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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), Правилника о
ближем уређивању поступка јавне набавке Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево” број 3442/3 од 15.09.2017.године, Правилника о
ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се закон не примењује
Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева број 3805/15 од 31.12.2015.
године, Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више Наручилаца број
805/19, 1759/19 и 12399/19 од 07.05.2019.године, Одлуке о покретању поступка јавне
набавке број 816/19и број 1777/19 од 08.05.2019. године и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку број 817/19 и број 1778/19 од 08.05.2019.године припремљена
је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак јавне набавке радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два)
Број јавне набавке за 2019. годину: ЈН 1.3.24
Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а износи 33.333.333,00 динара
Конкурсна документација садржи укупно 65 странa:
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1.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", Ул.
Хајдук Вељкова бр. 61, Град Краљево и Градска управа града Краљева
Врста наручиоца: Јавно предузеће и државни органи, Градска управа
Скраћени назив: Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Облик својине: државна својина
Седиште и адреса: Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, Краљево
Интернет страница наручиоца: www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org
Шифра претежне делатности: 42.99
Матични број: 17001841
ПИБ: 101258220
Текући рачун: 160-461626-67
Телефон : 036 312-019
Законски заступник: директор Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне
набавке у складу са законом и подзаконским актима под којима се уређују јавне
набавке.
Предмет јавне набавке радова – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона
и спољашњих терена(фаза два)

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци
Контакт: у току радне недеље (понедељак – петак) од 07.00 h до 14.30 h
E-mail javne.nabavke@direkcijakv.net

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Опис предметне набавке: Наставак радова на реконструкцији атлетског
стадиона и спољашњих терена(фаза два)



Ознака и назив из општег речника набавке: 45000000 – Грађевински радови
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3.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве Наручиоца 3 у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за
све елементе који се траже у конкурсној документацији.
Наручилац 3 ће водити поступак на српском језику.
Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце
попуне према приложеним упутствима.
Понуде се достављају према обрасцима из конкурсне документације.
Страни подносилац понуде може за доказе из Упутства како се доказује
испуњеност услова из чл. 75. Закона и конкурсне документације, доставити оригинале
или фотокопије на матерњем језику, праћене овереним преводом на српски језик од
стране овлашћеног судског тумача.
3.2. Подношење понуде
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), подзаконским
актима, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној кутији или
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
закључити да се отвара први пут.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу Наручиоца 3: Јавно предузеће за уређивање
грађевинског земљишта "Краљево", Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, 36000 Краљево, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24.– НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) данa од дана објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен 14.05.2019.године.
Рок за подношење понуда је 13.06.2019. године до 12.00 часова.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца 3,
без обзира на начин достављања, до 13.06.2019. године до 12.00 часова.
3.3 Пријем понуда
Благовременом ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене
од стране Наручиоца 3, без обзира на који су начин послате. Понуда коју Наручилац 3
није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по
истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом и
Наручилац 3 ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са
назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуде које нису у складу са конкурсном документацијом сматраће се
неприхватљивом.
Наручилац 3 ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси Наручиоца 3
дана 13.06.2019.године са почетком у 13.00 часова.
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3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6. Важење понуде
Понуда важи 90 дана од дана отварања.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац 3 је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев
за продужење рока важења понуда не може мењати понуду.
3.7.Трошкови припреме и подношења понуде
Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може
тражити од Наручиоца 3 накнаду трошкова.
Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме
понуде који је саставни део конкурсне документације. Ако поступак јавне набавке буде
обустављен из разлога који су на страни Наручилаца , Наручилац 1 је дужан да
Понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих
трошкова у својој понуди.
3.8. Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца 3 :
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", Ул. Хајдук
Вељкова бр.61, 36000 Краљево, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24– не отварати“ или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24 – не отварати“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Наставак радова на
реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24 – не
отварати“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
3.9. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.
У обрасцу понуде (поглавље 4), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
3.10. Учешће подизвођача
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем, дужан је да у обрасцу понуде
(поглавље 4.) наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу,
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проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не може бити
већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца 3 и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу 3 за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да Наручиоцу 3, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
3.11. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача, у том случају саставни део заједничке
понуде мора бити споразум којим се понуђачи међусобно и према Наручиоцу 3
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став
4. Закона и то :
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем 3 и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
3.12. Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити на основу испостављених и оверених месечних ситуација
и окончане ситуације, у року од 15 дана од дана пријема стуације.
3.13. Рок и начин извођења радова
Рок извођења радова је 120 календарских дана од дана увођења у посао.
3.14. Гарантни рок
Гарантни рок је две године од дана завршетка радова.
3.15. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у
понуди
Цена мора да буде исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска цена, Наручилац 3 ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
3.16. Начин означавања поверљивих података из понуде
Наручилац 3 ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди. Наручилац 3 ће као поверљиве третирати податке у понуди који су
садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу
садрже ознаку „поверљиво“ као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који
је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом,
6/65

поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача. Наручилац 3 не одговара за поверљивост података који
нису означени на поменути начин.
Наручилац 3 ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде. Наручилац 3 ће чувати као пословну тајну име понуђача, као и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
3.17. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца 3 додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже
Наручиоцу 3 и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, само у току
радне недеље од понедељка до петка у периоду од 07.00 часова до 14.30 часова, са
назнаком – захтев за додатним информацијaма или појашњењима конкурсне
документације, ЈН број 1.3.24 – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона
и спољашњих терена(фаза два), путем електронске поште на e-mail адресу
javne.nabavke@direkcijakv.net или путем поште на адресу улица Хајдук Вељкова бр. 61,
36000 Краљево.
Уколико је понуђач благовремено захтевао додатне информације и појашњење
конкурсне документације, Наручилац 3 је дужан да у року од три дана од дана пријема
захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на интернет страницама
www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.
Комуникација у вези са додатним информацијама и појашњењима врши се на
начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
3.18. Измене и допуне конкурсне документације
Наручилац 3 задражава право да током рока за достављање понуда измени или
допуни конкурсну документацију. Све измене и допуне Наручилац 3 ће објавити на
Порталу јавних набавки
и на интернет страницама www.direkcijakv.net и
www.kraljevo.org.
Свака измена или допуна конкурсне документације представљаће саставни део
конкурсне документације и биће објављана на Порталу јавних набавки и на интернет
страницама www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.
Уколико Наручилац 3 измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за достављање понуда, Наручилац 3 ће продужити рок за
подношење понуда и објавити обавештење о продужетку рока за подношење понуда на
Порталу јавних набавки и на интернет страницама www.direkcijakv.net и www.kraljevo.org.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац 3 не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
3.19. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола
код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац 3 може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, као и да изврши исправке рачунских грешака, у свему како је предвиђено
чланом 93.Закона.
Уколико Наручилац 3 оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно
извршити контролу ( увид ) код понуђача, Наручилац 3 ће понуђачу оставити примерен
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
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понуђача.
Понуђачи су обавезни да на захтев наручиоца у току разматрања понуда, пруже
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа, при чему није дозвољена
било каква промена која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.
Наручилац 3 може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 3 ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
3.20. Критеријум за оцењивање и доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа
понуђена цена”. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену без ПДВ-а,
припадајући ПДВ-е и укупну цену са ПДВ-ом.
Критеријум на основу кога ће Наручилац 3 извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две понуде са истом понуђеном ценом као најповољнија ће бити изабрана
понуда понуђача који је раније поднео понуду.
Наручилац 3 може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у том случају
ће поступити на основу члана 92. Закона о јавним набавкама.
3.21.Битни недостаци понуде – разлози за одбијање понуда
Наручилац 3 ће разматрати само оне понуде које су благовремене и које
испуњавају услове из конкурсне документације. Наручилац 3 ће одбити све
неприхватљиве понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана
106.Закона. Наручилац 3 може одбити понуду уколико поседује доказ негативне
референце, сходно члану 82.Закона.
3.22. Обустава поступка
Наручилац 3 ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови
за доделу уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца 3 за
предметном набавком, због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних 6 (шест) месеци.
Наручилац 3 је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству
и да је објави на Порталу јавних набавки и на интернет страницама www.direkcijakv.net
и www.kraljevo.org у року од три дана од дана доношења одлуке.
3.23. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених праве
интелектуалне својине трећих лица чл.74.став 2.
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.24. Обавезе понуђача по чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач, подизвођачи и сви чланови групе су дужни да у понуди изричито наведу
да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац изјаве дат
је у конкурсној документацији.
3.25. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјаву банке односно Писмо о намерама банке у вези банкарске гаранције за
добро извршење посла и банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року ,
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банке понуђачима могу дати са датумом, потписом и печатом на обрасцу из конкурсне
документације (образац 7. и 8.) или на обрасцу банке са текстом из конкурсне
документације.
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да од тренутка
закључења уговора,а најкасније до тренутка испостављања прве привремене ситуације
Наручиоцу 3 достави банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Ако се за време уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац 1 ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорене
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, изабрани понуђач доставља у тренутку примопредаје
предмета јавне набавке, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Наручилац 1 ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у
гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који
би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Писма о
намерама банке за издавање: банкарске гаранције за добро извршење посла и
банкарске гаранције за отлањање грешака у гарантном року је обавезујућег
карактера за банку.
3.26. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту
права са упутством о уплати таксе из члана 156. Закона
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне
набавке, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца
противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронско
поштом на e-mail: javne.nabavke@direkcijakv.net или препорученом пошиљком са
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико овим Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки и на интернет страници www.direkcijakv.net
и www.kraljevo.org ,
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре
истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је
подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Након доношења одлуке о додели уговора из чл.108 ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл.109.ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га
није поднео пре истека рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
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за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Захтв за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150.ЗЈН
Захтев за заштиту права мора да садржи:
 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
 назив и адресу наручиоца
 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
 чињенице и доказе којима се повреде доказују
 потврду о уплати таксе из чл.156.ЗЈН
 потпис подносиоца
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту
Републичкр комисије у смислу члана 151.став 1.тач.6) ЗЈН је:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.ЗЈН која садржи следеће
елементе:
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке
 да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши
увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери
чињеницу да ли је налог за пренос реализован
 износ таксе из чл.156.ЗЈН чија се уплата врши на износ од 120.000,00 динара
 број рачуна: 840-30678845-06
 шифра плаћања 153 или 253
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права
 сврха: ЗЗП (навести назив наручиоца), јавна набавка (навести редни број јавне
набавке)
 корисник: буџет Републике Србије
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе
потпис овлашћеног лица банке, или
2) Налог за уплату, први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елоементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1), или
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1), осим оних да буде издата од стране банке и да
садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке, за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава),
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1), за подносиоце захтева за заштиту
права ( банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл.138-166.ЗЈН
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3.27. Рок у којем ће уговор бити закључен
Наручилац 3 је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права. Понуђач је у обавези да потписан уговор врати Наручиоцу 3 у року од 5 дана од
дана пријема.
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац 3 може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
3.28.Вишкови радова
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка
5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење
без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац 3 ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца 3.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране наручиоца, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним
ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и
количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у
року од два дана од дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 3
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
3.29. Додатни радови (непредвиђени радови)
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.
Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну
писану сагласност Наручиоца 3.
По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране наручиоца,
са Извођачем ће се закључити уговор о извођењу ових радова.
Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних
(непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да
провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане
сагласности Наручиоца 3 неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђених радова), Извођач доставља
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
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вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова).
У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став 1.
тачка 5., члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама.
3.30. Повећање обима предмета набавке
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
Наручилац 3 може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може
повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна
вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о
јавним набавкама.
У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.
3.31.Обилазак локације
С обзиром да је прва фаза изградње у току пoнуђaч je обавезан да изврши увид у
локацију и потребну техничку документацију како би сагледао све спечифичности дате
јавне набавке.
Напомена: Увид сe мoрa oбaвити нajкaсниje 20 (двадесет) дaнa прe истека рoкa зa
прeдajу пoнудe, у времену од 10-13 часова.
Контакт е-маил: javne.nabavke@direkcijakv.net
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4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за отворени поступак јавне набавке радова - Наставак радова на
реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса понуђача
Шифра делатности
Тип предузећа (микро, мало, средње или
велико)
e-mail
Телефон
Телефакс
Матични број
Порески број ПИБ
Назив банке и број рачуна
Лице за контакт
Лице овлашћено за потписивање уговора

