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I
OП ШТИ
ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:
- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401
- ЈБКЈС 41100
- www.uzzpro.gov.rs
2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012,14/2015и 68/2015), у даљем
тексту: ЗЈН.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији Краљеве и
Краљичине виле у Тополи – капитални пројекат.
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној
набавци.
5. Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања
понуда.
6. Контакт
Лице за контакт: Мила Сашић, телeфон 011/2658-875.
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II
ПО ДАЦ И
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији Краљеве и Краљичине виле
у Тополи – капитални пројекат.
Назив и ознака из општег речника: Грађевински радови 45000000-7.
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018
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III
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. Место и начин извођења радова
Место извођења радова је Краљева вила на Опленцу у Тополи.
Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време
извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време извођења
радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код Наручиоца
радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.
За време извођења радова понуђач је дужан да зону рада одржава уредном као и
да изврши детаљно чишћење зоне рада по завршетку радова.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести понуђача.
2. Рок извођења радова
Понуђач је дужан да радове који су предмет јавне набавке изведе у року који не
може бити дужи од 60 дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.
3.Oбилазак локације
Понуђач може, ради правилног припремања понуде и прецизнијег сагледавања
услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, пре подношења понуде да изврши
обилазак локације и увид у расположиву пројектну документацију.
Обилазак ће бити организован за сваког понуђача у различитом временском
периоду. Особа за контакт: Мирослав Миловановић, контакт телефон: 064/8167-074.
4. Квалитет
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима
струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.
Избор материјала и избор технике уградње истог извршиће се у договору са
представником Завода за заштиту споменика кулутуре или конзерваторског надзора.
5. Гаранција
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је минимум 24 месеца.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
6. Безбедносна провера
Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 3 дана, од дана
закључења уговора, достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима
лица и возила ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства
унутрашњих послова, ради безбедносне провере.
7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених
радова и уграђеног материјала.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова и уграђеног матријала, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од седам дана,
од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право да
раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Мирослав Миловановић, контакт
телефон: 064/8167-074.
Управа за заједничке послове републичких органа
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8. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова, примењује све потребне мере
заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- и др. Закон)

Управа за заједничке послове републичких органа
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IV
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. ЗЈН)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Обавезни услови (члан 75. ЗЈН)
Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати:
1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:

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

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

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 7 oд 106
1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
предузетнике: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за физичко Уверења Пореске управе Министарства финансија да је
лице: измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Доказ за правно
лице:

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење
понуда;.
Доказ за правно
лице:
Доказ за Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која
предузетнике: је саставни део конкурсне документације
Доказ за физичко
лице:

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. ЗАКОНА)
2.1. Пословни капацитет
Потребно је да понуђач у понуди достави фотокопије важећих сертификата које
је издало акредитационо тело и то:
- SRPS ISO 9001:2008 или ISO 9001:2008 систем менаџмента квалитетом;
- SRPS ISO 14001:2004 или ISO 14001:2004 систем управљања заштитом
животне средине;
- SRPS OHSAS 18001:2007 или OHSAS 18001:2007 систем менаџмента
заштитом здравља и безбедношћу на раду
- SRPS ISO 50001:2004 или ISO 50001:2004 систем управљања енергијом
- SRPS ISO/IEC 27001систем менаџмента безбедношћу информација.
- да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре И090А2 - за извођење грађевинско - занатских радова на објектима у
заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са јасно одређеним границама
катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске културне и природне
баштине и објекте у заштићеним подручјима у складу са актом о заштити културних добара
(осим претварања заједничких просторија у стан, односно пословни простор у заштићеној
околини културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу светске
културне баштине).
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- да поседује важећу дозволу Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре И090А1 за извођење грађевинско-занатских радова на објектима у границама
непорекретних културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у Листу
светске културне и природне баштине и на објектима у заштићеној околини културних добара
од изузетног значаја са одређеним границама катастарских парцела и на објектима у
заштићеној околини културних добара уписаних у Листу светске културне и природне
баштине.
- фотокопијe наведених важећих сертификата које је издало
акредитационо тело
Фотокопија Решења о издавању дозволе И090А2 за извођење
Доказ за грађевинско - занатских радова на објектима у заштићеној околини
предузетнике: културних добара од изузетног значаја са јасно одређеним границама
Доказ за физичко катастарских парцела и културних добара уписаних у Листу светске
лице: културне и природне баштине и објекте у заштићеним подручјима у
складу са актом о заштити културних добара (осим претварања
заједничких просторија у стан, односно пословни простор у заштићеној
околини културних добара од изузетног значаја и културних добара
уписаних у Листу светске културне баштине)
Фотокопија Решења о издавању дозволе И090А1 за извођење
грађевинско-занатских радова на објектима у границама непорекретних
културних добара од изузетног значаја и културних добара уписаних у
Листу светске културне и природне баштине и на објектима у
заштићеној околини културних добара од изузетног значаја са
одређеним границама катастарских парцела и на објектима у заштићеној
околини културних добара уписаних у Листу светске културне и
природне баштине.
Доказ за правно
лице:

2.2. Кадровски капацитет
Кадровски капацитет се односи на број запослених лица код понуђача или радно
ангажованих по другом правном основу у складу са важећим Законом о раду („Службени гласник
РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).
Понуђач треба да располаже кадровским капацитетом и то:
- најмање 15 лица различитих профила;
- најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са важећом лиценцом ИКС
400 или најмање једног диполомираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС
410;
- најмање једног диполомираног инжењера електротехнике са важећом лиценцом
ИКС 450;
- најмање 1 запослено лице које поседује уверење о стручној оспособљености за
обављање послова безбедности и здравља на раду које издаје Министарство рада и социјалне
политике, Управа за безбедност и здравље на раду.
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Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за
физичко лице:

- копије образаца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којих
се види да су запослени или радно ангажовани пријављени на пензијско
осигурање (за сваког појединачно) или
- збирни списак запослених радника и инжењера, оверен од стране
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање из кога се види
да су сви извршиоци, пријављени на пензијско осигурање. Уз обрасце
доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована
лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о
раду;
Уколико у наведеним обрасцима није евидентиран профил стручне
спреме, понуђачи су дужни да доставе други одговарајући доказ
(фотокопија радне књижице, дипломе, доказ о додатној обучености за рад
или преквалификацији).
- копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије из
којих се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да
је измирена обавеза плаћања чланарине Комори (за сваког појединачно).
- копија Уверења о положеном стручном испиту о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.

2.3.Технички капацитет
Понуђач мора да располаже (у својини, по основу лизинга или закупа)
довољним техничким капацитетом:
- најмање 1 (један) камион носивости минимум 5 тона;
- најмање 1 (један) камион носивости до 1,5 тона;
- најмање 2 (две) мешалице за малтер запремине 300л
- 1.600м 2 фасадне скеле
Доказ за правно
лице:
Доказ за
предузетнике:
Доказ за физичко
лице:

- фотокопије Извода из пописне листе, са стањем на дан 31.12.2017.
године која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима
чланова пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички
капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис
одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете или копија
рачуна/уговора о набавци опреме у 2018. години, односно копија уговора
о закупу (са копијом пописне листе закуподавца) или лизингу са
записником о преузимању опреме;
- за мешалице за малтер важећи стручни налаз о извршеном прегледу и
испитивању опреме;
- као доказ о поседовању возила доставља се и копијa саобраћајне
дозволе и електронски очитан извод из саобраћајне дозволе, а уколико
возило није у својини понуђача, понуђач је дужан да поред копије
саобраћајне дозволе и електронски очитаног извода из саобраћајне
дозволе достави и копије уговора који представљају неки од наведених
правних основа за поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о
закупу).
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3. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично
поверава подизвођачу
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН)
И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни
услови, подтачке 1), 2) и 3).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Доказ:

Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача

4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља
IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) И УПУТСТВО
КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2)
и 3), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не
одреди другачије.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
Доказ:

Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама,
осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено
затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија, да у року од пе т дана од дана позива наручиоца достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар
понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно
доступни.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
(докази) јавно доступни.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да прове ри да
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави т ражена документ а у
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно
достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77.
ЈЗН, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико
није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране
судског тумача.
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ИЗЈ АВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈ АВА

којом понуђач: ______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења
понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум:______________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈ АВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

Датум:___________

М.П.
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ИЗЈ АВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач______________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да
је подизвођач ____________________________ из ________________ нема забрану обављања
делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:_____________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈ АВА

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

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, и заштити животне средине.
Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:______________

М.П.
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ИЗЈ АВА

којом члан групе: ___________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив понуђача)
из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да
нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.
У случају потребе Изјаву копирати

Датум:________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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2.2. Кадровски капацитет
(уписати податке у табелу)

Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица са лиценцом
ИКС

Број лиценце
ИКС

1

2

3

1.
2.
3.

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати
Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Ред.
бр.

Име и презиме запослених лица
Профил стручне спреме

14.
15.

Ред.
бр.

Лице са положеним стручним испитом
о практичној оспособљености за
обављање послова безбедности и
здравља на раду.

