материјала и изравнавање 
постојеће подлоге, припрема за израду
завршних винил подних облога.
Подлогу очистити, санирати евентуална
оштећења и пукотине.
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Припрема подлоге подразумева и брушење
кошуљице, усисавање, наношење
предпремаза (прајмера) и масе за
изравнање индустријског квалитета (Олмо
маса ) дебљине 2 до 3 мм у једном слоју са
брушењем.
Подлога мора бити идеално равна и
отпорна на притисак.
У свему према технологији и спецификацији
произвођача. 
Обрачун по м².

=7,95+6,24+13,17+50,0+63,9+53,35+55,1 м² 249.71 0.00

15. Набавка и транспорт материјала и
полагање хомогене компактне винилне
подне облоге, дебљине 2 мм, класе хабања
Т (по EN 600 и 660) ,са ПУР заштитом,
отпорност на ватру  Bfl S1 (по EN 13501-1),
тежине до 3000 г/м², класе 34-43, отпоран на
клизање R9, димензионе стабилности <
0,40%, ролне димензије 2х23м,  да не
подржава развој буђи и гљивица, а на
претходно припремљену и изравнату
цементну косуљицу (маx. влажност 2%). 
Украјање винилне подне облоге на суво,
лепљење на под дисперзивним, еколоским
лепком - са варењем спојева електродом у
боји изабране подне облоге. Након варења
спој довести у идеалну раван са подом. Све
подове извести са ПВЦ завршном лајсном
димензија 20 х 40 мм.
Квалитет и врста облоге у класи
произвођача "TARKETT - Primo Premium"
или слично.

=1,1*(7,95+6,24+13,17+50,00+63,90+
53,35+55,10) м² 274.68 0.00

16. Набавка и уградња разделница у поду на
месту различитих врста подова.
Изводе се од елоксираних алуминијумских
профила.
Тип разделнице према избору пројектанта,
уградња према детаљу.
Обрачун по м¹.

=0,90*8+0,80*2 м¹ 8.80 0.00

17. Набавка, уградња  хоризонталне
хидроизолације, подова санитарних
просторија водонепропусним еластичним
премазом у три слоја полимер-цементна

Хидроизолацију подићи уз обимне зидове
30цм, а на местима уз туш каде целом
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Пос Опис радова Укупно
Јед.
мере

Коли
чина

јед.цена 
/дин/

висином просторије. Места превоја
хидроизолације као и углове додатно
обезбедити еластичним тракама (типа
Knauf Fläechendichtband или сл.) у свему
према детаљу везе произвођача. 
Пре наношења хидроизолације на зидове,
све вертикалне површине додатно
инпрегнирати средством за уједначавање
упијања, на бази вештачких смола (типа
Knauf Teifengrund или сл.). 
Уградњу вршити према упутствима,
спецификацијама и детаљима произвођача.
Обрачун по м².

=1,63+3,29+2,34+1,71+30,40+4,18+6,66*4+
0,30*(5,16+7,64+6,30+42,84+8,52+10,90*4) м² 104.41 0.00

18. Набавка материјала и затварање отвора
 пуном опеком дебљине д=12 цм у
продужном малтеру размере 1:2:6
Истовремено са зидањем бетонирати и
хоризонтални серклаж изнад врата
армираним бетоном МБ 20, димензије
серклажа 12/20 цм, арматура ± 2 Ø 8 мм,
узенгије Ø 6/25.
Обрачун по м² са израдом армирано
бетонских серклажа, арматуром и оплатом.

=0,57*0,80 м² 0.46 0.00

19. Набавка и уградња једнокрилних против
пожарних металних врата, ватроотпорности
60 минута.
Крило врата је сендвич - челични лим,
обострано на подконструкцији, са
одговарајућом противпожарном испуном.
Опшив штока је такође од челичног лима.
Завршна обрада минизирање и финално
фарбање. Врата снабдевена стандардним
оковом домаће производње, са системом
за аутоматско затварање - челичном
опругом и бравом са цилиндром са три
кључа.
Врата морају да имају атест произвођача.
Обрачун по комаду финално обрађене
и грађене позиције.