Да су наведени подаци тачни, тврди
Датум,__________

Потпис

Печат:
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Понуду дајем: заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В):
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
2. Назив учесника у заједничкој понуди
Адреса
Матични број
Порески број ПИБ
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
Назив банке и број рачуна
Напомена:
Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели, табелу копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике
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ПОНУДА
Понуђач:
Понуда бр.

Од ___________2019.год.

У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да радове - Наставак радова на
реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24 изведемо
под следећим условима:
____________________________
Укупна цена (без ПДВ-а)
Припадајући ПДВ у висини 20%

____________________________

Укупна цена (са ПДВ-ом)
____________________________
Рок и начин плаћања
Рок извођења радова

Плаћање ће се вршити на основу испостављених и
оверених месечних ситуација и окончане ситуације , у
року од 15 дана од дана пријема стуације.
120 календарских дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде

90 дана од дана отварања понуде

Гарантни рок

две године од дана завршетка радова

Датум:

Потпис:

Понуђач

П е ч а т:

Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се потврђује да су
тачни подаци који су у истом наведени.
Напомена:
 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде потписује и
печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено овлашћење
осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже понуди;
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде потписују и
оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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5.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
Редни
Услови
број

1

2

Докази

Да је регистрован код надлежног
органа,односно уписан у одговарајући
регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) Закона

Правно лице: Извод из регистра
Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
Предузетник:
Извод
из
регистра
Агенције за привредне регистре
или
интернет страници на којој су
тражени подаци јавно доступни

Да понуђач и његов законски
заступник није осуђиван за неко од
кривичних
дела
као
члан
организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
(члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

За правна лица:
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење Основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
- Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано
за неко од кривичних дела
организованог криминала
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
МУП-а којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за
кривично дело против привреде,
кривично дела против животне средине,
кривично дело примања или давање
мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника.)
Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
- Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за нека од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе,

16/65

да није осуђиван за кривична дела
против привреде , кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту
пребивалишта;
или интернет страница на којој су
тражени подаци јавно доступни

3

4

5

Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији;
(члан 75. став 1. тачка 3) Закона;

Правно лице,предузетник,физичко л.
- уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и
- уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио доспеле
обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у
поступку приватизације
или интернет страница на којој су
тражени подаци јавно доступни

Понуђач је дужан да при састављању Потписан и оверен обазац изјаве.
понуде изричито наведе да је
(Одељак 10. конкурсне документације поштовао обавезе које произилазе из Образац)
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да
му није изречена мера забране
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(члан 75. став 2. Закона)
Додатни услов:
Понуђач је дужан да пре закључења
уговора достави Наручиоцу Уговор о
осигурању од професионалне
одговорности (Полису осигурања
одговорности) са Условима за
осигурање од професионалне
одговорности, у свему према
Правилнику о условима осигурања од
професионалне одговорности број
110-00-00058/2015-07 од 6.маја
2015.године, донет од стране
Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре
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Доказивање:
Приликом подношења понуде доставља
се:
- Изјава на обрасцу бр.6, која је саставни
део Конкурсне документације (страна
21/62) којом Понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да ће уколико
му уговор о предметној јавној набавци
буде додељен доставити Уговор о
осигурању од професионалне
одговорности (Полису осигурања
одговорности) са Условима за осигурање
од професионалне одговорности
 Приликом закључења уговора,
доставља се:
 Уговор о осигурању од
професионалне одговорности
(Полиса осигурања одговорности)
са Условима за осигурање
професионалне одговорности који
су саставни део Полисе.

6.

7.

8.

9.

Додатни услов:

Доказује се:

Да располаже неопходним
финансијским капацитетом:
 да је понуђач у последње три
обрачунске године остварио
укупан пословни приход од
најмање 150.000.000,00 динара
без ПДВ-а
 да у последњих 12 месеци од
објавњивања позива није био у
блокади

- Биланс успеха за претходне три
обрачунске године(2016,2017 и 2018)

Додатни услов:
Да располаже неопходним пословним
капацитетом:
- да је у последње три године од
објавњивања позива реализовао
уговоре који се односе на
грађевинско занатске радове у
вредности најмање 60.000.000,00
динара без ПДВ-а

Доказује се:
-Списак радова са износима, датумима
извршења посла, називима наручилаца
и копијама оверених ситуација

Додатни услов:
Да располаже неопходним техничким
капацитетом:
- Теретно возило носивости до 15 т.
- Вибро плоча
- Вибратор за бетон
- Цеваста скела

Доказује се:

Додатни услов:
Потребно је да понуђач располаже
неопходним кадровским капацитетом:
Најмање 25 запослених радника,
од чега најмање:
- 1 дипломирани грађевински
инжењер са лиценцом 410 или 411
- 1 дипломирани електро инжењер са
лиценцом 450
- 1 дипломирани машински инжењер
са лиценцом 430

Доказује се:
- приложити фотокопију уговора о раду
(на неодређено или одређено време)
или уговор о радном ангажовању (уговор
о делу или уговор о привременим и
повременим пословима и др.) с тим да
ови уговори морају трајати најмање
онолико колико траје период извођења
радова (Достављају сви ангажовани
извршиоци)

- Пoтврдa НБС o брojу дaнa
нeликвиднoсти зa трaжeни пeриoд којом
се доказује да Понуђач није имао
ниједан дан неликвидности у претходних
дванаест месеци, рачунајући до дана и
нa дaн објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних
набавки

- фотокопија саобраћајне дозволе, или
уговор о куповини или уговор лизингу
или уговор о закупу закљученог на
најмање 12 месеци и други уговори или
пописна листа средстава

- фотокопија тражене лиценце

Додатни услов:
Понуђач мора поседовати стандарде
ISO 9001; ISO 14001 и OHSAS 18001
10.
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Доказује се:
Фoтoкoпиja трaжeних сeртификaтa

11.

Додатни услов:
Oбавезан oбилазак локације и увид у
техничку документацију нajкaсниje 20
(двадесет) дaнa прe истека рoкa зa
прeдajу пoнудe.

Доказује се:
Потписан oбрaзaц пoтврдe o увиду у
техничку документацију и обилазак
локације

Свe пoтврдe трaжeнe дoдaтним услoвимa oвe тeндeрскe дoкумeнтaциje пoнуђaч
дoстaвљa у oблику кoпиja, a нa зaхтeв Нaручиoцa мoрajу сe дoстaвити oригинaли нa
увид.
Напомена:
- У случају да понуду подноси група понуђача, докази под тачком од 1 - 4

достављају се за сваког учесника групе, док остале услове испуњавају заједно;
Услов из члана 75. став 1. тачка 4 дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, докази од 1 - 3.
достављају се и за подизвођача, а доказ из члана 75. став 1. тачка 4. Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- Докази под тачкама 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
- Ако је понуђач доставио изјаву из чл.77. Став 4. овог закона, наручилац је пре
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена
као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих
доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака
јавних набавки код тог наручиоца.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенција за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли
судокументи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Други докази и обрасци које понуђач мора да попуни и достави:
-

-

-

Образац понуде;
Образац изјаве о независној понуди;
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу чл. 75. ст. 2 ЗЈН;
Образац изјаве да прихвата услове из позива за подношење понуде и конкурсне
документације;
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан и
оверен од стране свих понуђача из групе понуђача;
Образац изјаве у вези банкарске гаранције за добро извршење посла;
Образац изјаве у вези банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном
року;
Образац изјаве у вези Полисе осигурања од одговорности према другој страни,
односно трећим лицима
Обрaзaц пoтврдe o увиду у техничку документацију и обилазак локације
Попуњен, оверен и потписан модел уговора;
Образац структуре понуђене цене;
Друге доказе које је Наручилац 3 захтевао конкурсном документацијом и изјаве
понуђача.
Докази које понуђачи не морају да доставе:
Доказ под тач. 1.(извод из АПР-јавно доступан на интернет страници АПР);
Образац трошкова припреме понуде.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова већ навођења у понуди интернет
странице на којој су тражени подаци јавно доступни.
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД ОДГОВОРНОСТИ
ПРЕМА ДРУГОЈ СТРАНИ, ОДНОСНО ТРЕЋИМ ЛИЦИМА
_________________________________________________________________________________

(навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћу, уколико ми
у отвореном поступку јавне набавке радова – Наставак радова на реконструкцији
атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24, буде додељен
уговор о предметној набавци, 5(пет) дана од дана закњучења уговора, а најкасније до
дана увођења у посао доставити Наручиоцу 3 а пре закључења уговора доставити
Наручиоцу 3 Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорности) са Условима за осигурање професионалне одговорности који чине
саставни део уговора, чиме се као Понуђач осигуравам од одговорности за штету
приликом пружања професионалних услуга (заштита од последица стручне грешке) коју
може имати друга страна, односно треће лице а све у складу са чланом 129а и чланом
201. став 5. тачка 12. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”бр.72/09, 81/09,
исправка, 64/10-УС, 29/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о
условима осигурања професионалне одговорности од професионалне одговорности
бр.110-00-00058/2015-07 од 6.маја 2015.године које је донело Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорности) са Условима за осигурање професионалне одговорности, морају бити
достављени у оригиналу или овереној копији, са важношћу за читав период извођења
радова.

