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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту:Закон), чл. 6.Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл.гласникРС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке деловодни број: 642 од 10.03.2017. године и Решења о образовању комисије за
јавну набавку број: 642/2 од 10.03.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку радова- у отвореном поступку велике вредности –
замена кровне конструкције и доградња Геронтолошког центара Ниш
ЈНВВ 02/17
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V
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац:Геронтолошки центар Ниш,
Адреса: Радних бригада бр.15, 18000 Ниш
Интернет страница: http://gcnis.com/
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке велике
вредности ускладу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број ЈНВВ 02/17 су радови - замена кровне конструкције и
доградња Геронтолошког центара Ниш, ул.Радних бригада бр.15. 18000 Ниш.
ОРН - 45262800 Радови на доградњи зграда

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.
5. Партије:
Набавка није обликована по партијама
6. Контакт(лице или служба)
Лице за контакт: Сања Стојанчић
Е-mail адреса:sanja.stojancic@gcnis.rs
Број факса: 018/233-173
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Радови садржани у понуди морају бити изведени у складу са прописаним техничким
нормативима и стандардима за ту врсту радова, односно по техничком опису из Предмера и
предрачуна радова и Пројектној документацији наручиоца.
Карактеристике и квалитет понуђених материјала која се испоручују и уграђују,
морају у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у обрасцу
понуде или у техничкој документацији, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту
производа и другим позитивним прописима из области предметних радова.
Сви радови се морају извести у складу са прописаним стандардима, а уграђени
материјали и опрема се морају уградити у складу са упутствима произвођача.
Радови се у понуди морају понудити и извести у назначеним јединицама мере,
односно јединицама обрачунавања, и на начин одређен прописима за одређене радове,
упутствима произвођача и налозима лица за стручни надзор.
Никакве преправке јединица мере нису допуштене и такве понуде неће бити
сматране као одговарајуће.
Уколико понуђач има примедби на структуисање позиција из обрасца понуде, услед
примене принудних прописа, дужан је да са тиме писмено упозна наручиоца пре
достављања понуде.
Понуђач је у обавези да, поступајући са пажњом доброг стручњака, предвиди и у
цену из понуде урачуна све технички неопходне а у позицијама непоменуте радове, и све
услуге и сав материјал, који су неопходни да би се у целости и квалитетно реализовала
одређена позиција из обрасца понуде. Никакви непредвиђени радови по том основу нису
дозвољени и наручилац их неће признати. Уколико има примедбе у том погледу понуђач је
дужан да на то писменим путем укаже пре достављања понуде.
Испорука и уградња материјала и извођење свих радова се врши franco
Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15. 18000 Ниш.
Рок за извођење радова не може бити краћи 90 дана ни дужи од 120 дана од дана
увођења у посао.
Сво извођење радова се мора вршити од стране стручног и оспособљеног особља,
које испуњава прописане услове за обављање одређених врста радова, и да обезбеди да
контролу извођења радова врши одговорни извођач радова одређен од стране извођача на
прописан начин.
Контролу обима и квалитета вршења радова у име наручиоца-инвеститора ће вршити
лице које је наручилац одредио за стручни надзор над извођењем радова. Извођач је у
обавези да поступа по налозима стручног надзорника. Након окончања радова се врши
преглед и примопредаја радова од стране заједничке комисије наручиоца и извођача радова
на начин утврђен уговором, а пре испостављања окончане ситуације.
За сав уграђени материјал приликом примопредаје радова морају бити приложени
прописане декларације, сертификати, атести, извештаји о испитивањима, потврде о
исправности или упутства за употребу и гарантни листови, уколико је прописима одређено
њихово обавезно издавање.
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Сви радови се изводе у складу са Динамичким планом радова, који је понуђач
доставља уз понуду на свом меморандуму потписан и оверен од стране понуђачевог
овлаћеног лица и који је основ за процену наступања доцње извођача, евентуални раскид
уговора и приступање реализацији средстава обезбеђења за добро извршење посла.
Као случајеви “више силе”, због којих се може, уз писмени захтев извођача и
одобрење наручиоца, продужити рок извођења радова су: природни догађаји (пожар,
поплава, земљотрес, мере из аката надлежних органа за које нема кривице извођача,
закашњење у увођењу извођача у посао и слично према прихваћеним правним стандардима
и судској пракси. Као “виша сила” се не може сматрати кашњење у испоруци материјала.
Евентуално продужење рока се врши закључењем анекса уговора након спроведене
процедуре из Закона о јавним набавкама.
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде у саставу конкурсне документације
опредељено одреди рок за који даје гаранцију за квалитет радова и уграђеног материјала, а
тај рок мора бити у оквирима прописима одређених рокова за предметну врсту радова.