ознака 1ц у шестоуглу
зидарска мера 80/205 цм ком 1 0.00

20. Набавка материјала и израда маске за
радијаторе у собама за боравак деце,
израђене од "Мах compact laminate" или сл. 
дебљине 6-8мм у боји по избору Инвеститора,
на одговарајућој металној потконструкцији.
обојеној бојом за метал у тону по избору Инве
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Пос Опис радова Укупно
Јед.
мере

Коли
чина

јед.цена 
/дин/

Монтира се на завршно обрађен под и
зид. Састоји се од рамова заобљених
ивица са испуном. Маска је висине 70цм
одигнута од пода 10цм, са кружним отвором
према шеми. Кружни отвор је испуњен
префорираним лимом фабрички бојен, у
свему према шеми. 
Обрачун по комаду уграђених и финално
обрађених маски.

маска за радијатор
димензија 25х2+184/90 цм ком 4 0.00

маска за радијатор
димензија 25х2+144/90 цм ком 2 0.00

маска за радијатор
димензија 25х2+94/90 цм ком 2 0.00

21. Набавка материјала и уградња спуштених
плафона од монолитних гипс картонских
плоча, дебљине 12,5мм, који се
фиксирају преко металне потконструкције,
са штелујућим вешаљкама, а према
спецификацији произвођача.
Висина спуштања плафона према графичкој
документацији, око 40цм.
Рад на монтажи плафона посебно
координирати са извођачем инсталација да
не би дошло до непотребне демонтаже и
поновне монтаже елемената.
Обрачун по м² обухвата испоруку и монтажу
плоча и потконструкције, испуњавање
спојница смесом за спојнице, бушење
отвора за расвету, израду каскада, завршне
лајсне.
=17,29+12,05+2,17+7,38+6,72+3,24+3,28+
3,29+1,63+4,18+1,71+6,66*4+22,50+9,47+
13,46+20,76 м² 155.77 0.00

22. Набавка материјала и уградња зидних
угаоних заштитних лајсни са обореним ивицама 
од јасеновог дрвета до висине 205 цм.
Лајсне се фиксирају монтажним китом
 на слободне - истурене углове
зидова у просторијама у којима бораве деца.
Лајсне заштити премазом од безбојног лака 
сатенског сјаја на воденој бази.
Обрачун по м¹.

=2,05*33 м¹ 67.65 0.00

УКУПНО 0.00
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Предмер и предрачун радова водовода и канализације

Пос Опис радова Количина Укупно

1  КАНАЛИЗАЦИЈА

1.1

ком 3 0.00

УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА  РАДОВИ: 0.00

2  ВОДОВОД

2.1

ПП 20 (Ø15)  м1 8.00 0.00

2.2

ПП20 ( Ø15 ) ком 2 0.00

2.3

Ø 15 ком 1 0.00

УКУПНО ВОДОВОД  РАДОВИ: 0.00

Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
полипропиленских чепова за канализационих 
цеви коjи се уграђују на месту предвиђених 
умиваоника.

Извршити набавку, транспорт  и монтажу 
полипропиленских водоводних цеви,  ( DIN 
8077, DIN 8078, 16962 , систем ISO 9001 - 
2000 )  и одговарајућих фитинга, који ће се 
употребити за израду унутрашњих 
инсталација водовода .Сви отвори на мрежи 
морају бити прописано затворени чеповима 
пре уграђивања арматура. На пролазу 
водоводне инсталације кроз зид она се не сме 
фиксирати  (узидати), већ се мора оставити 
слободан простор око цеви минимум 2цм. 
Дужним метром цеви су обухваћена сва 
потребна штемовања и пробијања зидова. 
Обрачунава се и плаћа по метру дужном 
монтиране водоводне цеви.                                
                                                                

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
пропусних вентила за узидање са капом на 
местима датим пројектом. Плаћа се по комаду 
монтираног вентила.