Број уверења

1

2

3

1.
Напомена: У случају потребе образац фотокопирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗ ЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _________________________из
________________, делимично поверавам _____________ % укупне вредности набавке, а што
се односи на:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена:

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

У случају потребе Изјаву копирати

Датум:________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 21 oд 106

V
УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и
оверен од стране судског тумача.
2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који
су саставни део конкурсне документације.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који
ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том
случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве дате под материјалном и
кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих
чланова групе.
3. Подношење понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде
примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти
или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити
да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом
на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне
набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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4. Понуда са варијантама није дозвољена
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове
своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење
понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
7. Подизвођач
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поврити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном
документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени
правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.
9. Валута
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова урачунати набавку, транспорт, утовар – истовар материјала,
уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и
прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење
градилишта. Такође, у цену урачунати и све захтеве из спецификације конкурсне
документације.
10.Aванс
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене цене.
Понуђач који уз понуду достави изјаву на свом меморандуму и тиме
докаже да неће захтевати авансно плаћање, није дужан да доставља средства
финансијског обезбеђења које се односе на авансно плаћање.
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11. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
достављања привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа
Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року од
30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране
надзорног органа Наручиоца.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
12. Вишак радова
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова за које се утврди
постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
13. Средства финансијског обезбеђења
13.1 Понуђач је дужан да у понуди достави:
Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2% од
вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.
3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 и др. закон 31/2011,
139/2014) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).
- Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без
ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, у року који мора да траје најмање
колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у
случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду
или не закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не
поднесе средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана од дана отварања понуда.
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу

13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранција
за повраћај авансног плаћања обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини од 70% укупно уговорене
цене, са ПДВ-ом која траје 30 дана дуже од рока за извршење уговорних обавеза.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом), и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни
садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу
за банку, као гаранта.
13.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције
за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за
издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од
укупно уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока,
обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум
истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.
13.4. Понуђач којем буде додељен уговор дужан је да у тренутку
закључења уговора преда Наручиоцу:
Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10%, од
укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 139/2014) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017);
- Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене
без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже
од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза;
- Потврду о регистрацији менице;
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од
30 дана, од дана закључења уговора.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом
у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
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13.5. Оригинал банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Понуђач којем буде додељен уговор је дужан да у року од 8 дана од дана
закључења уговора достави Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног
плаћања у висини од 70% од уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
13.6. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје
предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини 10% од укупно уговорене цене
без ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
14. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у понуди достави важећу Полису осигурања од
одговорности из делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилником о условима
осигурања од професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015) са
осигураном сумом у минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време важења
уговора у предметној набавци.
15. Реализација средстaва финансијског обезбеђењa
Наручилац може да реализује средствa финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из предметног поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.
16. Мере заштите
Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет набавке,
примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу
на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015).
17. Заштита података наручиоца
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих
података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити, без обзира на степен те поверљивости.
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18. Заштита података понуђача
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би
значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.
19. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН, тражити у
писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему могу да укажу наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда предајом
на Писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615 и то радним
данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.
Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 156/2018 чији
је предмет извођење радова на реконструкцији Краљеве и Краљичине виле у Тополи –
капитални пројекат.
Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези
са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број
телефона и факса у складу са одредбом члана 20. ЗЈН којом се прописује комуникација у
поступку јавне набавке.
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
20. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
21. Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена
цена.
22. Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати
понуду понуђача који понуди дужи временски период гаранције који не може бити краћи од
две године.
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23. Захтев за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице за
доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН,
садржи следеће податке:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
-

да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
средстава реализован, као и датум извршења налога;
износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
жиро рачун број: 840-30678845-06;
шифра плаћања:153 или 253;
позив на број: редни број јавне набавке;
сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
корисник: Буџет Републике Србије;
назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за
којег је извршена уплата таксе;
потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или
печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1.
Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
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24. Накнада за коришћење патента
Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
25. Закључење уговора
Наручилац закључује уговор у складу са чланом 112. Закона о јавним
набавкама.
26. Измене током трајања уговора
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
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ИЗЈ АВА
о чувању поверљивих података

___________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и
подизвођаче, да ћу у отвореном поступку јавне набавке број 156/2018 чији је предмет извођење
радова на реконструкцији Краљеве и Краљичине виле у Тополи – капитални пројекат и
приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве све податке који су нам
стављени на располагању и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и
откривања као пословну тајну нарочито у делу који се односи на распоред просторија и
инсталације укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у
безбедносном смислу.
Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати приступ
записима и документима који могу садржати појединачне информације чије откривање није
дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или према Европском
законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају поверљивим.
Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и
прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник
података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске одговорности.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и
штити без обзира на степен те поверљивости.
Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора.
Датум: ___________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана и попуњена од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VI
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, дајем
понуду како следи:

Понуда број:
Датум:

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:
______________________________________________________
______________________________________________________
В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(заокружити начин на који се подноси понуда)

Потпис овлашћеног лица

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име
или скраћени назив
Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус понуђача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

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

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус подизвођача
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

Одговорно лице
Лице за контакт
Телефон
Телефакс
e-mail:
Број текућег рачуна
Назив пословне банке код које се
води рачун
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено
већем броју подизвођача
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА
Пословно име
или скраћени назив

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

Матични број понуђача
Порески
идентификациони број
Статус члана групе -носиоца посла
(заокружити)

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

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

Улица и број
Адреса
седишта

Место
Општина

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

Врста - величина правног лица
(заокружити)

А)

Правно лице

Б)

Предузетник

В)

Физичко лице

А)

Велико

Б)

Средње

В)

Мало

Г)

Микро

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

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

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде
I - РАДОВИ НА САНАЦИЈ И И РЕСТАУРАЦИЈ И ФАСАДА ОБЈЕКТА КРАЉЕВ Е ВИЛЕ
У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Mонтажа и демонтажа металне цевасте скеле
за радове на фасадама. Скела мора бити
монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ
мерама, статички стабилна са косницима у
угаоним пољима и по средини скеле. На 4м
висине и на међусобном растојању од 3м скела
мора бити анкерована за објекат и прописно
уземљена на две супротне стране објекта.
Радне платформе од талпи или металних табли
поставити на сваких 2,0-2,1м висине са тим да
је обавезно уз сваку платформу поставити
једну вертикалну даску причвршћену за
стубове скеле. Степенице за пењање по скели
морају бити постављене са унутрашње стране
скеле. Скела мора имати елаборат о
стабилности, дозволу за употребу и мора бити
технички примљена од надлежне службе.
Користи се за све време трајања радова.
Позиција обухвата и постављање прописаног
осветљења за скелу. Светла поставити на свим
угловима и на местима које одреди надзорна
служба.
Извођачу се признаје скела висине до 1,0м
изнад горње ивице атике.

3

4

А.
1.

Управа за заједничке послове републичких органа
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 38 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева обезбеђење комплетне
скеле
за
укупну
површину
као
и
ангажовање укупне радне снаге на монтажи
и демонтажи, као и све непредвиђене
активности које могу наступити.
Обрачун по м2 ортогоналне пројекције скеле.
Mерење се врши по спољњим ивицама скеле
без дуплирања количина на угловима.
Извођачу се признаје скела висине до 1,0м
изнад висине завршног кровног венца или
атике.

3

4

- скела према југозападној фасади

м2

256,5

- скела према југоисточној фасади

м2

127,2

- скела према североисточној фасади

м2

263,6

м2

186,4

- скела према северозападној фасади
2.
Набавка допремање и постављање ПВЦ
перфорираног застора као заштите спољне
стране скеле. Целокупну површину скеле са
предње и бочних страна покрити застором.
ПВЦ перфорирани застор мора бити
причвршћен за скелу да не "виси".
Уколико у току радова дође до оштећења
застор затегнути, ушити и поправити.
Цена
подразумева
обезбеђивање
свог
потребног
материјала
и
ангажовање
потребне радне снаге за монтажу и
демонтажу ПВЦ перфорираног застора.
Обрачун по м² заштићене површине.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 39 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- скела према југозападној фасади

м2

256,5

- скела према југоисточној фасади

м2

142,6

- скела према североисточној фасади

м2

263,6

- скела према северозападној фасади
Израда заштитне надстрешнице ради заштите
пролазника
и
корисника
објекта.
Надстрешницу извести са конструкцијом од
металних цеви везаних за скелу, са дашчаном
облогом и ПВЦ заштитном фолијом. Ширина
надстрешнице мора бити најмање 2-2,5 метара
у зависности од ширине тротоара, а поставља
се у висини од h=2,5 до 2,8м, у паду од 5 до 10
степени према фасадама објекта. Тако
постављена мора имати вертикалну ограду око
надстрешнице висине минимум 0,8м. Посебно
обратити пажњу на спајање настрешнице са
оградом, јер везе морају бити чврсте и
сигурне, с обзиром на фреквентност пешачког
саобраћаја
на
предметном
тротоару.
Непосредно око улаза у објекат поставити
додатно осигурање са бочних страна у виду
ограде за безбедан улазак корисника објекта.
Цена
подразумева
обезбеђивање
свог
потребног
материјала
и
ангажовање
потребне радне снаге за монтажу и
демонтажу заштитне надстрешнице.

м2

208,9

м2

15,5

3.

Обрачун по м 2 хоризонталне пројекције.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 40 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Набавка и постављање заштитне ПВЦ фолије
преко свих отвора на фасади. Фолију
фиксирати дрвеним лајснама, водећи рачуна
да не дође до оштећења. Евентуална оштећења
падају на терет извођача.
Цена
подразумева
обезбеђење
свог
потребног материјала као и ангажовање
потребне
радне
снаге
за
извршење
комплетне позиције.

3

4

- отвори на југозападној фасади

м2

34,1

- отвори на југоисточној фасади

м2

12,6

- отвори на североисточној фасади

м2

35,5

- отвори на северозападној фасади
Израда и постављање табле обавештења, да се
изводе грађевински радови са основним
подацима о објекту, извођачу , инвеститору и
пројектанту.

м2

18,1

ком.

1,0

4.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Обрачун по м 2 .

5.

Табла је димензије 200х100цм.
Цена
подразумева
обезбеђење
свог
потребног материјала као и ангажовање
потребне
радне
снаге
за
извршење
комплетне позиције.
Обрачун по комаду.

А. У К У П Н О ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 41 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

Б.
1.

2.

3.

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА
Демонтажа различитих кабловских водова са
фасада објекта. Сав материјал од демонтаже
сакупити рад 8и утовара и одвоза на градску
депонију удаљену до 15км од градилишта.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи наведених елемената.
Обрачун паушално.
Демонтажа декоративних светиљки са фасаде.
Све демонтиране светиљке уз одговарајући
записник предати представнику Инвеститора.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи
и
одлагању
наведених
елемената.

пауш.