Обавезе отклањања грешака у гарантном року спадају у обавезе извођача радова након
извршене примопредаје и у случају да извођач не поступи по споразуму о начину
отклањања грешака, који закључују наручилац-инвеститор и извођач, наручилац има право
да једнострано раскине уговор и приступи реализацији наплате уговорне казне и
достављеног средства обезбеђења за отклањање грешака у гарантном периоду. Понуђач
нуди јединствени рок који обухвата и рокове гаранције за уграђена добра и за изведене
радове, а који мора бити најмање исти као рок одређен прописима.
У случају утврђених недостатака у квалитету уграђених добара или изведених
радова, наручилац је у обавези да се писаним путем обрати извођачу који је дужан да
приступи отклањању грешке у складу са споразумом о начину отклањања грешака у
гарантном периоду и прописима о заштити потрошача.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
PROJEKAT ARHITEKTURE
PREDMER I PREDRAČUN
Gerontoloski centar-Nis
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno
rešenje za dogradnju Starog paviljona stambeni deo Gerontološkog centra.
Konačni popis radova, opisi pozicija i
količine definisaće se uz Projekat za
izvođenje, nakon dobijanja građevinske
dozvole.
OPŠTI USLOVI ZA IZVODJENJE GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO
ZANATSKIH RADOVA
Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvodjenje svake pozicije rada
bezuslovno
stručno, precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima
u ovom predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za gradjevinsku fiziku,statičkom
proračunu, detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta,važećim Tehničkim
propisima,
SRPS-U i uputstvu nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije
drugačije
uslovljeno.Sve odredbe opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi
ugovora
sklopljenog izmedju Investitora i Izvodjača radova.
Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti
obuhvaćeni ponudjenim cenama Izvodjača.Ugovorene cene su prodajne cene Izvodjača i one
obuhvataju:
sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom,(ukoliko za pojedine pozicije
Investitor
sam ne nabavi materijal),spoljnji i unutrašnji transport, skelu i oplatu za izvodjenje
radova
(ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predvidjene ovim predračunom), vodu osvetljenje i
energiju za mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine za uskladištenje
materijala,
privremene gradilišne prostorije,režiju Izvodjača,društvene doprinose, sve državnei opštinske
takse
zaradu Izvodjača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne
cene gradjevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje
predvidjaju
norme u gradjevinarstvu kao i uslove predvidjene za prethodna dva stava.
Izvodjač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponudjene i ugovorene cene,izuzev ako je
izričito navedeno u nekoj poziciji da se izvestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predvidjen
u drugoj poziciji.Takodje neće se priznavati nikakva naknada odnosno doplata na Ugovorene
cene na ime povećanja normiranih vrednosti iz prosečnih normi u
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gradjevinarstvu.
Obračun i klasifikacija izvedenih radova vrši će se prema prosečnim normama u gradjevinarstvu,
sto je obavezno i za Investitora i za Izvodjača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predačuna
radova ne bude drugačije naznačeno.
Isto tako obavezni su za Izvodjača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične
pozicije rada ili u opštem opisu ne predvidja drugačije.
Opšti opis dat je za jednu vrstu rada i materijala obavezuje Izvodjača da sve takve
radove u
pojedinim pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti
opis, ukoliko opis rada nije u toj poziciji drugačije
naveden.
Kod svi gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne
snage i kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima, važećim
standardima i opisima u pozicijama predračuna
radova.
Za svaki materijal koji se ugradjuje, Izvodjač mora prethodno podneti Nadzornom organu atest.
U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta,uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje
materijala,
čiji su nalazi merodavni i za Izvodjača i za
Investitora.
Ako Izvodjač pored negativnog nalaza Zavoda zaispitivanje materijala ugradjuje i dalje
nekvalitetan
materijal,Investitor će narediti rušenje a sva materijalna šteta od naredjenog rušenja
pada na
teret Izvodjača.
Izvodjač nema pravo reklamacije i prigovora na rešenje koje u tom smislu donese Investitor ili
gradjevinska Inspekcija.Sav materijal za koji pretstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara
pogodbenom predračunu i propisanom kvalitetu,Izvodjač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta,
a Investitor će obustaviti rad ukoliko Izvodjač pokuša da ga
upotrebi.
Kod svih gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova uslovljava se upotreba stručne
radne
snage,kako je za pojedine pozicije radova predvidjeno u prosečnim normama u gradjevinarstvu.
Izvodjač je dužan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika.
PROJEKAT ARHITEKTURE
PREDMER I PREDRAČUN
Gerontoloski centar Nis-nadgradnja
R.br.