Извршити набавку, транспорт  и монтажу 
угаоних "ЕК" вентила. Плаћа се по комаду 
монтираног вентила.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

3 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ
3.1

са доњим одоводом ком 3 0.00

ВЦ шоље за децу ком 8 0.00

3.2

ком 11 0.00

3.3

стандардни умиваоници ком 3 0.00

пиколо умиваоници ком 0.00

дечији умиваоници ком 19 0.00

3.4

славина за топлу и хладну воду ком 3 0.00

3.5

ком 19 0.00

Извршити набавку, транспорт и монтажу ВЦ 
комплета,  од домаћег произвођача I класе, и 
то: клозетску шољу, клозетску даску са 
поклопцем од пуне пластике, снабдевену са 
доње стране са најмање два гумена одбојника, 
нискомонтажни водокотлић (Геберит или сл.) 
повезан са шољом пластичном цеви ø32 мм 
са обујмицом и гуменим одбојником и четком 
за ВЦ шољу  Плаћа се по монтираном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
хромираног држача роло тоалет папира, од 
домаћег произвођача I класе. Обрачунава се и 
плаћа по монтираном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
комплет умиваоника од фајанса, од домаћег 
произвођача I класе. Шкољка мора бити 
снабдевена отвором за одвод, преливом и 
чепом за затварање одводног отвора. Испод 
шкољке монтирати хромирани сифон  и 
спојити га са канализацијом. Спој прекрити 
никлованом розетном. Качење и фиксирање 
извршити путем жабица или шрафова уз 
претходну уградњу пластичних типлова. 
Обрачунава се и плаћа по монтираном 
комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
стајаће никловане једноручне   батерије за 
топлу и хладну воду за умиваоник, од домаћег 
произвођача I класе . Обрачунава се и плаћа 
по монтираном комаду.

Извршити набавку и монтажу никловане  
зидне славине за припремљену воду за дечији 
 умиваоник. Обрачунава се и плаћа по 
монтираном комаду.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

3.6

ком 22 0.00

3.7

ком 22 0.00

3.8

ком 22 0.00

3.9

 ø70  ком 6 0.00
 ø100 код трокадера ком 1 0.00
 ø100 у кухињи ком 5 0.00

3.10

ком 1 0.00

3.11

ком 1 0.00

3.12

ком 1 0.00

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
огледала вел.60/40 цм у раму изнад 
умиваоника, од домаћег произвођача I класе  . 
Обрачунава се и плаћа по монтираном 
комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
кермичког етажера изнад умиваоника, од 
домаћег произвођача I класе. Обрачунава се и 
плаћа по монтираном комаду.

Извршити набавку , транспорт и монтажу 
никлованог држача роло папира или пешкира 
поред умиваоника, од домаћег произвођача I 
класе. Обрачунава се и плаћа по монтираном 
комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
подних ПВЦ  сливника са уграђеним сифоном 
и решетком од месинганог лима са мет. 
хромираном површином и фланшом за 
спајање са хидроизолацијом  пода. Плаћа се 
по комаду  монтираног сливника.

Извршити набавку, транспорт и монтажу   
туш каде, од домаћег произвођача I класе . Уз 
каду се дају одливни вентил,преливно колено, 
 цев  за везу одливног и преливног колена на 
подну ливену решетку. Пре уграђивања 
прикључка, шлиц у поду и отвор за решетку 
добро очистити и премазати два пута врућим 
битуменом. Заливање шлица и отвора око 
решетке извршити цементним малтером. Пре 
предаје од стране извођача када се мора 
заштитити одговарајућим дрвеним 
поклопцем, а одлив затворити чепом и 
лепљивом хартијом. Обрачунава се и плаћа 
по уграђеном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
зидне батерије за каду и туш каду, са шипком 
за фиксирање туша и ручним тушем. Батерија 
и пратећа опрема су од домаћег произвођача I 
класе. Плаћа се по монтираном комаду.

Извршити набавку , транспорт и монтажу 
сапуњаре за каду и туш каду са држачем за 
излаз из каде,од домаћег произвођача I класе. 
Плаћа се по монтираном комаду.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

3.13

ком 1 0.00

3.14

једноделна судопера ком 2 0.00

дводелна судопера ком 3 0.00

3.15

ком 5 0.00

3.16

ком 2 0.00

3.17

ком 1 0.00

3.18

Ø 15-  за судо машине ком 3 0.00

3.19

30л ком 3 0.00
50л ком 2 0.00
80л ком 6 0.00
100л ком 1 0.00

УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ: 0.00

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
металног држача пешкира код каде и туш 
каде, од домаћег произвођача I класе. Плаћа 
се по монтираном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
судопере од нерђајућег челика уграђене у 
ормарић са одговарајуђим сифоном,од 
домаћег произвођача I класе. Обрачунава се и 
плаћа по монтираном комаду .