Обрачун по комаду.
Демонтажа степеника од каменог масива
заједно са рушењем свих слојеба подлоге.
Позиција подразумева пажљиву демонтажу
свих степеника, њихово обележавање и
складиштење
на
месту
које
одреди
представник Инвеститора до поновне уградње.
Сав материјал од демонтаже сакупити ради
утовара и одвоза на градску депонију удаљену
до 15км од градилишта.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи, утовар и одвоз шута.

ком.

10,0

м¹

14,9

Обрачун по м¹ и по м³.
- степеници од каменог масива
Управа за заједничке послове републичких органа
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 42 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- подлога
Обијање дела бетона са надпрозорних греда
прозора сутерена. Позиција подразумева
обијање површинског слоја бетона у дебљини
од 4цм. Сав материјал од рушења сакупити
ради утовара и одвоза на градску депонију
удаљену до 15км од градилишта.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи, утовар и одвоз шута.

м³

0,9

Обрачун по м².
Рушење бетонских тротоара око објекта. Сав
шут од демонтаже сакупити ради утовара и
одвоза на градску депонију удаљену до 15км
од градилишта.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи, утовар и одвоз шута.

м²

2,5

Обрачун по м².
Обијање комплетне површине продужног
малтера са фасадних површина покривених
овим материјалом, свих дебљина. Сав шут
прикупити ради утовара и одвоза на градску
депонију удаљену до 15 км од градилишта.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге потребне за извршење позиције,
утовар и одвоз шута.
Обрачун по м 2 стварно обијених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.

м²

242,2

4.

5.

6.

Управа за заједничке послове републичких органа
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 43 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- југозападна фасада

м2

142,1

- југоисточна фасада

м2

76,9

- североисточна фасада

м2

133,9

м2

104,5

Обрачун по м².
Демонтажа кулије плоча заједно са подлогом
са
комплетне
површине
терасе
на
североисточној фасади. Позиција подразумева
пажљиву демонтажу комплетне количине
плоча и подлоге до армиранобетонске
конструкције.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге потребне за извршење позиције,
утовар и одвоз шута.

м²

112,0

Обрачун по м².
Демонтажа армираног стакла са надстрешница
изнад улаза у објекат. Позиција подразумева
пажљиву демонтажу комплетне количине
стакла. Сав материјал од демонтаже сакупити
ради утовара и одвоза на градску депонију
удаљену до 15км од градилишта.

м²

137,4

7.

8.

9.

- северозападна фасада
Демонтажа комплетне количине
стрехе. Сав материјал од демонтаже
ради утовара и одвоза на градску
удаљену до 15км од градилишта.
Цена подразумева ангажовање
радне снаге потребне за извршење
утовар и одвоз шута.

опшивке
сакупити
депонију
потребне
позиције,
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 44 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

2

3

4

м²

37,4

1
Цена
подразумева
демонтажи, утовару
елемената.
10.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

комплетан рад на
и одвозу наведених

Обрачун по м²
Демонтажа дрвених греда надстрешнице
терасе на североисточној фасади. Сав
материјал од демонтаже сакупити ради
утовара и одвоза на градску депонију удаљену
до 15км од градилишта.
Цена
подразумева
комплетан рад на
демонтажи, утовару и одвозу наведених
елемената.
Обрачун по м³

м³

1,7
Б. УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

В.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.

Ручни ископ земље III категорије ради израде
темеља степеништа. Ископану земљу превести
колицима, утоварити на камион и одвести на
градску депонију
удаљену до 15км од
градилишта.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

2.

Обрачун по м³ земље.
Набавка и разастирање шљунка. Тампонски
слој шљунка дебљине 10 цм насути у
слојевима, набити и фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1 цм.
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м³

0,5

Страна 45 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

Обрачун по м³ набијеног шљунка.

м³

25,5

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

В. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Г.

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

1.

Набавка потребног материјала, транспорт и
израда
армирано-бетонског
темеља
степеништа,
косе
плоче
и
степеника
спољашњег степеништа, марке МБ 30. Све
наведене елементе армирати према пројекту и
статичком
прорачуну.Бетонирати
преко
претходно насутог слоја шљунка дебљине
10цм (обрачунат у посебној позицији). Бетон
уградити и неговати по прописима. У цену
позиције улазе и оплата и арматура.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције, укључујући и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

2.

Обрачун по м³ бетона.
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда армиране цементне кошуљице на
подовима тераса,заједно са израдом прага,
минималне дебљине 4цм на месту где је слој
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м³

2,7

Страна 46 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
најтањи, са константним једноличним падом
минимум
од1-1,5%
према
сливницима.
Подлогу за кошуљицу, пре наношења
кошуљице, очистити и опрати. Малтер за
кошуљицу справити са просејаним шљунком
јединицом, размере 1:3, са додатком фибрина.
Кошуљицу армирати арматурном мрежом Q131, постављеном у средини слоја. Кошуљицу
неговати док не очврсне. Кошуљица има
функцију слоја за пад и слоја за изравнавање.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

Обрачун по м².
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда
холкера.
Холкере
израдити
у
цементном малтеру размере 1:3, и армирати их
рабиц плетивом, у свему према правилу
струке, развијене ширине до 25 цм.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

м²

137,4

Обрачун по м 1 израђеног холкера.
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда тротоара од армираног бетона, дебљине
8цм, марке бетона МБ 20. Горњу површину
стазе противклизно
обрадити и бетон
неговати.

м1

26,7

3.

4.
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 47 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

Обрачун по м².

м²

242,2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Г. УКУПНО АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Д.
1.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Чишћење спојница (фуга), посебним челичним
кланфама у дубини од 2цм, са чишћењем
површина челичним четкама и прањем млазом
воде у комплетној, обијеној површини фасада
која је зидана опеком.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за описане и све друге
активности које могу наступити у поступку
чишћења зиданих површина на фасадама
објекта.
Обрачун по м 2 стварно обијених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.
- југозападна фасада

м2

142,1

- југоисточна фасада

м2

76,9

- североисточна фасада

м2

133,9

- северозападна фасада

м2

104,5
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Страна 48 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Шлицовање-штемовање зидова за провлачење
каблова електроенергетских инсталација нa
фасади. Трасе за штемовање обележити и
штемовати за потребну дубину пвц црева. Сав
материјал од штемовања прикупити и
одложити на градилишну депонију.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за описане и све друге
активности које могу наступити у поступку
извршавања ове позиције.

3

4

Обрачун по м¹.
Санација пукотина убризгавањем цементног
млека под притиском уз претходно чишћење и
продубљивање.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

м¹

18,5

Обрачун по м¹

м¹

15,2

2.

3.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Д. У К У П Н О ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Ђ.

ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ

1.

Чишћење и прање делова фасада од природног
камена,
водом
под
притиском
и
компримованим ваздухом, без пескирања.
Чишћење вршити пажљиво до мере да се
скину све масне флеке, нечистоћа и слојеви
патине, а да се не оштети кохерентност
подлоге од природног и вештачког камена.
Ово чишћење и прање врши се искључиво
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Страна 49 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
неабразивним путем, ваздухом и водом под
притиском,
са
додатком
по
потреби
детерџената и хемијских средстава за прање.
Цена
подразумева
набавку
потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.
Обрачун по м 2 стварно обијених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.

3

4

- степеништа

м2

38,8

- сокла

м2

113,9

- подпрозорска клупица

м¹

28,7

ком.

14,0

м¹

53,4

- поклопна капа стубића ограде
2.

- греда ограде терасе
Чишћење делова фасада од природног камена
пескирањем под контролисаним притиском.
Чишћење вршити пажљиво до мере да се
скину све масне флеке, нечистоћа и слојеви
патине, а да се не оштети кохерентност
подлоге од природног и вештачког камена. По
чишћењу приступити прању водом под
притиском, ради скидања честица прашине,
слојева песка и
камене ситнежи.
Ово
чишћење и прање врши се искључиво
абразивним путем, ваздухом, најситнијим
кварцним песком, гранулације 0,3-0,8мм, и
водом под притиском, без додатака хемијских
средстава за прање.
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 50 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена
подразумева
набавку
потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.
Обрачун по м 2 стварно обијених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.

3

4

- степеништа

м2

38,8

- сокла

м2

113,9

- подпрозорска клупица

м¹

- поклопна капа стубића ограде
- греда ограде терасе

3.

Малтерисање фасада у два слоја продужним
малтером.
Пре
малтерисања
извршити
шприцање
подлоге
течном
емулзијом
справљеном од Rofix-a, размере 1:1 са
додатком оштрог просејаног песка у слоју који
не сме бити дебљи од 3-4мм, уз претходно
квашење зидне површине. Први слој "грунт"
радити Rofix малтером размере 1:2:6 и
дебљине слоја до 2цм, од испраног, просејаног
оштрог песка и гашеног креча, одлежалог
најмање 30 дана. Креч растворити у води и
процедити кроз густо сито како не би дошло
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28,7

ком.

14,0

м¹

53,4

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 51 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
до ''кокичења'' фасаде. У овај раствор додати у
суво припремљен малтер уз стално мешање,
како се кречно млеко не би издвојило.
Малтер наносити преко поквашене подлоге,
(просушена подлога после пачокирања). Када
дође до просушивања првог слоја малтера,
извршити нарезивање ради бољег везивања
другог слоја и набацити други слој Rofix
малтера у размери 1:3:9, ''пердаш'' малтер који
се справља на исти начин као први слој, само
је песак ситан, чист без примеса, муља и
органских материја. Други слој дебљине 12цм, наноси се преко потпуно везалог првог
слоја, који се претходно покваси. Завршну
површину испердашити уз квашење и глачање
малим пердашкама.Омалтерисане површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве. Малтер неговати
квашењем да не дође до сушења и
''прегоревања''.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције, укључујући и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

3

4

- југозападна фасада

м2

142,1

- југоисточна фасада

м2

76,9

Обрачун по м².
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- североисточна фасада

м2

133,9

- северозападна фасада
Набавка потребног материјала, транспорт и
санирање оштећења квадера од природног
камена. Санацију извршити штемовањем
квадераи израдом пломби од камена у облику
призме и уградњом на месту оштећења.
Пломбу уградити у цементном малтеру са
додатком адитива за повећање везивне моћи
малтера
или
специјалним
лепковима.
Пломбирање извести истом врстом камена и
начином обраде као оригинални камен.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције, укључујући и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

м2

104,5

Обрачун по м³.
Израда новог вештачког камена на деловима
сокле са којих је обијен слој бетона надпрозорне креде. Извршити шприцање
подлоге цементним млеком са додатком
оштрог просејаног песка-1, у размери 1:1 уз
претходно квашење зидне површине. Слој који
се наноси не сме бити дебљи од 3-4мм. Преко
шприца набацити слој цементног малтера
размере 1:3, справљен са просејаним песком -1,
у слоју дебљине 1,5-2 цм. Када се овај слој

м³

0,4

4.