Датум
_____________________

Понуђач
М.П.

____________________

__________________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписује и оверава члан групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења
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7. ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛА
за јавну набавку у отвореном поступку - Наставак радова на реконструкцији атлетског
стадиона и спољашњих терена(фаза два)
Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да

ћемо

понуђачу

____________________________________________

уколико у јавној набавци - Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена(фаза два), њему буде одлуком додељен уговор издати безусловну и
плативу на „први позив“, банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 5%
од вредности уговора без ПДВ-а и иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје
радова.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку број 1.3.24.

Датум,

Потпис
Печат

________________________________________________________________
Напомена:
Изјава банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла
је
обавезујућег карактера .
У случају подношења заједничке понуде образац треба да гласи на члана групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења.
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8.

ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

за јавну набавку у отвореном поступку – Наставак радова на реконструкцији атлетског
стадиона и спољашњих терена(фаза два)
Изјављујемо
(За: Град Краљево)

Да

ћемо

понуђачу

уколико у јавној набавци -

____________________________________________

Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и

спољашњих терена(фаза два), њему буде одлуком додељен уговор издати безусловну и
плативу на „први позив“ банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у
висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, и иста ће трајати 5 дана дуже од дана
истека гарантног рока.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне документације за
јавну набавку број 1.3.24

Датум,

Потпис
Печат

Напомена:
Изјава банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
је обавезујућег карактера.
У случају подношења заједничке понуде образац треба да гласи на члана групе
понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање средстава
обезбеђења.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ бр. 124/12 , 14/2015 и 68/2015) понуђач

__________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима, за јавну набавку – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_______________________________________________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
Наручилац 3 ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2 ЗЈН.
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10.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА
ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗЈН

На основу чл. 75 став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), понуђач
__________________________________________________________________________
(навести назив понуђача)
даје следећу
ИЗЈАВУ

Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
ми није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (члан 75. став 2. Закона), за јавну набавку радова – Наставак
радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН
1.3.24

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_______________________________________________________________________

Напомена:
Образац попуњава понуђач, сви подизвођачи, а уколико понуду подноси група
понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
за јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24
даје
ИЗЈАВУ
да подношењем понуде у потпуности прихвата услове из позива за подношење понуда
објављеног на Порталу јавних набавки и све услове наведене у конкурсној
документацији под којима подноси своју понуду.
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не
може бити контрадикторан овим условима .

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________

_______________________________________________________________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
(Образац фотокопирати)
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12.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона
и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде које се
састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средстава обезбеђења.

Ред.
бр.

Врста трошкова

Износ трошкова

1
2
3
4
Укупно динара:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, дужан да понуђачу надокнади
трошкове израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Напомена: Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен образац трошкова, припреме
понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.

Датум
____________________

Понуђач
МП

_______________________
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13. OБРAЗAЦ ПOTВРДE O УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пoтврђуjeмo дa je пoнуђaч________________________ у склaду сa кoнкурснoм
дoкумeтaциjoм зa jaвну набавку - Наставак радова на реконструкцији атлетског
стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24, дaнa _________ извршиo
увид у техничку документацију и обишао локацију где ће бити изведени предметни
радови.
Напомена: С обзиром да је прва фаза изградње у току пoнуђaч je обавезан да изврши
увид у локацију и потребну техничку документацију, како би сагледао све
спечифичности дате јавне набавке.
Увид сe мoрa oбaвити нajкaсниje 20(двадесет) дaнa прe истека рoкa зa прeдajу пoнудe, у
времену од 10-13 часова.

Увиду присуствoвaли:

____________________
Прeдстaвник Нaручиoцa

MП

___________________
Прeдстaвник Пoнуђaчa
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14. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери
Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих
терена(фаза два), број ЈН 1.3.24
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
Град Краљево, Трг Јована Сарића, ПИБ: 102675366, Матични број: 07193807 кога
заступа др Предраг Терзић дипл. политиколог (Наручилац 1),
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево", Улица Хајдук
Вељкова бр. 61 , ПИБ 101258220, матични број 17001841, које заступа директор
Александар Несторовић, дипл.инж.арх.(у даљем тексту: Наручилац 3), са једне стране
и
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__, матични
број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун ___________________(у даљем
тексту: (Извођач радова), које заступа ___________________________, са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Извођач радова наступа са подизвођачем/подизвођачима:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
На основу прихваћене понуде Извођача радовa број _______, од______ дана
_______2018. године и Одлуке о додели уговора број : _______од _______2018.
године , а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.3.24 по позиву
за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана 14.05.2019. године,
уговорне стране закључују овај уговор .
Члан 1.
Наручиоци уступају, а Извођач радова прихвата обавезу да као најповољнији
понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке, изведе радове – Наставак радова
на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена(фаза два), број ЈН 1.3.24,
Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви радови према
количини и опису радова, конкурсној документацији Наручиоца и понуди Добављача.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему
према количини и опису радова, техничким прописима, нормативима и стандардима
који важе за уговорену врсту посла, условима из конкурсне документације Наручиоца 3,
прихваћеној понуди Извођача радоваи условима из овог уговора.
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Члан 3.
Извођач радова ће радове који су предмет овог уговора изводити самостално без
подизвођача – са подизвођачем и то:
- __________________________ за _____________________________________ радове
- __________________________ за _____________________________________ радове
- __________________________ за _____________________________________ радове
Понуђачи из групе понуђача су :
- __________________________ за _____________________________________ радове
- __________________________ за _____________________________________ радове
- __________________________ за _____________________________________ радове
Члан 4.
На основу прихваћене понуде Извођача радова уговарачи утврђују да укупна
вредност радова за –
Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена(фаза два), износи _______________ динара са ПДВ-ом, а у складу
са Законом о порезу на додату вредност.
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и структура радова, као
и други услови извођења радова утврђени су техничком документацијом и понудом
Извођача радова бр.____________ од______.2019. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног посла и могу се
мењати само услед наступања околности наведених у члану 9. овог уговора.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу
стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену
фиксних јединичних цена.
У укупну вредност радова из става 1 овог члана урачунати су сви евентуални
порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току извођења радова, дође
до промене пореских обавеза услед мера прописаних од стране државних органа,
Извођач радова има право да за тај износ коригује уговорену цену, о чему ће се
закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 5.
Наручилац 1 се обавезује да:

обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова и да извршава
обавезу плаћања у складу са уговором
Наручилац 3 се обавезује да:

одмах по закључењу уговора, а пре почетка радова извођачу радова преда
техничку документацију за извођење радова

пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој ће бити
извођени радови

врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко овлашћених
надзорних органа

изврши пријем радова по њиховом завршетку.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да:
 од тренутка закључења уговора, најкасније до испостављања прве
привремене ситуације достави банкарску гаранцију за добро извршење посла
која ће бити безусловна и платива на први позив у висини 5 % од вредности
уговора без ПДВ-а, и која ће важити 5 дана дуже од дана примопредаје
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радова.
до тренутка примопредаје предмета уговора достави банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року која ће бити безусловна и платива на
први позив у висини 5 % од вредности уговора без ПДВ-а, и иста ће трајати 5
дана дуже од дана истека гарантног рока.
поступа по примедбама и захтевима Наручиоца 3 по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене
недостатке и о томе писаним путем обавести Наручиоца 3.
на градилишту уредно води градилишну документацију-грађевински
дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције
да учествује у примопредаји објекта
о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и др. евентуално
потребне инфраструктурне прикључке, као и локацију за ускладиштење
материјала, опреме и механизације
да обезди градилиште (постављање ограде, рампе за пешаке итд.) и постави
градилишну таблу
Члан 7.