Извршити набавку, транспорт и монтажу  
стојеће једноручне батерије  за судоперу, од 
домаћег произвођача I класе. Обрачунава се и 
плаћа по монтираном комаду .

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
трокадера, од домаћег произвођача I класе, 
који се састоји од: керамичке шоље са доњим 
одводом и никлованом покретном решетком, 
високомонтажног водокотлића и батерије за 
топлу и хладну воду. Извршити повезивање 
на водовод и канализацију. Плаћа се по 
монтираном комаду.
Извршити набавку, транспорт и монтажу 
чесменске шоље - виндабоне са месинганом 
холендер славином у простору топлотне 
подстанице, од домаћег произвођача I класе. 
Плаћа се по монтираном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу  
месинганих холендер славина,од домаћег 
произвођача I класе, на места дата пројектом. 
Плаћа се по монтираном комаду.

Извршити набавку, транспорт и монтажу 
електричног бојлера са повезивањем на 
инсталације водовода и електрике. Бојлер 
мора да има сигурносни вентил, и да је од 
домаћег произвођача I класе.Плаћа се по 
монтираном комаду.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

К04-С04-Д04 - ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
04. ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОБЈЕКТУ    6А  - обданиште 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1 ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА 0.00
2 ВОДОВОД 0.00
3 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 0.00

УКУПНО (дин): 0.00
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Предмер и предрачун радова - електроенергетске инсталације

Пре почетка радова извођач и надзорни орган дужни су да се упознају са пројектом 

Опрема у мокрим чворовима мора бити у заштити IP44 .Водити рачуна да светиљке, 

прикључнице за веш машине и прикључнице за бријање буду удаљене најмање 60cm од

Пос Опис радова Количина Укупно

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ВРТИЋА

ком 3

ком 7

ком 13

ком 23

ком 18

ком 8

ком 4

ком 4

Предмер и предрачун обухвата све електрорадове и материјал, потребна штемовања и 
малтерисања, довоз материјала и опреме, чишћење градилишта, испитивања изведених радова и 
издавање потребних атеста. 

и да на уочене недостатке упозоре Инвеститора а овај пројектанта пре почетка радова у смислу 
поступања по примећеним недостацима.

ивице каде, у зони 3. Пошто овај услов не може увек да се испуни при постављању светиљки, 
зидне купатилске светиљке морају задовољити за рад у зони 2 (SRPS N.B2.771.).

Позиције предмера, у којима  изричито није назначено другачије, обухватају и инсталационе  
цеви које се полажу у оплату при изливању плоча,  као и продоре кроз зид  и бетонску плочу.

Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

04.01.05.04
.01.00

04.01.05.
04.01.09

Испорука и монтажа разводног ормана 
RO-V.  Орман је израђен од два пута 
декапираног лима .У орман се смешта 
следећа опрема:
Нисконапонски високоучински осигурач 
NVO 125/80А.
 -jеднополни нисконапонски прекидач 6А за 
230V, 50Hz, карактеристике Б, (Icu) 6kA,
 -jеднополни нисконапонски прекидач 10А за 
230V, 50Hz, карактеристике Б, (Icu) 6kA,
 -jеднополни нисконапонски прекидач 16А за 
230V, 50Hz, карактеристике Б, (Icu) 6kA,
 -једнополни нисконапонски прекидач са 
прекострујном и диференцијалном струјном 
заштитом 1P+N / 16A / 0,03A, називне струје 
16А, струјне осетљивости  30mА и граничне  
моћи прекидања струје кратког споја (Icu) 
6kA 
Изборна преклопка (selector switch), Ф22 са 
три положаја (ручно-0-даљински) за 230V, 
50Hz.
Моторно-заштитна склопка за заштиту 
моторног извода од преоптерећења и кратког 
споја у категорији АC3, 400/415V, струјно 
подесива у опсегу 0.1-0.25А.
Моторно-заштитна склопка за заштиту 
моторног извода од преоптерећења и кратког 
споја у категорији АC3, 400/415V, струјно 
подесива у опсегу 0.25-0.4А.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

ком 8

ком 1
Сигнална сијалица црвена, за 230V, AC. ком 8
 "шкаро" клеме ком 1

ком 6
Бакарне сабирнице ECu (15x3)mm l=200 mm ком 3
остали ситан материјал по потреби

ком 1 0.00

ком 20 0.00

ком 4 0.00

ком 43 0.00

Трополни моторни  контактор за управљачки 
напон 230V, 50Hz са стандардне апликације у 
категорији AC3 , називне струје 10A, са 
једним радним и једним мирним помоћним 
контактом (1NO+1NC).