5.
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 53 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
просуши и избразда, поново се кваси водом,
затим се набацује други слој. Смесу за
вештачки камен, у размери 1:2 справити од
цемента и дробљеног агрегата (мешавина
камене ризле-1, каменог гриза и каменог
брашна ), воде и по потреби ситно млевене
оксидне боје, а све по упутству стручног
сарадника Завода за заштиту споменика
културе. Завршни слој вештачког камена
нанети у дебљини 1,5-2 цм. Када се овај слој
мало просуши, извршити глачање односно
глетовање.
У коначној обради вештачки камен се обрађује
идентично
постојећем
начину
обраде
природног камена којим је обрађена сокла.
Простор
покривен вештачким
каменом
изделити фугама у распореду и димензијама
према постојећим квадерима сокле.Завршна
обрада шпицовањем изводи се тек после 3-4
дана пошто подлога очврсне.
НАПОМЕНА: Пре почетка обијања површина
од вештачког камена извођач је у обавези да
направи довољан број узорака које ће
писменим путем, уписивањем у грађевински
дневник, изабрати и одобрити израду стручни
сарадник Завода.
Приликом извођења ове позиције узети у
обзир напомену дату у техничком опису.

3

4
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 54 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције, укључујући и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.
Обрачун по м 2 стварно обијених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.
Рестаурација оштећења на површинама фасада
од природног
камена. Крпљење камена
извести специјалним репаратурним малтерима
са агрегатом, кречњаком, кварцним песком,
полимерима и по потреби цементом и кречом.
Материјал који се користи за рестаурацију
мора бити фабрички упакован, са атестом
домаће
акредитоване
лабораторије
или
института. У цену урачунати продубљивање и
чишћење напрслина. Завршна обрада је у
свему
према
постојећој,
шмирглањем,
брушењем и штоковањем санираних површина
тако да се постигне уједначеност.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

м2

2,5

- степеништа

м2

38,8

- сокла

м2

6.

Обрачун по м².
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113,9

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 55 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- поклопна капа стубића ограде

7.

8.

- греда ограде терасе
Постављање степеника од каменог масива који
су демонтирани. Степенике поставити у
цементном малтеру на претходно израђену
подлогу од армираног бетона (обрачуната у
посебној позицији). У цену позиције улазе
припрема
подлоге
и
фуговање
микроармираном масом за фуговање за
спољне просторе у тону који након извршених
проба одреди представник Завода за заштиту
споменика културе.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.
Обрачун по комаду степеника.
Фуговање сокле од природног камена и
степеника од природног камена који нису
демонтирани.
Фуговање
извршити
микроармираном масом за фуговање за
спољне просторе у тону који након извршених
проба одреди представник Завода за заштиту
споменика културе.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.
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ком.

14,0

м¹

53,4

м¹

14,9

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 56 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

- степеништа

м2

38,8

- сокла
Извођење закошења завршетка камене сокле
под углом од 45°. Закошење извести
репаратурним малтером за репрофилисање
бетона, отпорним на влагу и смрзавање.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање укупно потребне
радне
снаге
за комплетно извршење
предметне позиције.

м2

113,9

м¹

59,4

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Обрачун по м²

9.

Обрачун по м¹

Ђ. У К У П Н О ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТЕРСКИ РАДОВИ
Е.
ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Све радове изводити од бакарног лима
дебљине 0,60 мм. Лимове кројити у радионици
на основу профила узетих са аутентичних
елемената на објекту или према детаљима које
ће дати надзорна служба. Завршно повезивање
и монтирање вршити на лицу места.
Повезивање лимова извести тако да се лиму
остави могућност дилатирања и рада. Пре
полагања на површине у малтеру поставити
слој изолима.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 57 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Уз зид подићи лим за мин 10цм, а ивицу
подвући у спојнице мин 2цм. Лимови се
фиксирају помоћу флах гвожђа дим 4/40мм
одговарајуће дужине. Флахови су анкеровани
у масу зида помоћу завртњева и типлова.
Јединичним ценама обухваћени су и сви
припремни радови: израда подлоге за
опшивање лимом као и штемовање зидова на
које се уграђују пакнови или флахови носачи.
Сви лимарски радови морају се изводити по
пропису. Радови се морају предати потпуно
завршени, а површине под лимом очишћене од
шута.
Демонтажа свих пропалних елемената од
поцинкованог
и
бакарног
лима
на
фасадама.Приликом
демонтаже
оставити
најочуваније делове као узорке за израду
нових елемената и опшивки. Узорке однети у
радионицу а остало сакупити, спустити,
утоварити и одвести на градску депонију, (без
задржавања на градилишној депонији).
Цена подразумева ангажовање потребне
радне
снаге
и
демонтажу
лимених
елемената, као и одвоз на градску депонију
без задржавања на привременој депонији
око објекта чија је фасада предмет
рестаурације.

3

4

м1

112,0

1.

Обрачун по комаду и по м¹.
– Ознака у пројекту- а - хоризонтални олук
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 58 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

– Ознака у пројекту- б - вертикални олук
– Ознака у пројекту- в -угаони декоративни
елемент

м1

49,2

ком.

8,0

ком.

16,0

ком.

6,0

м1

3,1

2.

– Ознака у пројекту- г -водоскупљач
– Ознака у пројекту- д -вентилациони
поклопци
– Ознака у пројекту- ђ - опшивка солбанка
прозора, РШ до 33цм
Набавка, припрема и монтажа лимарије од
бакарног лима. Лимове кројити у радионици
према узорцима елемената узетих са објекта
или према детаљима које ће дати надзорна
служба. Завршно повезивање и монтирање
вршити на лицу места. Монтажа подразумева
претходно
постављање подложног лима
д=0,6мм
са
прописаним
подвлачењем
елемената у односу на друге материјале, са
комплетним радовима на спајању елемената
лима са двоструким фалцовањем, калаисањем
и причвршћивањем нерђајућим подвезицама, и
израдом хидроизолације "изолимом" у свему
према
прописима.
Забрањује се извођачу да се калаисање спојева
врши на објекту отвореним пламеном сходно
правилнику о заштити од пожара.
Развијене ширине елемената од бакарног лима
дате су за сваки елемент посебно. За опшивке
чија је ширина већа од 50цм, обавезно је
нитовање и летовање са преклопним шавовима
од 2цм. На спољашњим ивицама урадити
окапнице одмакнуте од зида минимум 3цм.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 59 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Ценом обухваћен сав потребан материјал и
рад за комплетно извршење позиције у
свему према правилу струке.

3

4

– Ознака у пројекту- а - хоризонтални олук

м1

112,0

– Ознака у пројекту- б - вертикални олук
– Ознака у пројекту- в -угаони декоративни
елемент

м1

49,2

ком.

8,0

ком.

9,0

ком.

6,0

м1

3,1

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Обрачун по комаду и по м¹.

– Ознака у пројекту- г -водоскупљач
– Ознака у пројекту- д -вентилациони
поклопци
– Ознака у пројекту- ђ - опшивка солбанка
прозора, РШ до 33цм

Е. У К У П Н О ЛИМАРСКИ РАДОВИ
Ж.
1.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Набавка потребног материјала, транспорт и
израда
хоризонталне
хидроизолације на
подовим тераса, у свему према правилима
струке. На подлогу од цементног естиха
нанети хидроизолацију од полиуретанске
течне мембране Sikalastic® 601/621 MTC-18
или
слично. Ово
је високоеластични,
једнокомпонентни, бешавни, паропропусни
систем хидоизолационих премаза који се
састоји од следећих слојева:

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 60 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
- Sikalastic -601 BC нанешен у једном слоју,
oјачан

3

4

- подови тераса

м2

137,4

- холкери
Набавка потребног материјала, транспорт и
постављање
заштите
хидроизолације
од
геотекстила.
Ценом обухваћен сав потребан материјал и
рад за комплетно извршење позиције у
свему према правилу струке.

м1

Обрачун по м²

м2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

- Sika Reemat Premuim и заптивен
- са једним слојем Sikalastic -621 TC
Ценом обухваћен сав потребан материјал и
рад за комплетно извршење позиције у
свему према правилу струке.
Обрачун по м² и м¹.

2.

26,8

137,4
Ж. У К У П Н О ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

З.
1.

КАМЕНОРЕЗАЧ КИ РАДОВИ
Набавка материјала, машинска обрада и
постављање подних
плоча од природног
камена - гранита, дебљине 3цм у цементном
естриху размере 1:3, минималне дебљине слоја
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 61 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
5цм на терасама. Плоче поставити по
димензијама и слогу у свему према пројекту, а
затим их исфуговати и очистити. У цену улазе
припрема подлоге, набавка и постављање
камених плоча и фуговање.
Ценом позиције обухваћен сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције.

3

4

Обрачун по м²

м²

137,4

м²

72,7

2.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Нивелисање камених плоча тротоара око
објекта. Камене плоче изнивелисати тако да
иду од објекта. У цену позиције урачунати и
чишћење камена и фуговање спојница.
Ценом позиције обухваћен сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције.
Обрачун по м²

З. УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
И.
БРАВАРСКИ РАДОВИ
Све браварске радове извести у свему према
постојећим очуваним елементима. Елементе
спајати закивцима или заваривањем, чисто и
прецизно, према везама на оригиналу. Радове
извести у радионици или на лицу места
квалификованом радном снагом.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 62 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
У радионици урадити први заштитни премаз
чистим
минијумом
и
на градилиште
допремити елементе спремне за уградњу.
У
цену
ставке улазе сва потребна
штемовања, ојачања, анкери и евентуалне
поправке оштећених површина.
Рестаурација металних гитера на прозорима
сутерена. Извршити детаљан преглед, по
потреби демонтажу и радионичку обраду и
поправку гитера, са заменом свих оштећених и
дотрајалих елемената, као и санирање и
крпљење мањих оштећења.
Цена обухвата ангажовање потребне радне
снаге, набавку комплетног материјала и
укупан рад на извршењу описане позиције,
као и све непоменуте активности које могу
наступити.