Наручилац 1 ће плаћање изведених радова по овом уговору вршити на основу
испостављених и оверених месечних ситуација и окончане ситуације, у року од 15 дана
од дана пријема ситуације.
Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове, а у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача
у року од 15 дана по пријему ситуације код Наручиоца 3.
Привремене ситуације подносе се Наручиоцу1 за радове изведене у претходном
месецу. Окончану ситуацију извођач подноси по завршеним радовима, прихваћеним од
стране надзорног органа.
У случају да добављач до тренутка примопредаје радова не достави банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац 1 задржава 5% уговорене
вредности радова од ситуације, а до достављања банкарске гаранције.
До окончане ситуације, Наручилац 1 задржава 5% вредности уговорених радова.
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове изведе у року од 120
календарских дана од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници уговорача када
Наручилац 3 упути посебно обавештење добављачу што се констатује и у грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.
Члан 9.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у случају ако је у
уговореном року био спречен да изводи радове због наступања ванредних догађаја који
се могу окарактерисати као виша сила или мере државних органа и који се нису могли
предвидети у време закључивања уговора, али само под условом да су те околности од
утицаја на извођење радова.
У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова продужава се за онолико
времена колико су трајале околности због којих радови нису могли да се изводе, о чему
ће се закључити анекс уговора.
Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку уговореног рока за
извођење радова, Извођач радова нема право на продужење уговореног рока и других
уговорених услова Извођења радова.
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Члан 10.
Наручилац 3 ће над извођењем радова по овом уговору вршити стални стручнотехнички надзор преко овлашћеног надзорног органа одговарајуће струке и на тај начин
контролисати извођење радова, рокове, употребљен материјал и опрему, квалитет
радова и све друге околности у складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном
документацијом и овим уговором.
Наручилац 3 ће писаним путем обавестити Извођача радова радова о именовању
надзорног органа по закључењу уговора, а пре увођења у посао.
Извођач радова ће по закључењу уговора писаним путем одредити одговорне
руководиоце радова и о томе обавестити Наручиоца 3 најкасније до увођења у посао.
Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести Наручиоца 3 о својим
подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
Члан 11.
У случају да се појави потреба за извођење вишкова радова (члан 9. став 1. тачка
5. Посебних узанси о грађењу), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење
без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова, искључиво
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова, чије количине
превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац 3 ће поступити у
складу са одредбама члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.
Извођач радова се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене
количине изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност
Наручиоца 3.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца 3, са
Извођачем радова ће се закључити анекс овог уговора.
Извођач радова је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем
увећаних количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним
јединичним ценама. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог и достави
мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од
дана пријема.
Вишкови радова који су изведени без писане сагласности Наручиоца 3 неће бити
прихваћени без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора.
Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач радова
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и анексима уговора.
Извођење вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
Члан 12.
У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати
налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца 3.
Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење
уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за
извођење тих радова.
Извођач радова се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз писану
сагласност Наручиоца 3.
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По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од стране наручиоца,
са Извођачем радова ће се закључити уговор.
Извођач радова је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем
додатних (непредвиђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан
да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са
детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.
Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без писане сагласности
Наручиоца 3 неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране
Стручног надзора.
Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач радова
доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена
вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по
основном уговору и уговору о извођењу додатних (непредвиђених радова)
У овом случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1.
тачка 5.члана 36. став 2.
Члан 13.
У случају да се појави потреба за повећањем обима предмета набавке,
Наручиоци могу након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке
повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност анекса уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна вредност
повећања не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним
набавкама.
У том случају Наручилац 3 ће поступити у складу са одредбом члана 115. став 5.
Закона о јавним набавкама.
Члан 14.
За радове изведене по овом уговору Извођач радова даје гаранцију у трајању од
2 године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или дужи рокови.
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.
Члан 15.
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова обавезан је да
Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 1‰ (један промил) од вредности
уговорених радова за сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може
да износи највише 5% од вредности уговорених радова.
Делимично извршење радова у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Уговорна казна обрачунава се и одбија од окончане ситуације.
Члан 16.
У складу са Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности
број 110-00-00058/2015-07 од 06.05.2015.год. донет од стране Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Извођач радова је дужан да у року од
5(пет) дана од дана закључења уговора, а најкасније до дана увођења у посао достави
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (полису осигурања одговорности) и
Услове за осигурање од професионалне одговорности,који су саставни део овог
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уговора, са друштвом регистрованим за ову врсту осигурања, којима се Извођач радова
штити од последица стручне грешке која може настати у току реализације овог уговора,
а која представља кршење или одступање од постојећих
правила струке, утврђених професионалним стандардима односно неизвршење и
непоступање са пажњом доброг стручњака за коју је одговоран, а у складу са Законом о
планирању и изградњи и других закона.
Уговор о осигурању од професионалне одговорности (Полиса осигурања
одговорности) са Условима за осигурање професионалне одговорности који су саставни
део Полисе, мора бити достављена у оргиналу или оверена копија са важношћу за
читав период извршења услуге.
Уколико се рок за извршење услуга продужи Извођач радова је обавезан да
достави
пре истека уговореног рока Полису осигурања из става 1. овог члана, са новим
периодом осигурања.
Извођач радова је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и
здравља на раду, као и противпожарне заштите.
Члан 17.
Наручиоци могу раскинути овај уговор у случају да Извођач радова не изводи
радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне докуметнације и
понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом кривицом.
Члан 18.
Извођач радова може да раскине овај уговор ако Наручиоци не извршавју своје
уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које Извођач радова радова није
могао да предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на извршење
његове обавезе.
Члан 19.
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања изведених радова,
утврдити висину и начин измирења међусобних финансијских обавеза.
Члан 20.
Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени у члану 2. овог
уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради реализације овог уговора
и извођења радова.
Члан 21.
Наручиоци и Извођач радова ће евентуална спорна питања која настану из
реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених лица.
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују месну надлежност
Привредног суда у Краљеву.
Члан 22.
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће се прописи о
облигационим односима, прописи о плаћању, технички и други прописи који се односе
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на уговорену врсту посла.
Члан 23.
Уговор је сачињен у 9 (девет) примерака истоветног текста, од којих се 3 (три)
примерка налазе код Извођача радова, а 6 (шест) примерака се налазе код Наручиоца.

ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
______________________

____________________________
др Предраг Терзић, дипл.политиколог

Јавног предузећа за уређивање
грађевинског земљишта “Краљево”
ДИРЕКТОР
______________________________
Александар Несторовић, дипл.инж.арх.
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14.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО
ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку радова – Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и
спољашњих терена(фаза два)
Понуђач: _____________________________________________________________
у складу са чл. 61. став 4. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), прилажем обрасац структуре понуђене цене како
следи у табели
1. Трошкови материјала укупно

________________ динара без ПДВ-а

2. Трошкови радне снаге, механизације,
превоза и специјалистичких услуга

________________ динара без ПДВ-а

3. Укупна цена (без ПДВ-а)

________________динара без ПДВ-а

4. Стопа ПДВ-а
5. Износ ПДВ-а на укупну цену

________________________ динара

6. Укупна цена (са ПДВ-ом)

________________ динара са ПДВ-ом

Место: ______________
Датум:_______________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
структуре цене.
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16 ПРЕДМЕР РАДОВА – НАСТАВАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ
АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА И СПОЉАШЊИХ ТЕРЕНА
I СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА
поз.

опис позиције
мера количина
ОГРАДА СТАДИОНА НА БЕТОНСКИМ
А
ТРИБИНАМА h 1.1m
1. Набавка материјала и израда металне ограде
трибина од ХОП челичних кутија, према
детаљима из пројекта. Висина ограде је
1.1м. Позиција обухвата набавку материјала,
шмирглање, сечење, варење, пренос на
градилиште и монтажа варењем на раније
припремљене анкерне плоче на лицу места.
Позиција обухвата и затварање горњег дела
стубова металним лимом 3мм.
Обрачун
по
килограму
гвоздене
конструкције.
kg
и израда гвоздених
2. Набавка материјала
елемената 70х50х3мм х 20цм за обезбеђење
дилатација са монтажом на сваких 12-16м
на хоризонталу (горњу и доњу)
kg
Обрачун по килограму
3. Набавка материјала и израда косе металне
ограде трибина на делу ка спољним
степеницама од ХОП челичних кутија,
према детаљима из пројекта. Висина ограде
је 1.1м. Позиција обухвата набавку
материјала, шмирглање, сечење, варење,
пренос на градилиште и монтажа варењем
на раније припремљене анкерне плоче на
лицу места . Позиција обухвата и затварање
горњег дела стубова металним лимом 3мм.
Обрачун
по
килограму
гвоздене
конструкције.
kg
4. Набавка материјала и израда гвоздених
анкерних плоча 150х150х10мм и монтажа
истих бушењем рупа у различитим угловима
у бетонским елементима трибина за уградњу
анкера. Позиција обухвата и набавку и
закуцавање по 4 анкера од ребрасте
арматуре 12мм, дужине 25цм, те варење
анкера за анкерну плоче.
kom

Обрачун по комаду
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2431.50

20.64

250.00

112.00

јед. цена

укупно

свих
металних
конструкција
5. Бојење
заштитном бојом, пре и после варења,
бојење покривном бојом за метал по избору
инвеститора и лакирање бојом у истом тону
након уградње на лицу места у прикладним
временским условима.
Обрачун по м2 ограде ,квадратура обе
стране
m2

264.00

ОГРАДА СТАДИОНА УКУПНО:
Б РАДОВИ НА ТРАВНАТОМ ТЕРЕНУ:
1. Набавка мешавине семена траве и потребног
ђубрива органског порекла према условима
и упутствима из пројектне документације.
По подлози распоредити семе у количини 30
грама по м2, поваљати лаким ваљцима и
обезбедити
квалитетно
заливање.
Пројектована мешавина: Poa Pratensis 60%,
Cynosurus cristatus 10%, Phleum nodosum
10%, Lolium perenne 10%, Festuca rubra 10%
Обрачун по м2
m2
2. Набавка, транспорт и уградња надвишења
травнатог терена од песковито-шљунковитог
материјала д=10 цм. Позиција обухвата
набавку, транспорт, уграђивање, грубо и
фино разастирање, евентуално квашење,
збијање слоја од тампонског слоја шљунка.
Слој се мора збијати у пуној ширини
одговарајућим средствима за збијање до
Ms=40 Mpa.
Обрачун по м3

m3

8000.00

735.00

РАДОВИ НА ТРАВНАТОМ ТЕРЕНУ УКУПНО:
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РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ:
1. Ископ рова у земљишту III категорије
ручно-машинским путем (20%-40%) са
утоваром ископаног материјала у возило.
При ископу обратити пажњу на подземне
инсталације, с тим да се у близини истих
ископ врши ручним путем. Евентуална
оштећења, а затим и поправке подземних
инсталација по том основу падају на терет
Извођача радова. У цену урачунати
потребно разупирање рова и евентуално
црпљење воде из канала. Ширина ископа
рова за цеви пречника 250 мм – 0,6 м, Ø160
мм – 0,4 м (сливничке везе), ревизиона окна
1,5x1.5 м, сливничка окна 0,8x0,8 м.
В

m3
Обрачун по м3 ископане земље
2. Планирање дна каналског рова са тачношћу
±3 цм, према пројектованим котама, са
избацивањем вишка земље из рова.

55.00

m2
Обрачун по м2 испланираног дна рова
3. Затрпавање рова песковито-шљунковитим
материјалом из ископа или земљом из
ископа, која је депонована у зони ископа, у
слојевиам од 30 цм, са набијањем до
природне збијености.
Обрачун по м3 у збијеном стању за сав рад и
материјал
m3
4. Израда доњег дела ревизионог окна на
цевоводу са обрадом кинета. Овом
позицијом обухваћена је израда доње плоче
и кинете од набијеног бетона МБ-20.
Потребно је уградити 0.5 м3 бетона по
ревизионом окну

45.00

kom.
Обрачун по комаду
5. Набавка, транспорт и уградња ливено
гвоздених шахт поклопаца за тежак
саобраћај, носивости 400 КН
kom.
Обрачун по ком. уграђеног ЛВГ поклопца

2.00
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45.00

2.00

6. Набавка транспорт, разношење дуж рова и
монтажа у рову бетонских канализационих
цеви. Цеви пажљиво полагати на претходно
припремљену постељицу од песка, при
полагању и монтажи цеви контролисати да
исте буду положене у пројектованом паду
без хоризонталних и вертикалних ломова.
Контролу пада вршити вршити годетским
инструментом уз присуство Надзорног
органа.
Радове извести у свему према
техничким прописима за предвиђену врсту
цеви, односно у складу са захтевима, на
начин који је предвидео произвођач цеви и у
складу са упутствима Надзорног органа.
m1
Ø 300 mm Обрачун по м1 положене цеви
m1
Ø 400 mm Обрачун по м1 положене цеви
7. Набавка транспорт и уградња ПВЦ
канализационих цеви, касе С-20 ( чврстоће
прстена СН 4 КН/м²), произведених према
ЕН 13 476 - 2 у свему према пројектованим
пречницима,
датој
спецификацији
и
упутству произвођача. Уз цеви је потребно
приложити атест, као потврду да су цеви
произведене у складу са ЕН 13 476 - 2. Цеви
треба да буду као "Пештан" Арађеловац или
друге цеви еквивалентних карактеристика.