Механички уклопни сат са дневним и 
недељним програмом, 16А, 250V, AC.

Помоћно реле,са постољем,са  4NO/NC 
контакта , са намотајем за 230VAC.

Комплет,  за разводни орман RO-V , све 
комплет намонтирано, повезано, испитано и 
пуштено под напон.
Обрачун и плаћање по комплетној позицији. 
Набавка монтажа и повезивање светиљки, 
комплет са монтажним прибором,  за опште, 
нужно и панично осветљење. Светиљке су на 
приложеним плановима ел. инсталације  
облежене словним и нумеричким симболима 
како следи: 

04.01.05.
04.01.21

F1  - Надградна светиљка са кућиштем и 
транспарентним дифузором израђеним од 
бризганог, UV стабилисаног, V2 самогасивог, 
безхалогеног поликарбоната, полиуретанским 
 водонепропусним заптивачем и 
параболичним, сјајним одсијачемслична 
типу,BS103 236 (Beghelli), 2 x T26 36W/840, 
G13, 230V, IP65, електронски предспојни 
прибор.

04.01.05.
04.01.22

F2  - Надградна светиљка са кућиштем и 
транспарентним дифузором израђеним од 
бризганог, UV стабилисаног, V2 самогасивог, 
безхалогеног поликарбоната, полиуретанским 
 водонепропусним заптивачем и 
параболичним, сјајним одсијачемслична 
типу,BS103 236 (Beghelli), 2 x T26 36W/840, 
G13, 230V, IP65, електронски предспојни 
прибор са EMERGENCY modulom.

04.01.05.
04.01.23

F3 - Надградна флуо светиљка за монтажу на 
плафон, са транспарентним дифузором и 
алуминијумским оквиром дифузора, 
еквивалентна типу LINEA 2x36W DT, 
BUCK, IP 40.
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

ком 17 0.00

ком 10 0.00

ком 12 0.00

ком 2 0.00

ком 4 0.00

ком 12 0.00

ком 10 0.00

ком. 10 0.00

ком. 13 0.00

ком. 8 0.00

04.01.05.
04.01.24

F4 - Надградна флуо светиљка за монтажу на 
плафон, са транспарентним дифузором и 
алуминијумским оквиром дифузора, 
еквивалентна типу LINEA 2x36W DT, 
BUCK, IP 40. EMERGENCY modulom.

04.01.05.
04.01.25

FC1  - Надградна компакт флуо светиљка за 
монтажу на плафон, еквивалентна типу Atos 
AR111, 50W, BUCK, IP 44.

04.01.05.
04.01.26

FC2  - Надградна компакт флуо светиљка за 
монтажу на плафон, еквивалентна типу Atos 
AR111, 75W, BUCK, IP 44.

04.01.05.
04.01.27

I1  - Надградна инкадесцентна светиљка за 
монтажу на зид за спољну монтажу, са 
сијалицом од 100W, IP65. 

04.01.05.
04.01.28

I2  - Надградна инкадесцентна светиљка за 
монтажу на зид за унутрашњу монтажу, са 
сијалицом од 100W, IP40. 

04.01.05.
04.01.29

P1 - Надградна светиљка сигурносне расвете 
са локалним напајањем у приправном споју, 
израђена од бризганог, UV стабилисаног, V2 
самогасивог, безхалогеног поликарбоната са 
транспарентним дифузором, слична типу

AESTETICA 8SE3-40 (Beghelli), 1 x T16 8W, 
230V, G5, IP40, "Buck", аутономија рада 3h, 
са електронским предспојним прибором, са 
батеријом, инвертором, извором светлости и 
натписом ИЗЛАЗ на самолепљивој фолији.

04.01.05.
04.01.30

P2 - Надградна светиљка сигурносне расвете 
са локалним напајањем у приправном споју, 
израђена од бризганог, UV стабилисаног, V2 
самогасивог, безхалогеног поликарбоната са 
транспарентним дифузором, слична типу

AESTETICA 8SE3-40 (Beghelli), 1 x T16 8W, 
230V, G5, IP40, "Buck", аутономија рада 3h, 
са електронским предспојним прибором, са 
батеријом, инвертором, извором светлости и 
стрелицом на самолепљивој фолији.