3

4

ком.

4,0

ком.

6,0

1.

Обрачун по комаду и димензијама
- гитер на прозору сутерена дим.55х75цм

2.

- гитер на прозору сутерена дим.110х75цм
Рестаурација
металних
елемената
надстрешница тераса. Извршити детаљан
преглед, по потреби демонтажу и радионичку
обраду и поправку делова надстрешница од
метала, са заменом свих оштећених и
дотрајалих елемената, као и санирање и
крпљење мањих оштећења.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 63 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена обухвата ангажовање потребне радне
снаге, набавку комплетног материјала и
укупан рад на извршењу описане позиције,
као и све непоменуте активности које могу
наступити.

3

4

ком.

1,0

ком.

1,0

м¹

45,3

3.

4.

Обрачун по комаду.
- надстрешница изнад улаза у објекат на
југозападној фасади
надстрешница
изнад
терасе
на
североисточној фасади
Рестаурација металне ограде тераса објекта.
Извршити детаљан преглед, по потреби
демонтажу и радионичку обраду и поправку
ограде, са заменом свих оштећених и
дотрајалих елемената, као и санирање и
крпљење мањих оштећења.
Цена обухвата ангажовање потребне радне
снаге, набавку комплетног материјала и
укупан рад на извршењу описане позиције,
као и све непоменуте активности које могу
наступити.
Обрачун по м¹.
Рестаурација
декоративних
канделабера.
Извршити детаљан преглед и радионичку
обраду
и
поправку
свих
елемената
канделабера, са заменом свих оштећених и
дотрајалих делова, као и санирање и крпљење
мањих оштећења.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 64 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена обухвата ангажовање потребне радне
снаге, набавку комплетног материјала и
укупан рад на извршењу описане позиције,
као и све непоменуте активности које могу
наступити.

3

4

ком.

10,0

Обрачун по комаду и димензијама

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

И. У К У П Н О БРАВАРСКИ РАДОВИ
Ј.
1.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
Рестаурација,
репарација
и
поправка
спољашњих оквира и крила оригиналних
прозора. Оквире и крила прозора детаљно
прегледати и ампасовати, оштећене делове, по
узору на постојеће, пажљиво заменити новим
од исте врста дрвета, са идентичном
профилацијом. Оков прегледати, очистити и
поправити, а делове који недостају урадити по
узору на првобитне.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.
Обрачун по комаду и димензијама.
– двокрилни прозор са надсветлом дим.
140х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом дим.
118х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом дим.
130х250 цм

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

ком.

6,0

ком.

4,0

ком.

5,0

Страна 65 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

3

4

ком.

1,0

ком.

3,0

– једнокрилни прозор дим. 70х178 цм

ком.

1,0

– једнокрилни прозор дим. 90х178 цм

ком.

1,0

– једнокрилни прозор дим. 55х75 цм

ком.

4,0

– двоокрилни прозор дим. 110х75 цм

ком.

6,0

– једнокрилни прозор дим. 66х90 цм
Набавка потребног материјала, транспорт,
израда и монтажа нових прозора на кровним
баџама. Прозоре израдити од квалитетног и
сувог храстовог масива, димензија и
профилације у свему по угледу на оригиналне
елементе. Крила опремити одговарајућим
оковом и застаклити равним квалитетним флот
стаклом дебљине 6мм.Крила и рам прозора
импрегнирати акрилном импрегнацијом и
завршно фарбати акрилном бојом на воденој
бази.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

ком.

1,0

ком.

8,0

1
– двокрилни
170х250 цм
– двокрилни
120х250 цм

2.

2
прозор са надсветлом дим.
прозор

са надсветлом дим.

Обрачун по комаду.
- двокрилни прозор дим. 123/140 цм
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 66 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Рестаурација, репарација и поправка дрвених
врата. Оквире и крила врата детаљно
прегледати и ампасовати, оштећене делове, по
узору на постојеће, пажљиво заменити новим
од исте врста дрвета, са идентичном
профилацијом. Оков прегледати, очистити и
поправити, а делове који недостају урадити по
узору на првобитне.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

3

4

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

1,0

ком.

1,0

3.

Обрачун по комаду и димензијама.
– двокрилна врата са надсветлом дим. 140х332
цм
– двокрилна врата са надсветлом дим. 140х345
цм
– двокрилна врата са надсветлом дим. 130х357
цм
4.

– двокрилна врата дим. 140х200 цм
Рестаурација, репарација и поправка дрвених
ролетни на прозорима. Ролетне детаљно
прегледати,
извршити
поправку
мањих
оштећења и замену трулих елемената, у свему
према оригиналним елементима.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 67 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

ком.

6,0

ком.

4,0

ком.

5,0

ком.

1,0

ком.

3,0

– једнокрилни прозор дим. 70х178 цм

ком.

1,0

– једнокрилни прозор дим. 90х178 цм
Набавка потребног материјала, транспорт,
израда и монтажа нове опшивке стрехе.
Опшивку стрехе израдити од квалитетне и
суве грађе, у свему према оригиналним
елементима који су демонтирани.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.

ком.

1,0

м²

112,0

Обрачун по комаду и димензијама.
– двокрилни прозор са надсветлом
140х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом
118х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом
130х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом
170х250 цм
– двокрилни прозор са надсветлом
120х250 цм

5.

Обрачун по м².

дим.
дим.
дим.
дим.
дим.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Ј. УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ
К.
МОЛЕРСКО-ФАРБ АРСКИ РАДОВИ
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 68 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Набавка потребног материјала, транспорт и
скидање боје са оригиналне столарије прозора и капија и врата, паљењем. Постојеће
слојеве боје комплетно скинути паљењем
бренером са плином или хемијским путем и
употребом шпахтли и одговарајућих алатки.
Поступак понављати док се не скину сви
слојеви боје и не дође до здравог и чистог
дрвета. Нарочиту пажњу обратити да не дође
до оштећења ивица и профилације. По
извршеном скидању боје дрво пребрусити
фином шмирглом.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

м²

310,8

1.

Обрачун по м² очишћене површине.
2.
Набавка потребног материјала, транспорт и
бојење оригиналне столарије - оквира и крила
врата и ролетне, лазурним бојама, у тону по
избору стручног сарадника Завода за заштиту,
са завршним лакирањем. Дрво очистити а
затим извршити подкитовање и превлачење
китом, брушење и надкитовање. Бојити
лазурном бојом први пут, брусити и бојити
други пут са размаком за сушење од 24 сата .
Фино
брусити,
најфинијом
шмирглом,
исправити китом са додатком лазурне боје,
иберциговати и финално лакирати лаком
отпорним на атмосферилије у две руке са
размаком за сушење од 24 сата. Финална
обрада мора бити глатка без видних трагова
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 69 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
четке и ваљка. Обрачунато бојење спољних
крила обострано уз примену коефицијента
1,45.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

м²

103,5

м²

65,2

Обрачун по м².
- врата

3.

- ролетне
Набавка потребног материјала, транспорт и
бојење оригиналне столарије - прозора, у тону
по избору стручног сарадника Завода за
заштиту.
Дрво очистити а затим нанети
подлогу од фирнајза са додатком уљане боје.
Извршити подкитовање и превлачење уљаним
китом, брушење и надкитовање. Бојити
уљаном бојом први пут, брусити и бојити
емајл лаком. Фино брусити, иберциговати,
исправити емајл китом и бојити емајл лаком.
Финална обрада мора бити глатка без видних
трагова четке и ваљка. Обрачунато бојење
спољашњих крила обострано уз примену
коефицијента 1,45.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције,
укључујући
све
непоменуте
активности које могу наступити.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 70 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

м²

207,3

- југозападна фасада

м2

142,1

- југоисточна фасада

м2

76,9

- североисточна фасада

м2

133,9

м2

104,5

4.

Обрачун по м².
Набавка потребног материјала и бојење свих
фасадних површина прекривених продужним
малтером акрилним или силикатним бојама,
водонепропусним
и
паропропусним,
микроармираним, постојаним на светлост и
атмосферске
утицаје,
са
обавезним
претходним наношењем прописане подлогепрајмера.
Површине морају бити у
потпуности суве и очишћене од прашине.
Бојење фасада извести у најмање два премаза
у тону по избору стручног сарадника Завода, а
на основу усвојеног узорка, након претходно
извршених проба. Материјал мора да има
потребне атесте.
Цена
обухвата
набавку
комплетног
материјала, укупан транспорт и рад на
извршењу описане позиције, као и све
непоменуте
активности
које
могу
наступити.
Обрачун по м 2 стварно изведених површина са
одбијањем отвора површине преко 3м², без
посебног обрачуна уложина.

- северозападна фасада
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 71 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Набавка потребног материјала и бојење гитера
на прозорима објекта. Позиција обухвата
чишћење од наслага боја, шлајфовање и
китовање, премаз антикорозивним средствима,
бојење основном бојом у свему према
упутству произвођача, а потом два пута
завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron
finish у тону усвојеном на основу израђених
узорака одобрених од стране стручног
сарадника Завода за заштиту споменика
културе.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

ком.

4,0

ком.

6,0

5.

Обрачун по м².
- гитер на прозору сутерена дим.55х75цм

6.