10.00
10.00

m1
Ø 300 mm Обрачун по м1 положене цеви
РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
УКУПНО:

11.00

Г ОПРЕМА НА БОРИЛИШТУ:
1. Заштитни кавез за бацање кладива са
анкерима 1ком. Набавка комплетног
заштитног кавеза за бацање кладива према
правилима
ИААФ
-сертификованог.
Комплет се састоји од 6 стубова висине 7м,
4 стуба висине 10м и двоја „врата“ висине
10м, ширине по 2м, комплета од 10 анкера
за дате стубове, и сертификоване заштитне
мреже. Позиција обухвата набавку и
транспорт опреме и монтажу кавеза.
kom.

Обрачун по комаду
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1.00

2. Комплет препрека за стипл чез
Набавка и уградња комплет препрека за трке
стипл чез према правилима ИААФ.Комплет
садржи једну „суву“ препреку дужине 5м, 3
„суве“ препреке дужине 3,96м и једну
„водену“ препреку дужине 3,66м која се
фиксно монтира на зиду јаме за стипл. У
складу са стандардима све препреке имају
две подесиве висине. Дрвена греда је од
ламелиране
боровине
лепљена
водоотпорним лепковима 14/14цм, а
метална конструкција од нерђајућег метала
типа алуминијум, инокс или поцинковани
бојени профил
kom.
Обрачун по комаду
3. Комплет гол за амерички фудбал
Набавка и уградња голова за амерички
фудбал израђених од челичних цеви фи76 са
дебљином зида 3мм, квалитет S 235. Гол
антикорозивно
заштитити
топлом
цинковањем и фарбањем жутом бојом.
Димензије голова су 550х275цм. Голови су
померљиви отпорни на ударе ветра и
физичке ударце.

1.00

kom.

2.00

Обрачун по комаду

ОПРЕМА НА БОРИЛИШТУ УКУПНО:
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Д ЈАРБОЛИ ЗА ЗАСТАВЕ:
1. Ископ земље за темељ јарбола. Ручни ископ
јама у земљишту III и IV категорије за темељ
јарбола. Димензије јаме 400х100х80цм.
Ископ извести према детаљима у пројекту и
датим котама. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу
извести, утоварити на камион и одвести на
градску депонију
m3
Обрачун по м3
2. Набавка и разастирање шљунка у слоју
дебљине 10 цм, испод темеља. Тампонски
слој шљунка насути у слојевима, набити и
фино испланирати са толеранцијом по
висини +/- 1 цм.
m2
Обрачун по м2
3. Израда аб темеља. Набавка бетона МБ 30 и
бетонажа темеља јарбола димензија 4х1х1 м
у припремљеној темељној јами. У свему
према према детаљима у пројекту. У
позицију рачунати и израду и постављање
потребних анкера и арматуре, као и израда и
демонтажа оплате надземног дела темеља. У
току бетонаже водити рачуна о положају
будућих струбова јарбола.

3.20

m3
Обрачун по м3
4. Набавка и монтажа јарбола. Позиција
подразумева набавку и монтажу челичног
цевног јарбола висине 9м, са носачем
заставе, механизмом за спуштање и
подизање заставе, уграђеног са спољашње
стране јарбола, са анкер плочом, анкерима,
матицама за монтажу стуба и пластичним
капама за заштиту анкера. Јарбол мора бити
заштићен поступком топлог цинковања у
складу са стандардом СРПС ЕН ИСО 1461 и
завршном декоративном бојом.

4.00

kom.

Обрачун по комаду

4.00

3.00

ЈАРБОЛИ ЗА ЗАСТАВЕ УКУПНО:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И
ОПРЕМА:
А ОГРАДА СТАДИОНА НА ТРИБИНАМА
Б РАДОВИ НА ТРАВНАТОМ ТЕРЕНУ
НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ
В РАДОВИ
АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Г ОПРЕМА НА БОРИЛИШТУ
Д ЈАРБОЛИ ЗА ЗАСТАВЕ
СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМА УКУПНО:
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II АГ ДЕО - ТРИБИНЕ
поз.

опис позиције

мера количина

јед. цена

А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
1. Демонтажа и рушење постојеће подне у
куглани на месту потребног проширења и
плоче продубљења (простор за чуњеве). У
свему према пројекту. Шут утоварити у
камион и одвести депонију.
m2
Обрачун по м2
2. Демонтажа и рушење постојећих бетонских
парапета и кугловода у простору куглане, У
свему према пројекту. Шут утоварити у
камион и одвести депонију.

17.50

m3
Обрачун по м3
3. Делимично обијање подужног малтера са
унутрашњих и спољашњих зидова. Обити
дотрајали малтер са зидова, челичним
четкама очистити и опрати зидове, као
припрема за малтерисање. (Површине које
се обијају одређују се на лицу места у
договору са надзорним органом). У свему
према пројекту. Шут утоварити у камион и
одвести депонију.

10.00

m2
Обрачун по м2
4. Рушење и демонтажа постојећих подова у
куглани, од пвц-а, заједно са цементном
кошуљицом. Материјал обити до постојеће
армирано
бетонске
плоче,
детаљно
очистити, утоварити у возило и одвести на
депонију

50.00

m2

294.84

Обрачун по м2

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
Б ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
1. Припрема подтла /стабилизација тла/
машинским путем и нивелација
до
пројектованих кота, до потребне збијености
минимално 25МПа на делу подне плоче у
куглани. У цену урачунати испитивање
тражене збијености. Обрачун се врши по м2
комплетно набијеног подтла допунским
сабијањем након извршеног ископа,а према
датим техничким условима.
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укупно

m2
Обрачун по м2
2. Набавка, довоз и насипање шљунка у слоју
дебљине д=20цм испод аб плоче на тлу
(куглана). Остало у свему према општем
опису , упутству , пројекту и важећим
прописима.Збијање до 25 Мпа
m3
Обрачун по м3

17.50

3.43

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
В

БЕТОНСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

1. Бетонирање дела армирано бетонске подне
плоче куглане на тлу (на месту проширења
рупе за подизаче кугли-рупа дубине 48 цм од
готовод пода- све према пројекту и
детаљима), дебљине д=10цм, армираним
бетоном МБ30, и армирати арматурним
мрежом Q257(4.2кг/м2) на припремљеној
подлози од природног сабијеног шљунка.
Обрачун по м² урађене плоче по опису и
прописима за армирано бетонске радове. У
цену урачунати и набавку и уградњу бетона
заједно са арматуром.
m2
17.50
Обрачун по м2
СПОЉНО СТЕПЕНИШТЕ И РАМПА ИЗМЕЂУ ТРИБИНА И САН. ЧВОРА
2. Бетонирање АБ темељне стопе потпорног
зида (степеништа и рампе) са бетоном МБ
30. У цену урачунати и оплату, а арматуру
посебно обрачунати .Темељну стопу
армирати по пројекту , детаљима и
статичком прорачуну . Бетон уградити и
неговати по прописима . Дебљина АБ
темељне плоче износи 30 цм.
m3
Обрачун по м3
3. Бетонирање АБ потпорног зида са бетоном
МБ 30. У цену урачунати и оплату, а
арматуру посебно обрачунати. Потпорни зид
армирати по пројекту , детаљима и
статичком прорачуну . Бетон уградити и
неговати по прописима . Дебљина АБ
потпорног зида износи 20 цм.

5.32

m3
Обрачун по м3
4. Бетонирање АБ рампе са бетоном МБ 30. У
цену урачунати и оплату, а
арматуру
посебно обрачунати. АБ рампу армирати по
пројекту , детаљима и
статичком
прорачуну . Бетон уградити и неговати по
прописима.

4.63
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m3
Обрачун по м3
5. Бетонирање АБ косе плоче степеница са
бетоном МБ 30. У цену урачунати и оплату,
а
арматуру посебно обрачунати. АБ
степенице армирати по пројекту, детаљима
и статичком прорачуну . Бетон уградити и
неговати по прописима.

6.30

m3
Обрачун по м3
6. Бетонирање АБ ободних зидова поред
степеница са бетоном МБ 30. У цену
урачунати и оплату, а арматуру посебно
обрачунати. АБ ободне зидове армирати по
пројекту, детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по прописима .

1.92

m3
Обрачун по м3
7. Бетонирање АБ темељне стопе ободних
зидова са бетоном МБ 30. У цену урачунати
и оплату, а арматуру посебно обрачунати
.Темељну стопу армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну . Бетон
уградити и
неговати по прописима.
Димензије АБ темељне стопе износе 30/45
цм.

1.20

m3
Обрачун по м3
8. Бетонирање АБ темељне стопе ободних
зидова са бетоном МБ 30. У цену урачунати
и оплату, а арматуру посебно обрачунати
.Темељну стопу армирати по пројекту ,
детаљима и статичком прорачуну . Бетон
уградити и
неговати по прописима .
Димензије АБ темељне стопе износе 40/45
цм.