04.01.05.
04.01.31

Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
уградних инсталационих прекидача.

Обрачун и плаћање по комаду испорученог и 
уграђеног елемента и то:
 -инсталациони обичан прекидач, 10A, 230V, 
IP20
 -инсталациони серијски прекидач, 10A, 
230V, IP20
 -инсталациони наизменични прекидач, 10A, 
230V, IP20



ВЈН 03/13 - Електоенергетске инсталације 16/18

Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

ком. 2 0.00

ком. 12 0.00

ком 3 0.00

ком 45 0.00

ком. 8 0.00

ком. 1 0.00

ком 8 0.00
УКУПНОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА ВРТИЋА:

0.00

ЗАВРШНИ РАДОВИ :

 - Остали ситни непредвиђени радови.
компл. 1 0.00

 - Израда документације изведеног стања.
компл. 1 0.00

компл. 1 0.00

ком. 8 0.00
УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ :

0.00

 -инсталациони унакрсни прекидач, 10A, 
230V, IP20
 -инсталациони КИП прекидач са сигналном 
сијалицом, 10A, 230V, IP20

04.01.05.
04.01.32

Испорука, монтажа и повезивање монофазнх 
модуларних прикључница - 16А/250V 
(L+N+PЕ), за уградњу у већ монтирану кутију 
у зиду.

04.01.05.
04.01.33

Испорука, монтажа и повезивање монофазнх 
модуларних прикључница са механизмом за 
заштиту од случајног додира-16А/250V 
(L+N+PЕ), за уградњу у већ монтирану кутију 
у зиду.

04.01.05.
04.01.34

Испорука, монтажа и повезивање   кутије за 
шест стандардна модула, комплет са 
монтажним и украсним рамом.

04.01.05.
04.01.35

Испорука, монтажа и повезивање   кутије за 
четири стандардна модула, комплет са 
монтажним и украсним рамом.

04.01.05.
04.01.36

Монофазна прикључница са поклопцем IP 44, 
2P + E; 16A; за уградњу у зид до поклопца, 2 
модула.

04.01.05.
04.01.00

04.06.05.
05.01.00

04.06.05.
05.01.01
04.06.05.
05.01.02
04.06.05.
05.01.03

 - Завршна мерења и испитивања са 
издавањем ATEСTA.

04.06.05.
05.01.04

Ради спречавања ширења и преношења 
пожара преко електро/санитарне инсталације, 
на местима пролаза каблова кроз зидове и на 
продорима кроз таванице, извршити набавку, 
испоруку и монтажу ватроотпорног продора 
ватроотпорности 90min (S90),  слично типу 
FPS плоче, производње OBO 
Bettermann.Ватроотпорне плоче морају имати 
сертификате о извршеним испитивањима у 
акредитованим лабораторијама на отпорност 
према пожару од 90 min.                        

Обрачун и плаћање по комаду FPS плоче 
(600x1000x60) са свим потребним 
материјалом.

04.06.05.
05.01.00
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Пос Опис радова Количина Укупно
Јед.
мере

јед.цена 
/дин/

 Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А   

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВРТИЋА

0.00
ЗАВРШНИ РАДОВИ :

0.00
У К У П Н О  О Б Ј Е К А Т 6A - ВРТИЋ:

0.00

04.01.05.
04.01.00

04.06.05.
05.01.00

Напомена: Према Закону о подстицању грађевинске индустрије 
Републике Србије   у условима економске кризе, треба користити ел. 
опрему домаћих    произвођача. 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. Архитектонско грађевински радови 0.00

2. Радови водовода и канализације 0.00

3. Електроенергетске  инсталације 0.00

УКУПНО: 0.00
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Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА МАШИНСТВО

цртеж бр.

КАСАРНЕ "СТЕПА СТЕПАНОВИЋ" У БЕОГРАДУ ОБЈЕКАТ 6А
Објекат:Наручилац пројекта:

Сарадници:

датум: Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола: Координатор пројекта:

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА ИЗМЕЂУ ОСА 4 -9Цртеж:

Revizioni blok:

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЦИЈИ КОМПЛЕКСА

Измене и допуне за потребе извођења

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Zoran Miti}, 
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