- гитер на прозору сутерена дим.110х75цм
Набавка потребног материјала и бојење
металних делопва надстрешница. Позиција
обухвата
чишћење
од
наслага
боја,
шлајфовање
и
китовање,
премаз
антикорозивним средствима, бојење основном
бојом у свему према упутству произвођача, а
потом два пута завршним премазом NovaliS
ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на
основу израђених узорака одобрених од стране
стручног сарадника Завода за заштиту
споменика културе.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 72 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

Обрачун по м².
Набавка потребног материјала и бојење
металних делопва ограда тераса. Позиција
обухвата
чишћење
од
наслага
боја,
шлајфовање
и
китовање,
премаз
антикорозивним средствима, бојење основном
бојом у свему према упутству произвођача, а
потом два пута завршним премазом NovaliS
ferromicaceo/iron finish у тону усвојеном на
основу израђених узорака одобрених од стране
стручног сарадника Завода за заштиту
споменика културе.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

м²

42,3

Обрачун по м².
7.
Набавка потребног материјала и бојење
декоративних канделабера. Позиција обухвата
чишћење од наслага боја, шлајфовање и
китовање, премаз антикорозивним средствима,
бојење основном бојом у свему према
упутству произвођача, а потом два пута
завршним премазом NovaliS ferromicaceo/iron
finish у тону усвојеном на основу израђених
узорака одобрених од стране стручног
сарадника Завода за заштиту споменика
културе.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

м²

90,5

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Страна 73 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

Обрачун по комаду.
Хидрофобна
заштита површина фасаде
изведених од вештачког и природног камена,
премазом од полимерног воска, на бази водене
емулзије,
ради
заштите
од
утицаја
атмосферилија и дејства влаге, а у свему према
упутству произвођача.
Цена подразумева набавку свог потребног
материјала и ангажовање потребне радне
снаге за комплетно извршење предметне
позиције.
Обрачун по м 2 стварно заштићених површина
без одбијања отвора и без посебног обрачуна
уложина и развијања површина.

ком.

10,0

8.

м2

- сокла

м2

113,9

- подпрозорска клупица

м¹

28,7

- греда ограде терасе

ком.
м¹

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

38,8

- степеништа

- поклопна капа стубића ограде

Јединична
цена без
ПДВ-а

14,0
53,4

К. У К У П Н О МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 74 oд 106

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

ком.

2,0

Л.
1.

2.

3.

РАЗНИ РАДОВИ
Узимање узорка- исечка малтера са фасаде,
које одреди надзорни орган, димензија око
10/10 цм. Исечак извадити све до зиданог дела
и испитати микроскопски од за то надлежне
установе, у циљу утврђивања првобитне боје
фасаде.
Ценом позиције обухваћен је сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције.
Обрачун по комаду исечка.
Набавка, транспорт и постављање равног флот
стакла, дебљине 6мм. Стакло мора бити
квалитетно, равно, без таласа, мехурића и
оштећења. Стакло је мање за 2-3 мм од фалца,
да не би пуцало, а причвршћује се и заптива
одговарајућим китом.
Ценом позиције обухваћен је сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције.
Обрачун по м².
Набавка, транспорт и постављање армираног
стакла дебљине 6/7мм на надстрешнице изнад
улаза у објекат. Стакло мора бити квалитетно,
без мехурића и оштећења. Стакло је мање за 23 мм од фалца, да не би пуцало, а причвршћује
се и заптива одговарајућим китом.

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

м2

15,2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2
Ценом позиције обухваћен је сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције,
као и све друге активности које могу
наступити у поступку извршавања ове
позиције.

3

4

Обрачун по м².
Набавка потребног материјала и конзервација
бронзаног
рељефа,
након
претходно
извршених проба и одобрене технологије
извођења радова. Извршити макро преглед
табле, а затим скинути нечистоћу хемијским и
механичким путем. Начин чишћења и средства
која
ће
се
употребљавати
одредиће
конзерватор, после обавезних проба на лицу
места. Прво извршити чишћење најмање
агресивним методама, танзитивом. Затим
извршити одклањање хлорида дестилованом
водом и утврђивање њиховг постојања
кондуктометром. Извршити обнављање патине
на местима где она недостаје. Извршити
полирање рељефа и третман стабилизације
метала бензо-триазолом. Завршно заштити
рељеф воштаном пастом и извршити полирање
заштитног премаза.
Ценом позиције обухваћен је сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције,
као и све друге активности које могу
наступити у поступку извршавања ове
позиције.

м²

37,4

4.
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Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

Обрачун паушално.
Набавка и уградња храстових греда дужине 5м
са заштитом два премаза сандолина на бази
воска у боји храста, на великој тераси,
димензија 18x12цм. У цену урачунати и
обраду греда.
Ценом позиције обухваћен је сав потребан
материјал и ангажовање радне снаге
неопходне за извршење описане позиције,
као и све друге активности које могу
наступити у поступку извршавања ове
позиције.

пауш.

1

Обрачун по комаду.
Вршење
сондажног
ископавања
ради
утврђивања нивоа влаге у темељима и
темељним зидовима и проналажења решења за
дренажу објекта.

ком.

21,0

5.

6.

Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за извршавањe ове позиције.
Обрачун паушално.
7.

Одвоз шута са градилишта на градску
депонију подразумева утовар и киповање на
депонију удаљености до 15км од градилишта,
заједно са прикупљањем шута по тротоару и
превоз ручним колицима на приступно место.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за извршавањe ове позиције,
комплетан рад и транспорт.
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пауш.

1,0

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

м3

12,5

м2

706,9

м2

197,8

Обрачун по м³ утовареног и одвеженог шута.

8.

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Чишћење и прање стакала на прозорима и
вратима од разних прљавштина после
завршетка свих радова на фасади.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за извршавањe ове позиције.
Обрачун по м².

9.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Чишћење и прање тротоара по завршетку свих
радова.
Цена подразумева ангажовање потребне
радне снаге за извршавањe ове позиције.
Обрачун по м2.

Л. У К У П Н О РАЗНИ РАДОВИ
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I УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈ И И РЕСТАУРАЦИЈ И ОБЈЕКТА
КРАЉЕВ Е ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ
без ПДВ-а
А.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

Б.

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА

В.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Г.

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Д.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Ђ.

ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТЕРСКИ
РАДОВИ

Е.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Ж.

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

З.

КАМЕНОРЕЗАЧ КИ РАДОВИ

И.

БРАВАРСКИ РАДОВИ

Ј.

СТОЛАРСКИ РАДОВИ

К.
Л.

МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
УКУПНО I:
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ПДВ-ом

Страна 79 oд 106
II - ПРЕДМЕР РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕСТАУРАЦИЈИ ОБЈЕКТА КРАЉЕВЕ ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ КРУЖНА ПЕРГОЛА И ПЕРГОЛА НА ПОТЕЗУ КРАЉЕВА-КРАЉИЧИНА ВИЛА
редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2

3

4

5

6

7

8

пауш.

1

м³

9.4

ком.

7

м¹

31.4

A
1.

2.

3.

4.

КРУЖНА ПЕРГОЛА
Рашчишћавање терена.
Цена подразумева комплетан рад,
утовар и одвоз шута.
Реконструкција сокле перголе
(рушење каменог зида до здравог и
истог президати у свема према
првобитном). Висина зида је просечне
висине од 50цм.
Цена подразумева обезбеђивање свог
потребног материјала и ангажовање
потребне радне снаге.
Израда темеља стубова 50x50/70цм
(споља обложити каменом) са
формирањем анкера за везивање
стубова.
Цена подразумева обезбеђивање свог
потребног материјала и ангажовање
потребне радне снаге.
Израда изравњавајуће завршне
гредице (капе) по угледу на првобитну
од армираног бетона МБ30, висине
10цм, ширине 50цм, армиране мрежом
Q335 у два слоја.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
Израда пода перголе од сивог
неклизајућег гранита по угледу на
постојећи објекат уз сагласност Завода
за заштиту споменика.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Набавка и уградња округлог каменог
стуба по узору на постојећи дужине
2,62м са свим потребним типловима у
капител (доњи и горњи).
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Мермерне стубове очистити од лишаја
и маховине неагресивним средством
(на пример безалкалним хлоридом,
који мора да одстоји око 7 дана, а
затим водоник пероксидом и
испирањем између третмана) уз
потребно механичко чишћење меким
четкама. Kамен након третмана
обавезно опрати водом под притиском.
Третман ће одобрити конзерваторски
надзор након извршених проба на
лицу места.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.

3

4

5

6

7

8

м²

64

ком.

1

5.

6.

7.
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ком.

7
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
Припрема и монтажа свих камених
стубова са потребним подупирањем и
заливањем.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Израда и уградња горњег капитела од
камена који недостаје.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
У оквиру зидања каменог зида
бетонирати ослонце за металне
стубове са потребним анкерима МБ30 димензија 50x50x70цм.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Монтажа металних стубова.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Набавка и монтажа металних стубова.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.

3

4

5

6

7

8

ком.

7

ком.

1

ком.

6

ком.

1

ком.

5

8.

9.

10.

11.

12.
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
Израда дрвеног јарма од храстовог
дрвета, дужине 1м и везивање за
капител.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Израда дрвених храстових обимних
греда перголе 16x12цм са заштитом.
Дрвене греде премазати сандолином
са воском два пута.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Санација прилазног степеништа
перголе 32x15цм дужине 110цм.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.
Обрачун по комаду газишта.
Израда гранитних поклопаца на сокли
поред степеништа, дебљине 5цм
ширине 42цм.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.

3

4

5

6

7

8

ком.

13

м¹

31

ком.

2

м¹

2.5

13.

14.

15.

16.
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редни
број
1
17.

Врста и опис радова

2
Израда расвете перголе са свим
потребним кабловима и светиљкама.
Цена подразумева обезбеђење свог
потребног материјала као и
ангажовање потребне радне снаге за
извршење комплетне позиције.

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

3

4

5

6

7

8

пауш.

1

A УКУПНО КРУЖНА ПЕРГОЛА
Б.
1.

1.

2.