0.90

m2

0.40

Обрачун по м2

БЕТОНСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
1. Набавка, довоз, сечење, савијање, монтажа и
уграђивање арматуре. Обрачун по кг.
кг
ребраста РА 400 / 500

840.00

АРМИРАЧКИ РАДОВИ УКУПНО:
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Д ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
дела
спољашњих
и
1. Малтерисање
унутрашњих зидова са којих је обијен
малтер и обрада унутрашњих шпалетни
прозора , продужним малтером Р=1:2:6 у два
слоја. Пре малтерисања површине очистити
и испрскати ретким цементним млеком.
Први слој нанети преко подлоге и нарезати
ради бољег прихватања другог слоја.
Пердашити уз квашење и глачање малим
пердашкама.
Омалтерисане
површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве.
m2

Обрачун по м2

50.00

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
Ђ ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
1. Израда хидроизолације мокрох чворова
-подови, са повијањем холкера 20цм, преко
цементне кошуљице, двокомпонентним
полимерним материјалом. Бетонску подлогу
припремити да буде чиста, одмашћена и без
пукотина. Масу за премазивање припремити
мешањем течне и праскасте компоненте, и
уградити у року од 20-30 минута. Четком
нанети први слој и утиснути мрежицу. После
сушења, 6-8 h, нанети други слој и утиснути
другу мрежицу. Завршни, трећи, слој нанети
после 6-8 h

m2

Обрачун по м2

94.86

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

47/65

Е ПВЦ СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
1. Набавка и уградња унутрашњих врата од
ПВЦ шестокоморног профила у белој боји.
Профили су дебљине спољних зидова
мин.2,7мм,
снабдевени
системским
дихтунзима. Профили су ојачани челичним
системским профилима, мин. дебљине
1,4мм, завршне обраде цинковањем. Врата
се фиксирају за конструкцију турбо
вијцима.Зазор између профила штока и
подлоге, попунити пур-пеном за временски
период изградње. Испуна плота дупли
алуминијумски лим са са каменом вуном,
тврдо пресованом, између. Стандардни оков.
Брава са цилиндром и три кључа, пар квака.
Обрачун по комаду
POS b, Дим.70/200
POS c, Дим.80/200
POS d, Дим.70/200 хармоника
Дим.90/220
2. Набавка и уградња прозора од ПВЦ
шестокоморног профила у белој боји.
Уграђени профили морају испуњавати
коефицијент пролаза топлоте од Uf min=
1,2W/m2K, a уграђено стакло Ug min=
1,3W/m2K. Пре уградње прозора доставити
потребне атесте и прорачун коефицијента
пролаза топлоте. Начин отварања прозора
према шеми столарије. Профили су дебљине
спољних зидова мин.2,7мм, снабдевени
системским дихтунзима. Профили су
ојачани челичним системским профилима,
мин. дебљине 1,4мм, завршне обраде
цинковањем.
Прозори се фиксирају за конструкцију турбо
вијцима. Зазор између профила штока и
подлоге, попунити пур-пеном за временски
период
изградње
(лето
или
зима)
Алуминијумска спољна окапница од
екструдираних профила, са стране затворена
Пвц системским чеповима.
Стандардни оков. Унутрашња Пвц даска
затворена бочно системским чеповима.
Стакло термопан следећег састава: спољни
панел Float 4мм-clima guard solar,
међупростор
16mm
пуњен
аргоном
(90%аргон, 10% ваздух), унутрашњи панел
је Float 4мм . Обрачун по комаду
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kom.
kom.
kom.
kom.

10.00
3.00
2.00
3.00

POS 8 , Дим.415/145
POS 9, Дим.465/145
POS 10, Дим. 240/145
POS 11, Дим.84/145
POS 12, Дим.435/145
POS 13, Дим.130/145
POS 14, Дим.180/145
POS 15, Дим.188/145
POS 16, Дим.100/145
POS 17, Дим.120/145
POS 18, Дим.195/145
POS 19, Дим.70/145
3. Набавка материјала, израда и монтажа
алуминијум. решетки са мрежицом у ПВЦ
врата за потребе вентилисања санитарних
просторија Решетке се постављају у доњем
делу врата димензија 10x40цм са свим
потребним лајснама. Предвиђени су сви
радови на исецању и уградњи решетки и
потребна силиконисања спојева.Решетке се
постав- љају на врата сан. чворова висине
200цм. Плаћа се све комплет готово по ком
Обрачун по комаду

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

2.00
9.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

kom.

12.00

ПВЦ СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
Ж ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
1. Израда и монтажа хориз. правоугаоних
олука
трибина,
од
поцинкованог
пластифицираног лима д=0.6мм, развијене
ширине до (РШ) 50 цм, ширине олука 12 цм.
Монтажа и демонтажа радне скеле Остало у
свему по детаљном цртежу
упутству
пројектанта и надзорног органа, општем
опису и важећим прописима.
m1
Обрачун по м1
2. Израда са намештањем и уграђивањем
олучних вертикала fi 110, трибина, од
Алуминијумског пластифицираног лима д =
0,6мм са обојеним обујмицама на сваких
1,5м.Скупа са радном скелом Остало у свему
по детаљима и упутству пројектанта и
надзорног органа, општем опису и важећим
прописима

110.00

m1

65.00

Обрачун по м1

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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З КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
1. Набавка, транспорт и постављање подних
керамичких плочица, I класе, домаће
производње у службеним просторијама
преко подлоге од цементне кошуљице, на
слоју лепка, комплет са фуговањем. Избор
плочица по налогу инвеститора.
m2
Обрачун по м2
2. Набавка и постављање подних керамичких
плочица I класе у службеним просторијама.
преко дашчане подлоге.У цени су
припремне радње на постављању ПВЦ
фолије, закуцавању фасадне мрежице на
дашчани под и друге предрадње Величина,
облик
и боја плочица по избору
инвеститора, домаће производње. Подлогу
очистити и припремити за постављање,
плочице морају бити неокрзнуте и положене
у истој равни. Постављање на слоју лепка,
комплет са фуговањем

449.40

m2
Обрачун по м2
3. Набавка и постављање подних керамичких
плочица I класе у свлачионицама,
санитарним чворовима и туш кабинама.
Величина, облик и боја плочица по избору
инвеститора, домаће производње. Подлогу
очистити и припремити за постављање,
плочице морају бити неокрзнуте и положене
у истој равни.
Неклизајуће плочице,
комплет са фуговањем, уградња на лепку

115.00

m2
Обрачун по м2
4. Облагање зидова свлачионица и санитарних
чвора керам. керамичким плочицама, висине
до 2.2м. Све израђене површине морају бити
у истој равни, ивице плочице неокрзнуте а
саме плочице потпуно здраве, без рисева.
Величина, облик и боја плочица по избору
инвеститора, домаће производње.
Обрачунава се и плаћа стварно обложена
површина са одбитком свих отвора.

160.28

m2

645.68

Обрачун по м2
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5. Облагање сокла зидова подним керам.
плочицама прве класе, висине 12цм. Све
израђене површине морају бити у истој
равни, ивице плочице неокрзнуте а саме
плочице потпуно здраве, без рисева.
Величина, облик и боја плочица по избору
инвеститора, домаће производње.
Обрачунава се и плаћа стварно обложена
дужина. Фуговање је у цени.
m1

Обрачун по м1

64.72

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
1. Глетовање унутрашњих зидова и плафона
дисперзивним гитом, са свим потребним
предрадњама (постојећи објекат и нови
санитарни чвор).
m2
Обрачун по м2
2. Бојење унутрашњих зидова и плафона (пост.
објекат и нови) полудисперзивним бојама са
предходним глетовањем . Све површине
брусити , гипсовати , неутрали- зовати и
импрегнирати . Остало по општем опису,
упутству и важећим прописима.

2434.10

m2
Обрачун по м2
Бојење
бочних
зидова
подтрибинског
3.
простора бојом за бетон. Остало по општем
опису, упутству и важећим прописима.

2434.10

m2
Обрачун по м2
унутрашњости
задњег
зида
4. Бојење
подтрибинск. простора средством против
продора влаге Бојење и зида на источној
страни
трибина
унутра
зарибаним
једнокомпонетним
полиакрилним
материјалом Са површине отстранити старе
боје, масноће и друге механичке делове.
Ошмирглати
навлажити и глетерицом
нанети материјал 3мм Након тога зарибати
стиропором. Боја по налогу инвеститора
Остало по општем опису, упутству и
важећим прописима.

54.00

m2

352.00

Обрачун по м2

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
1. Израда спуштеног плафона са челичном
потконструкцијом
и
облагање
влагоотпорним гипс картонским плочама
ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф Д112 или
еквивалентно.
Двоструку
металну
потконструкцију израдити од носивих и
монтажних поцинкованих профила ЦД
60х27 мм причвршћених висилицама за
носиви плафон (мет. подконструкција се
монтира на металне кутијасте профиле
40/20/2 на размаку од 80цм монтирани на
постојеће аб греде (рамове)).Обрачунати
кутијасте профиле у цену.
Плафон
обложити гипс картонским плочама, по
пројекту и упутству произвођача. Саставе
обрадити глет масом и бандаж тракама по
упутству пројектанта. У цену улази и радна
скела.
m2
Обрачун по м2
2. Израда спуштеног плафона са челичном
потконструкцијом
и
облагање
противпожарним гипс-картонским плочама
ГКБ 12,5 мм, систем Кнауф Д112 или
еквивалентно.
Двоструку
металну
потконструкцију израдити од носивих и
монтажних поцинкованих профила ЦД
60х27 мм причвршћених висилицама за
носиви плафон (мет. подконструкција се
монтира на металне кутијасте профиле
40/20/2 на размаку од 80цм монтирани на
постојеће аб греде (рамове)).Обрачунати
кутијасте профиле у цену.У плафону
оставити 8 ревизионих отвора димензија
60x60цм.У цену урачунати и бандажирање
спојева, глет масу и радну скелу.
Ватроотпорност Ф30.по опису и важећим
прописима.

1002.00

m2
Обрачун по м2
3. Набавка и постављање синтетичке подне
облоге од рециклиране гуме у постојећу салу
за тренинге..Поставити прајмер за бетон, а
потом мешавину
рециклираног СБР
гуменог гранулата 1-4мм и полиуретанских
лепкова у слоју 10мм. Завршни слој
шприцани слој мешавина ЕПДМ ситних
гранола и праха 0-1мм и ПЕ лепкова Остало
у свему по упутству, општем опису и
важећим прописима.

115.00

m2

210.56

Обрачун по м2
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4. Набавка и постављање пода спрата хобловане даске 4цм преко дрвене
конструкц. Даска на перо и жљеб, обложити
подове и чела Даска сува чамова столарске
класе Остало у свему по упутству, општем
опису и важећим прописима. У цену улази
набавка и постављање итисона.
m2
Обрачун по м2
5. Набавка и постављање ватроотпорне облоге
челичних стубова спрата ригипс плочама на
металној подконструкцији. Систем као
Кнауф Д1 12 профили ЦД 60/27. У цени је
глетовање спојева, бандажирање и радна
скела ватроотпорност Ф60.