ПЕРГОЛА НА ПОТЕЗУ КРАЉЕВАКРАЉИЧИНА ВИЛА
Рушење постојеће стазе од асфалта
дебљине 4цм.
Цена подразумева ангажовање
потребне радне снаге за извршење
комплетне позиције, утовар и одвоз
шута.
Израда нове стазе од ломљеног камена
величине 7-12цм постављених у бетон,
тако да равна страна камена буде
окренута ка горе. Стазу у равни
камених блокова са нагибом 2-2,5% ка
риголи. Пре сушења бетона извршити
испирање тако да се добије ефекат
сличан техници између праног кулијеа
и римског тераца. По потреби оштре
ивице камена благо брусити. Обавезно
пре почетка радова на стази изградити
пробни узорак који ће одобрити
конзерваторски надзор. У цену улази и
формирање подлоге.
Цена подразумева набавку свог
потребног материјала и ангажовање
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м²

126.4

м²

126.4
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2.

3.

4.

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне
позиције.
Санација стубова - демонтажа и
формирање темеља и поновна
монтажа. У цену урачуната и скела.
Цена подразумева набавку свог
потребног материјала и ангажовање
потребне радне снаге за комплетно
извршење предметне позиције.
Санација стубова - демонтажа
поломљених стубова, израда нових
тела стубова дужине 2.62м са
формирањем темеља и поновна
монтажа.
Цена подразумева набавку свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне
позиције.
Израда белог тераца на стопама
стубова по угледу на постојећи који ће
да се руши уз претходну израду
пробног узорка који ће одобрити
конзерваторски надзор.
Цена подразумева набавку свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне
позиције.

3

4

5

6

7

8

ком.

8

ком.

2

м²

30

3.

4.

5.
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5.

6.

7.

8.

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
Израда риголе дубине 10цм и ширине
12цм од камена са бетонским дном.
Цена подразумева ангажовање
потребне радне снаге за описане и све
друге активности које могу наступити
у поступку извршавања ове позиције.
Демонтажа и поновна монтажа
каменог степеника степеништа
30x15цм. Све фугне залити, фуговати
масом за фуговање.
Цена подразумева набавку свог
потребног материјала и ангажовање
укупно потребне радне снаге за
комплетно извршење предметне
позиције.
Обрачун по м¹ газишта.
Санација камених поклопаца на сокли
поред степеништа, дебљине 5цм
ширине 42цм, са санацијом
недостајућих делова.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и ангажовање потребне
радне снаге за комплетно извршење
предметне позиције.
Набавка и монтажа дрвених храстових
греда 16x12цм. Фарбати у боји као
постојеће.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и ангажовање потребне
радне снаге за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

5

6

7

8

м¹

103.6

м¹

28.2

м¹

6.1

м¹

6.1

6.

7.

8.

9.
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9.

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

1

2
Рушење дела оштећене камене
подзиде и поновно зидање природним
каменом у косини према постојећем
стању, просечне висине зидања 50цм а
санација се врши на дужини од 25м.
Зид при завршном зидању довести у
што равније стање.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и ангажовање потребне
радне снаге за комплетно извршење
предметне позиције.
Мермерне стубове чистити од лишаја
и маховине неагресивним средством
(на пример безалкалним хлоридом,
који мора да одстоји око 7 дана, а
затим водоник пероксидом и
испирањем између третмана) уз
потребну механичког чишћења меким
четкама. Kамен након третмана
обавезно опрати водом под притиском.
Третман ће одобрити конзерваторски
надзор након извршених проба на
лицу места.
Цена подразумева набавку потребног
материјала и ангажовање потребне
радне снаге за комплетно извршење
предметне позиције.

3

4

5

6

7

8

м²

12.5

ком.

44

10.

10. 11.

Б У К У П Н О ПЕРГОЛА НА ПОТЕЗУ КРАЉЕВА-КРАЉИЧ ИНА ВИЛА
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II РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈ И И РЕСТАУРАЦИЈ И ОБЈЕКТА КРАЉЕВ Е
ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ -КРУЖНА ПЕРГОЛА И ПЕРГОЛА НА ПОТЕЗУ КРАЉЕВАКРАЉИЧИНА ВИЛА
без ПДВ-а
А

КРУЖНА ПЕРГОЛА

Б

ПЕРГОЛА НА ПОТЕЗУ КРАЉЕВАКРАЉИЧИНА ВИЛА
УКУПНО II:
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са ПДВ-ом
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III - ГРОМОБРАНСКE ИНСТАЛАЦИЈE

редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

ОПШТИ УСЛОВИ
Краљева вила - Опленац, Топола
Израдити, испоручити и транспортовати сав потребан материјал и извести радове громобранских инсталација
Краљевске виле-Опленац у Топли, у свему према датом пројекту електроенергетских инсталација, техничким условима,
предмеру и предрачуну и цртаној документацији
Радове изводити радном снагом одговарајућих квалификација према врсти посла.
Сви радови морају бити изведени материјалом првокласног квалитета.
Плаћа се рад и материјал према јединичним ценама из позиција овог предрачуна, са свим потребним монтажним и
инсталационим материјалом, транспортним трошковима (око допремања материјала на градилиште), прегледом и
испитивањем завршених инсталација и њиховим пуштањем у исправан рад, завршним радовима ради поправке околине и
довођења исте у претходно стање, као и остали пратећи послови који су потребни да се изведу и заврше сви радови
предвиђени овим предрачуном.
Извођач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места и изврши потребне исправке настале
из било ког разлога у сарадњи са Надзорним органом.
Такође је дужан да Инвеститору укаже на потребне допуне и евентуална рационалнија техничка решења.
Мање измене у пројекту може извршити Надзорни орган. За веће измене потребна је сагласност Одговорног пројектанта.
За извођење непредвиђених или повећање радова потребна је претходна писмена сагласност Инвеститора,
односно Надзорног органа. Све отпатке настале при извођењу ових радова Извођач је дужан да отклони
са градилишта на место које одреди Надзорни орган, односно представник Инвеститора.
За исправност изведених радова извођач даје гарантни рок према условима из уговора, а минимално 2 година.
Пуштање инсталације у рад може се извршити тек по обављеном техничком прегледу и добијању дозволе за употребу.
Сва електроопрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају свим важећим техничким прописима.
Извођач радова је обавезан да пре почетка рада на 8 дана обавести Надлежни орган инспекције рада о почетку радова.
Предузеће које изводи радове је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду. Програм за обучавање и васпита ње радника из
области заштите. Правилник о прегледима испитивањима и одржавању оруђа и алата.
Пројектом су предвиђене све потребне мере за отклањање опасности и штетности у погледу заштите на раду, а у смислу Закона о з аштити на раду.
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1

2

3

4

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

А. УЗЕМЉИВ АЧ ОБЈЕКТА
ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
НАПОМ ЕНА:
У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ БЕЗ ТЕМ ЕЉНОГ УЗЕМЉИВАЧА
ИЛИ ТЕМ ЕЉНИ УЗЕМ ЉИВАЧ ИМА ВЕЛИКУ ОТПОРНОСТ РАСПРОСТИРАЊА,
АЛТЕРНАТИВНО,
УЗЕМ ЉИВАЧ РЕАЛИЗОВАТИ ПОЛАГАЊЕМ НЕПРЕКИДНЕ ТРАКЕ ФеЗн 25x4мм,
ОКО ОБЈЕКТА, НА ДУБИНИ 0.8м И НА ДАЉИНИ 2м ОД ОБЈЕКТА.
НА НОВОПРОЈЕКТОВАН УЗЕМЉИВАЧ ПОВЕЗАТИ ТРАКОМ ФеЗн 25x4мм ВЕЗЕ ЗА:
ГЛАВНО И ЛОКАЛНО ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, СПУСТНЕ ПРОВОДНИКЕ
И ОЛУЧНЕ СЛИВНИКЕ.

1.

2.

Ископ и затрпавање рова 0.4x0.8м у
земљишту III категорије за
полагање поцинковане траке FeZn
25x4mm SRPS.N.B4.901-Č комплет,
уређивање земњишта и приступних
путева око објекта
Ископ и затрпавање
Испорука потребног материјала и
израда темељног уземљивача
поцинкованом траком FeZn 25x4mm
SRPS.N.B4.901-Č комплет, заједно
са носачима траке, завртњима за
монтажу.
Набавка, испорука и уградња
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M.

120.0

M.

120.0
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1
3.

2
Испорука потребног материјала и
израда 10 спусних водова, 10
спојева са олучним сливницима, 3
споја са главним и локалним
изједначењем потенцијала
поцинкованом траком FeZn 25x4mm
SRPS.N.B4.901-Č комплет, просечне
дужине 5м
Набавка, испорука и уградња

3

4

M.

115.0

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

А. У К У П Н О УЗЕМЉИВ АЧ ОБЈЕКТА
Б.
1.

2.

ИЗЈЕДНАЧ АВАЊЕ
ПОТЕНЦИЈАЛА
Испорука потребног материјала и
израда главног изједначавања
потенцијала ГИП-ШИП шина.
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда локалног изједначавања
потенцијала ЛИП шина по
просторијама виле.
Новопројектовано локално
изједначавање потенцијала ЛИП
спојити на темељни уземљивач.
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
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ком.

1.0

ком.

3.0
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1
3.

2
Испорука потребног материјала и
израда локалних изједначавања
потенцијала ЛИП-ПС49 у мокрим
чворорвима. ЛИП спојити са
новопројектоване разводне ормане.
комплет, заједно са носачима кабла,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња

3

4

ком.

5.0

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Б. УКУПНО ИЗЈЕДНАЧАВ АЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛ А
В.
1.

2.

ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈ А
Испорука потребног материјала и
израда прихватног система.
поцинкованом траком Фе/Зн 20x3
мм. Челична поцинкова. трака FeZn
20x3mm SRPS.N.B4.901-Č комплет,
заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда спустних водова до испитних
спојева поцинкованом траком Фе/Зн
20x3 мм. Челична поцинкова. трака
FeZn 20x3mm SRPS.N.B4.901-Č
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
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м.

100.0

м.

70.0
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1
3.

2
Испорука потребног материјала и
израда потпора за кровни вод, носач
траком Фе/Зн 20x3 мм. Носач
тракастог проводник, по сљемену
крова SRPS.N.B4.920P. комплет,
заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда потпора за громобрански
вод, носач траком Фе/Зн 20x3 мм.
Носач тракастог проводник, по
крову SRPS.N.B4.925P. комплет,
заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда стезаљке за олук са
контактним елементом, носач траке
Фе/Зн 20x3 мм. SRPS.N.B4.908P.
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда потпора за везу са хватаљком
и хватаљка са носачем поцинковане
траке Фе/Зн 20x3 мм.
SRPS.N.B4.902-Č комплет, заједно
са носачима траке, завртњима за
монтажу
Набавка, испорука и уградња

3

4

ком.

70.0

ком.

96.0

ком.

10.0

ком.

7.0

4.

5.

6.
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Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1
7.

2
Испорука потребног материјала и
израда Контролних мерних спојева,
КМС стандард SRPS.N.B4.912, са
укрсним комадом два тракаста
проводника, SRPS.N.B4.936P
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израде вертикалне механичке
заштите
челичне поцинковане траке FeZn
25x4mm SRPS.N.B4.901-Č , до
контролних мерних спојева, КМС
стандард SRPS.N.B4.912, са
укрсним комадом два тракаста
проводника, SRPS.N.B4.936P
комплет, заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња
Испорука потребног материјала и
израда веза са олучном вертикалом,
носач траке Фе/Зн 20x3 мм.
SRPS.N.B4.914-Č
комплет,
заједно са носачима траке,
завртњима за монтажу
Набавка, испорука и уградња

3

4

ком.

10.0

ком.

10.0

ком.

10.0

8.

9.
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Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8
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редни
број
1
10.

Врста и опис радова

2
Испорука потребног материјала и
израда
техничке документације израђене
громобранске инсталације која
обухвата: документацију за
одржавање, време контрола
громобранске инсталације,
испитивање громобранске
инсталације...
Набавка, испорука и уградња

јед.
мере

количина

3

4

ком.

1.0

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

В. УКУПНО ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА
Г.

1.

2.

ИСПИТИВ АЊЕ И МЕРЕЊЕ
НАПОМЕНА
Преглед, функционално испитивање
изведене инсталације, издавање
потврда и атеста од стране
овлашћеног предузећа, давање
гарантних листова и упутства и
пуштање у рад
Мерење отпора уземљивача на ПЕ
шинама свих разводних ормана и
издавање Атеста
Мерење и издавање Атеста,укупно
Мерење отпора излованости
проводника и израда протокола за
ову инсталацију
Мерење и израда протокола,укупно
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редни
број

Врста и опис радова

јед.
мере

количина

1
3.

2
Испитивање непрекидности
заштитних проводника и
проводника за изједначење
потенцијала
Испитивања,укупно
Контрола галванских веза металних
маса са таксативним навођењем
мерних тачака и израда протокола
Контрола и израда
протокола,укупно
Испитивање непрекидности
громобранских инсталација и
израда Атеста о исправности рада
Испитивање и израда Атеста,
укупно

3

4

пауш.

121.0

пауш.

42.0

пауш.

4.0

4.

5.

Јединична
цена без ПДВа

Јединична
цена са ПДВом

Укупна цена
без ПДВ-а
(4х5)

Укупна цена са
ПДВ-ом
(4х6)

5

6

7

8

Г. У К У П Н О ИСПИТИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА
без ПДВ-а
А.

УЗЕМЉИВ АЧ ОБЈЕКТА

Б.

ИЗЈЕДНАЧ АВАЊЕ ПОТЕНЦИЈ АЛА

В.

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛ АЦИЈ А

Г.

ИСПИТИВ АЊЕ И МЕРЕЊЕ
УКУПНО III:
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са ПДВ-ом
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УКУПНА РЕКАПИТУЛ АЦИЈ А РАДОВА НА САНАЦИЈ И И РЕСТАУРАЦИЈ И ОБЈЕКТА
КРАЉЕВ Е ВИЛЕ У ТОПОЛИ НА ОПЛЕНЦУ
без ПДВ-а
I

РАДОВИ НА ФАСАДИ

II

КРУЖНА ПЕРГОЛА И ПЕРГОЛА НА
ПОТЕЗУ КРАЉЕВА-КРАЉИЧ ИНА ВИЛА

III

ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛ АЦИЈ Е
УКУПНО:
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са ПДВ-ом
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РЕЗЕРВНИ КРИТЕРИЈУМ

ГАРАНЦИЈА

Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је ________месеци.
(уписати понуђени рок гаранције)

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца.

М.П.

Управа за заједничке послове републичких органа
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Потпис овлашћеног лица
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VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина
22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, ЈБКЈС 41100,
коју заступа Дејан Јонић, директор (у даљем тексту:
Наручилац) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога заступа ___________________________________________,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015и 68/2015) у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени поступак јавне
набавке број 156/2018, чији је предмет извођење радова на реконструкцији Краљеве и
Краљичине виле у Тополи – капитални пројекат
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији Краљеве и Краљичине
виле у Тополи – капитални пројекат
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом Уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији Краљеве и Краљичине
виле у Тополи – капитални пројекат и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупно уговорена цена износи (попуњава наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајањa уговора.
У цену радова је урачуната набавка, транспорт, утовар – истовар материјала и
опреме, уградњу на објекту, уз употребу свих помоћних материјала, машина и алата, као и
прикупљање, утовар, превоз, истовар шута на градску депонију и завршно чишћење
градилишта. Такође, у цену су урачунати и сви остали захтеви из члана 1. овог уговора.
Члан 3.
Наручилац обезбеђује аванс у висини од 70% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана достављања
привремених односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
У случају извођења радова без уплате аванса плаћање ће се извршити у року
од 30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране
надзорног органа Наручиоца.
Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник,
грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у износу од 200.000,00
динара без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.
3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011, 139/2014 и други) Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/201, 180/2015 и 76/2016).
- Менично овлашћење да се меницa у износу од 200.000,00 динара без ПДВ-а,
без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже од
истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза.
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере, не
старијом од 30 дана, од дана закључења уговора.
Управа за заједничке послове републичких органа
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
Члан 5.
Извођач радова је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави
Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 70% од
уговорене цене, са ПДВ-ом.
Банкарска гаранција мора да траје 30 дуже од рока за извршење уговорних
обавеза.
Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив,
без приговора.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Члан 6.
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда
наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, која траје 5 дана
дуже од истека гарантног рока.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на
први позив, без приговора.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА
Члан 7.
Извођач радова је доставио важећу Полису осигурања од одговорности из
делатности у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилником о условима осигурања од
професионалне одговорности („Службени гласник РС“ број 40/2015) са осигураном сумом у
минималном износу од 100.000,00 динара, по једном штетном догађају.
Извођач радова је дужан да обезбеди важност полисе осигурања за све време
важења закљученог уговора.
Члан 8.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза.
ВИШАК РАДОВА
Члан 9.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем
вишкова радова, дефинисаних чланом 9. Став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист
СФРЈ бр. 18/77“), Извођач радова је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у
грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом
вишку радова.
Управа за заједничке послове републичких органа
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По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране
стручног надзора Наручиоца), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да укупна
вредност вишкова радова не може прећи 10 % од укупне вредности радова.
Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из члана 1. Уговора за
које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве.
Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак
радова, Наручилац и Извођач радова ће закључити Анекс уговора за предметне радове.
Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће
утицати на продужетак рока завршетка радова.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 10.
Место извођења радова је Краљева вила на Опленцу у Тополи.
Извођач радова је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за
време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова; да за време
извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код
Наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу
градилишта.
За време извођења радова Извођач радова је дужан да зону рада одржава
уредном као и да изврши детаљно чишћење зоне рада по завршетку радова.
Наручилац је дужан да понуђачу обезбеди несметан приступ објекту и да
именује вршиоцe стручног надзора и о томе писмено извести Извођача радова.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 11.
Извођач радова је дужан да изведе радове у року који не може бити дужи од 60
дана, од дана увођења у посао/уплате аванса.
КВАЛИТЕТ
Члан 12.
Радови се морају изводити у свему према важећим стандардима и правилима
струке уз коришћење атестираног материјала који задовољава важеће прописе и стандарде.
Избор материјала и избор технике уградње истог извршиће се у договору са
представником Завода за заштиту споменика кулутуре или конзерваторског надзора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 13.
Гаранција на изведене радове и уграђени материјал је (биће преузето из
понуде) месеци.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА
Члан 14.
Извођач радова је дужан е да у року од 3 дана, од дана закључења уговора,
достави Наручиоцу попуњен Упитник са идентификационим подацима лица и возила
ангажованих на извођењу радова у складу са захтевима Министарства унутрашњих послова,
ради безбедносне провере.
Управа за заједничке послове републичких органа
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МЕРЕ ЗАШ ТИТЕ
Члан 15.
Извођач радова је дужан да приликом извођења радова који су предмет овог
уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и
здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017- и др. Закон).
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Члан 16.
Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова и уграђеног материјала.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму изведених
радова и уграђеног матријала, Извођач радова мора исте отклонити најкасније у року од десет
дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у супротном Наручилац задржава право
да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са одредбама
уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Мирослав Миловановић, контакт
телефон: 064/8167-074.
ЗАШ ТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА
Члан 17.
Извођач радова је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве
све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити
злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је
саставни део Уговора.
ТРАЈАЊЕ УГОВОРА
Члан 18.
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када
друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити
другу уговорну страну.
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема
писменог обавештења о раскиду Уговора.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 19.
Извођач радова је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из
спроведеног поступка, која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани
начин.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26; ОП 156/2018

Страна 104 oд 106
ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА
Члан 20.
Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној
набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за
то постоје оправдани разлози.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 22.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на
било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
Члан 23.
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 24.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
уговарају надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 25.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна
страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
М.П.

Дејан Јонић, директор
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директор
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IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШ КОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

Укупан износ трошкова:

Напомена:

У случају потребе табелу копирати

Потпис овлашћеног лица
М.П.
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IX

ИЗ ЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити
потписана и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понулђача и
оверена печатом.

Потпис овлашћеног лица
М.П.
Датум: ____________

сс/јс
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