141.35

m2
Обрачун по м2
6. Израда преграних зидова санитарног чвора
на спрату. Зидове извести од влагоотпорних
(ригипс)гипс-картонских плоча 12мм, по две
плоче
на
свакој
страни
челичне
потконструкције. . Испуна зида је од 5цм
камене вуне. У цени су и бандажирање
спојева глет маса и радна скела.
Ватроотпорност (Ф) 30мин опису и важећим
прописима.

12.23

m2
Обрачун по м2
7. Набавка и уградња Спољне фиксне решетке
(на месту узимања ваздуха и избацивања
ваздуха. Производ “Радинг” Вранеши или
еквивалентна том производу.

14.18

kom.
Тип Fž - 325x 325
kom.
Тип Fž - 450x 450
8. Испорука и уградња канала за ваздух од
поцинкованог лима. Спојеве канала извести
пертловањем а деонице канала спојити
МЕЦ- профилима са уградњом заптивке.
Равни и фазонски делови канала са
потребним држачима -вешаљкама канала.
Обрачунава се по кг. канала. (усвојено 30%
више у односу на чист пресек канала због
додатног материјала и радова) до 250 δ =
0,6 мм , преко 250 мм δ = 0,75 мм

6.00
4.00

kg
Обрачун по килограму
9. Испорука и уградња спољње решетке на
месту избацивања ваздуха из мокрих
чворова, на фасади објекта. PER – 160CN
kom.
Обрачун по комаду

975.00
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5.00

10. Припремно-завршни радови, -припремни
радови, -обележавања, -пробијање отвора за
пролаз канала и обрада остатка отвора после
уградње канала, -регулација инсталације
-пуштање инсталације у рад. Узима се 5% од
вредности предходних радова.
pauš.
Обрачун паушално

1.00

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:
К ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
1. Набавка материјала, транспорт и израда
термоизолације
односно
облагање
парапетног зида објекта висине 60цм
стиродур плочама дебљине 5цм, са чије
видне стране се ради фасадни малтер кулирпласт који је предмет посебне
позиције. Плоче стиродура дебљине 5цм,
залепити грађевинским лепком на подлогу и
нивелисати. Уградити пластичне анкере 5-6
по м2 као и металне и ПВЦ профиле за
заштиту углова и ивица фасаде.Преко плоча
нанету лепак у слоју 2-3мм, и утиснути са
преклопом
стаклену мрежицу по целој
површини. По сушењу нанети грађ. лепак у
слоју 2-3мм за изравнавање У цену
урачунати
набавку
материјала,
рад,
транспорт потребне скеле.
m2
Обрачун по м2
2. Обрада парапетног зида фасаде КУЛИР
пласт заглађеним малтером на бази
мермерног зрна. Врста и боје по избору
корисника. Подлога фасаде мора бити
здрава и сува. Подлогу очистити и
импрегнирати изолационом масом, ради
боље везе. Наноси се ручно челичном
глетерицом, затим се вишак уклони и након
тога глетером нанесени материјал поравна и
заглади, како би се елиминисале празнине
између зрна. Када се нанос делимично
осуши површину поново загладити.

66.00

m2

66.00

Обрачун по м2
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делова
фасаде
трибина
3. Обрада
грађевинским лепком Површине које се
обрађују лепком се одређују на лицу места у
договору са надзорним органом).
На
претходно очишћени и припремљени зид се
прво наноси подлога за глетовање, затим
слој лепка, па пластична рабиц мрежица и
још један слој лепка.
m2
Обрачун по м2
4. Набавка материјала, транспорт и обрада
прозорских шпалетни од КПТ-тврдих плоча
стиродура, укупне дебљине 2цм, са чије се
спољне стране фасадни акрилни малтер,
који је предмет посебне позиције.
m1
Обрачун по м1
5. Израда “Бавалит” фасаде. Израдити завршни
фасадни слој силиконско силиканог малтера
у заглађеној изведби, гранулације1.5мм, у
боји према избору пројектанта (тонови беле
боје до светло сиве) са свим потребним
подлогама. Завршни слој се наноси преко
постављене термоизолације армиране ПВЦ
мтежицом и обрађене грађевинским лепком.
m2

Обрачун по м2

65.00

212.20

90.00

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - АГ
ТРИБИНЕ:
А ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
Б ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:
АРМИРАНО
БЕТОНСКИ
В БЕТОНСКИ
РАДОВИ:
Г АРМИРАЧКИ РАДОВИ:
Д ЗИДАРСКИ РАДОВИ:
Ђ ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:
Е ПВЦ СТОЛАРСКИ РАДОВИ:
Ж ЛИМАРСКИ РАДОВИ:
З КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:
И МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ:
Ј СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
К ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ - АГ ТРИБИНЕ
УКУПНО:
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III САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА
поз.

опис позиције
мера количина
САНИТАРНА
ГАЛАНТЕРИЈА
А
ТРИБИНЕ
1. Набавка и монтажа комплет WC шоље Тип
Симплон, од фајанса I класе домаће
производње, заједно са нискомонтажним,
бешумним,
водокотлићем и свим
потребним прибором за њену монтажу. Боја
по жељи инвеститора.
kom.
Обрачун по комаду
2. Набавка и монтажа комплет керамичког
умиваоника димензија цца. 59x39 цм, са
ногом од фајанса, I класе,
заједно са
одговарајућим металним сифоном и свим
прибором потребним за његову монтажу.
Боја по жељи инвеститора.

14.00

kom.

19.00

kom.

19.00

kom.

7.00

kom.

1.00

kom.
Обрачун по комаду
7. Набавка и монтажа једноручне батерије за
мешање топле и хладне воде за туш каду
заједно са ручним тушем и цревом и свим
потребним прибором за њену монтажу
kom.
Обрачун по комаду

10.00

3.

4.

5.

6.

Обрачун по комаду
Набавка и уградња једноручне поцинковане
стојеће батерије за мешање топле и хладне
воде
за
умиваонике.
заједно
са
одговарајућим сифоном и свим прибором
потребним за његову монтажу.
Обрачун по комаду
Набавка и уградња прот. бојлера од 10 л
испод судопере и умуваоника заједно са
прикључним цревом и пониклованом
једноручном батеријом.
Обрачун по комаду
Набавка и уградња једноделне судопере,
заједно
са
сифоном,
једноручном
поцинкованом зидном батеријом за мешање
топле и хладне воде и свим потребним
прибором за њену уградњу.
Обрачун по комаду
Набавка и уградња комплет туш каде од
фајанса заједно са хромираним сифоном, и
свим потребним прибором за њену монтажу.

56/65

10.00

јед. цена

укупно

8. Набавка и монтажа зидног писоара домаће
производње прве класе, заједно са сифоном ,
прскалицом и свим потребним прибором за
његову монтажу.
Обрачун по комаду
9. Набавка и уградња бојлера са прохромским
казаном од 80 л .
Обрачун по комаду
10. Набавка и уградња комплет огледала
димензија 60*60цм, заједно са етажером и
свим потребним прибором за његову
уградњу.
Обрачун по комаду
11. Набавка и уградња комплет држача за сапун,
заједно са свим потребним прибором за
његову уградњу.
Обрачун по комаду
12. Набавка и уградња комплет држача за
пешкир поред умиваоника , заједно са свим
потребним прибором за његову уградњу

kom.

2.00

kom.

5.00

kom.

19.00

kom.

19.00

kom.
Обрачун по комаду
13. Набавка и уградња комплет држаца за
тоалет папир, заједно са свим потребним
прибором за његову уградњу.
kom.
Обрачун по комаду

19.00

14.00

САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА ТРИБИНЕ УКУПНО:
Б САНИТАРНА
ГАЛАНТЕРИЈА
ОБЈЕКАТ САНИТАРНОГ ЧВОРА
1. Набавка и монтажа комплет WC шоље Тип
Симплон, од фајанса I класе домаће
производње, заједно са нискомонтажним,
бешумним,
водокотлићем и свим
потребним прибором за њену монтажу. Боја
по жељи инвеститора.
kom.
Обрачун по комаду
2. Набавка и монтажа комплет керамичког
умиваоника димензија цца 59x39 цм, са
ногом од фајанса, I класе,
заједно са
одговарајућим металним сифоном и свим
прибором потребним за његову монтажу.
Боја по жељи инвеститора.

9.00

kom.
Обрачун по комаду
3. Набавка и уградња једноручне поцинковане
стојеће батерије за мешање топле и хладне
воде за умиваонике.
kom.
Обрачун по комаду

10.00
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10.00

4. Набавка и уградња прот. бојлера од 10 л са
металним – челичним казаном дупло
емајлираним, испод судопере и умуваоника
заједно
са
прикључним
цревом
и
пониклованом једноручном батеријом.
Обрачун по комаду
5. Набавка и монтажа зидног писоара домаће
производње I класе, заједно са сифоном,
прскалицом и свим потребним прибором за
његову монтажу.
Обрачун по комаду
6. Набавка и монтажа ваздушних вентила за
извлачење ваздуха уз тоалета БОР-100,
произвођача
S&PШпанија
оли
еквивалентан.
Обрачун по комаду
7. Набавка и уградња комплет огледала,
заједно са етажером и свим потребним
прибором за његову уградњу.
Обрачун по комаду
8. Набавка и уградња комплет држача за сапун,
заједно са свим потребним прибором за
његову уградњу.
Обрачун по комаду
9. Набавка и уградња комплет држача за
пешкир поред умиваоника , заједно са свим
потребним прибором за његову уградњу

kom.

4.00

kom.

4.00

kom.

30.00

kom.

10.00

kom.

10.00

kom.
10.00
Обрачун по комаду
10. Набавка и уградња комплет држача за тоалет
папир, заједно са свим потребним прибором
за његову уградњу.
kom.
9.00
Обрачун по комаду
САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА ОБЈЕКАТ САНИТАРНОГ ЧВОРА
УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - САНИТАРНА
ГАЛАНТЕРИЈА:
А САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА ТРИБИНЕ
Б САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА ОБЈЕКАТ
САНИТАРНОГ ЧВОРА
САНИТАРНА ГАЛАНТЕРИЈА УКУПНО:

58/65

IV ВЕНТИЛАЦИЈА ПОДТРИБИНСКОГ ПРОСТОРА
поз.

опис позиције

мера количина

А ВЕНТИЛАЦИЈА
1. Isporuka i ugradnja kanalnog ventila tora
okruglog priključka . Proizvod S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu. V= 800 m³/h, H = 250
Pa, N= 255 W (veća brzina) tip MIXVENT,
TD-1300/250
Обрачун по комаду
2. Isporuka i ugradnja kanalnog ventilatora
okruglog priključka . Proizvod S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu, V= 1.400 m³/h, H = 230
Pa N= 255 W (veća brzina) tip MIXVENT,
TD-2000/315
Обрачун по комаду
3. Isporuka i ugradnja kanalnog ventila tora
okruglog priključka . Proizvod S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu. V= 2000 m³/h, H = 220
Pa N= 255 W (veća brzina) tip MIXVENT,
TD-4000/355
Обрачун по комаду
4. Isporuka i ugradnja kanalnog elektro grejača
vazduha.
Пroizvod
S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu. N = 6,0 Kw U = 380 V
tip MIXVENT, MBE-250/60T
Обрачун по комаду
5. Isporuka i ugradnja kanalnog elektro grejača
vazduha. Proizvod
S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu. N = 6,0 kW U = 380 V
tip MIXVENT, MBE-315/60T
Обрачун по комаду
6. Isporuka i ugradnja kanalnog elektro grejača
vazduha. Proizvod
S&P Španija ili
ekvivalentan tom tipu. N = 12,0 kW U = 380 V
tip MIXVENT, MBE-355/120T
Обрачун по комаду
7. Isporuka i ugradnja kanalnog filtra za vazduh.
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. Обрачун по комаду
tip MIXVENT, MFL-250
tip MIXVENT, MFL-315
tip MIXVENT, MFL-355
8. Isporuka i ugradnja elektronskog kontrolera
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu za regulaciju zagrevanja vazduha. tip
MIXVENT, PULSER
Обрачун по комаду
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kom.

4.00

kom.

2.00

kom.

4.00

kom.

2.00

kom.

1.00

kom.

2.00

kom.
kom.
kom.

2.00
1.00
2.00

kom.

3.00

јед. цена

укупно

9. Isporuka i ugradnja elektronskog kontrolera za
regulaciju zagrevanja vazduha. Proizvod S&P
Španija ili ekvivalentan tom tipu. Tip
MIXVENT, TTC-2000
Обрачун по комаду
10. Isporuka i ugradnja kanalnog senzora
temperature
vazduha (iza elek. grejača).
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. tip MIXVENT, TG-K330
Обрачун по комаду
11. Sobni senzor temperature vazduha. Proizvod
S&P Španija ili ekvivalentan tom tipu. tip
MIXVENT, TG-R530
Обрачун по комаду
12. Reostat za regulaciju brzine ventilatora.
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. tip REB 2,5N
Обрачун по комаду
13. Diferencijalni presostat (ispred i iza
elektrogrejača vazduha)
0- 500 Pa
Обрачун по комаду
14. Isporuka I montaža kanalskog ventilatora
okruglog priključka MIXVENT, TD-500/160.
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. V= 560 m³/h, H = 130 Pa N= 53 W (veća
brzina)
Обрачун по комаду
15. Isporuka I montaža kanalskog ventilatora
okruglog priključka MIXVENT, TD-350/125
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. V= 250 m³/h, H = 130 Pa N= 30 W
Обрачун по комаду
16. Isporuka i montaža kupatilskog ventilatora
DECOR 300CR. Ugrađuje se u plafon.
Proizvod S&P Španija ili ekvivalentan tom
tipu. V= 100 m³/h, N= 35 W
Обрачун по комаду

kom.

2.00

kom.

5.00

kom.

5.00

kom.

15.00

kom.

5.00

kom.

4.00

kom.

1.00

kom.

1.00

ВЕНТИЛАЦИЈА УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - ВЕНТИЛАЦИЈА:
А ВЕНТИЛАЦИЈА
ПРОСТОРА

ПОДТРИБИНСКОГ
ВЕНТИЛАЦИЈА УКУПНО:
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V ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА
поз.

опис позиције

мера количина

јед. цена

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
1. Obeležavanje i iskolčavanje trase kablovskog
rova i položaja stubova.
Obračun po dužnom metru trase svih kablova.
2. Obeležavanje postojećih podzemnih instalacija
u trasi novog osetljenja.
Обрачун паушално
3. Sečenje asvalta sa dve strane u širini od 0.4m
za postavljanje napojnog kabla.
Obračun po dužnom metru.
4. Pažljivi ručno masinski iskop rova dim.
0,4x0.8m, u zemljištu III
kategorije sa
zaprekama.
Obračun po dužnom metru.
5. Isporuka i polaganje peska u sloju od 10 cm
ispod i 10cm iznad položene PE creva.
Обрачун по м3
zemljom u
6. Zatrpavanje rova nabijenom
slojevima od po 0,2m
Обрачун по м3
7. Isporuka materijala i izrada kablovske
kanalizacije od tvrdog PE creva za polaganje
energetskih kablova Ø50mm.
Obračun po dužnom metru.
8. Isporuka i polaganje iznad kabla PVC 1kv
trake-crvene za upozorenje
Obračun po dužnom metru.
9. Iskop zemlje za stubove dimenzija 0.8x0.8x0,9
met.
Обрачун по комаду
10. Izrada betonskog temelja stubova, betonom MB
20, šalovanjem dela iznad zemlje, komplet sa
ugradnjom dve PVC cevi fi 70 mm /2x1 met/, i
ankera za stub.
Обрачун по комаду
11. Isporuka materijala i krpljenje oštećene staze
betonom MB20, širine 0.4m i debljine 10 cm
Обрачун по м2
12. Isporuka materijala i krpljenje oštećene staze
slojem asfalta širine 0.4m i debljine 5 cm
Обрачун по м2
13. Odvoz viška zemlje na deponiju do 5km
Обрачун по м3

m1

70.00

pauš.

1.00

m1

140.00

m1

70.00

m3

5.60

m3

16.80

m1

70.00

m1

70.00

kom

3.00

kom

3.00

m2

28.00

m2

28.00

m3

1.19

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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укупно

Б ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
1. Isporuka i polaganje u već iskopan rov i
uvlačenje u postavljeno PE crevo Ø50mm,
kabla PPOO- A 4x25 mm² za napajanje
osvetljenja.
Обрачун по м1
2. Isporuka I polaganje trake za uzemljenje Fe/Zn
25x4mm, paralelno sa napojnim kablom
slobodno u zemlji.
Обрачун по м1
3. Povezivanje napojnog voda osvetljenja na
priključnu ploču stuba /plaća se po priključnom
mestu/. Komplet sa isporukom spojnog
materijala.
Обрачун по комаду
4. Iskop zemlje za oblikovanje potencijala oko
savkog stuba-prvi prsten na dubini h=0.3m i
rastojanju 0.5m od stuba i na dubini 0.5m i na
rastojanju 1m od stuba. Kpl sa postavljanjem
trake Fe/zn 25x4, povezivanjem i zatrpavanjem
Обрачун по комаду
5. Isporuka i ugradnja ukrsnog komada (JUS N
B4.936-III P) za spoj traka-traka. Spojeve
premazati bitumenom.
Обрачун по комаду
6. Isporuka I ugradnja štapne hvataljke sa ranim
startovanjem, komplet sa priborom za
pričvršćenje na jarbol,jarbolom h=5m, sličan
tipu S-A Franklin (∆t=60μs).
Обрачун по комплету

m1

90.00

m1

80.00

kom

3.00

kom

3.00

kom

6.00

kpl.

1.00

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО:
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В СТУБОВИ, СВЕТИЉКЕ И СВЕТЛОСНИ
ИЗВОРИ:
1. Izrada, isporuka i ugradnja na već izrađene
temelje čeličnog stuba sl.tipu CRFS-A-7/4R
,visine h=7m do reflektora. Stub je izrađen od
čeličnih cevi /trosegmentni/, komplet sa
nosačem reflektora (4 kom u nizu), tip: "4R", .
Stub je opremljen sa
anker pločom
400x400x10mm i četiri ankera M18x600mm.
Stub je ožičen kablom PP00-Y 3x2,5mm², sa
postavljenom priključnom pločom PP-3 sa 2
FRA osigurača 16/10A. Antikorozivna zaštita
stuba je urađena postupkom farbanjem dva
sloja osnovne i jednim slojem završne boje
(neophodno je da Investitor dostavi RAL
oznaku boje). Antikorozivna zaštita stuba je
urađena postupkom farbanjem dva sloja
osnovne i jednim
slojem završne boje
(neophodno je da Investitor dostavi RAL
oznaku boje). /skica stuba data je u projektu/
kom.
Обрачун по комаду
2. Nabavka, transport i ugradnja LED reflektora
dimenzija 462x87x452 mm sa sledećim
karakteristikam:
kućište
od
livenog
aluminijuma, poklopac providno kaljeno staklo,
optičkog sistema širokog sočiva. IP 66, IK 08,
klase I. Svetiljka se isporučuje komplet sa LED
modulima boje svetlosti 4000 K I Ra 80,
efikasnost 126 lm/W, ukupni fluks sistema je ne
manji od 25100 lm. Ukupna maksimalna snaga
ne veća od 200 W. Vreme za koje svetlosni
fluks padne na 70% 50.000 sati. Temperaturni
opseg rada svetiljke je od -30 do +40 stepeni C,
svetiljka treba da poseduje ENEC sertifikat I
poseduje CE znak

3.00

kom.

12.00

Обрачун по комаду

СТУБОВИ, СВЕТИЉКЕ И СВЕТЛОСНИ ИЗВОРИ УКУПНО:
Г ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА:
1. Snimanje trase položenih kablova I stubova
javnog osvetljenja sa unosom u katastar
podzemnih instalacija. Obračun po dužnom
metru trase kablova.
m1
Обрачун по м1
2. Merenje galvanske povezanosti, otpora
rasprostiranja uzemljivača
pauš.
Обрачун паушално

63/65

70.00

1.00

3. Merenje osvetljaja u 5 karakterističnih tačaka
Обрачун паушално
4. Interni tehnički pregled
Обрачун паушално

pauš.

1.00

pauš.

1.00

ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ:
А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Б ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
В СТУБОВИ, СВЕТИЉКЕ И СВЕТЛОСНИ
ИЗВОРИ
Г ИСПИТИВАЊА И МЕРЕЊА
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ УКУПНО:
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ
II АГ ТРИБИНЕ
III САНИТАРНИ ЧВОР
IV ВЕНТИЛАЦИЈА
V ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а УКУПНО:
ПДВ 20%

УКУПНО СА ПДВ-ом
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