Opis

JM

Kol.

Jed.cen
a

Ukupn
o

I PRIPREMNI RADOVI
1

Demontaza postojeceg krova sa postojecim
krovnim pokrivacem
od lima,kamenom vunom parnom branom I
gips kartonskim plocama
Napomena
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Sav materijal sloziti I skladistiti pored
objekta I predati investitoru
Obracun po m2 horizontalne projekcije
2

3

4

5

6

7

Masinsko rusenje slojeva neprohodnog
krova.
Napomena:Rusenje krovnih slojeva raditi
sukcesivno
Otvarati polja metar x metar na mestima
gde treba
formirati nove celicne stubove
Obracun po m2 sve komplet
Probijanje I proširenje otvora u postojecoj
AB obodnoj gredi
zbog formiranja nove AB grede dim 48/25
Odvoz suta na deponiju do 10 km
Obračun po m3 sve komplet sa izradom
skele.
Obijanje teraca na postojecem podestu
zbog formiranja
novog stepenistnog kraka.Odvoz suta na
deponiji do 10km.
Obracun po m2.
Masinsko rusenje postojecih obodnih
zidova d=12cm
h=O.5m na neprohodnoj terasi,pri tome
voditi racuna
o bezbednosti I zastiti radnog
prostora.Odvoz suta na deponiju
Obracun po m1
Rušenje - razbijanje podne betonske ploče
sa Avramenko konstrukcijom,na mestu
formiranja novih
stepenista,sa pothvatanjem konstrukcije I
izradom skele
Prilikom rusenja voditi racuna da ne dodje
do ostecenja zidova
ukoliko dodje Izvodjac je duzan da o svom
trosku vrati u prvo
prvobitno stanje.Nakon rusenja izvesti sut
na deponiju
do 10 km gde odredi nvestitor.
gde odredi Investitor.
Obračun po m2.

m2

1074.00

m2

976.00

m3

9.30

m2

2.00

m1

10.00

m2

35.75

Pazljiva demontaza svetlarnika na krovu
atrijuma
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njegovo spustanje u dvoriste sa
skladistenjem.
povrsina jednog svetlarnika oko 22m2
Obracun po kom
Ukupno pripremnih radova

kom

2.00

II ZIDARSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA ZIDARSKE I FASADERSKE
RADOVE
Sve zidarske radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu
primenu
savremene mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.
Svi upotrebljeni materijali, elementi i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta da
poseduju
ateste.Izvedeni radovi moraju biti ravni, da imaju zadate geometrijske oblike, odnosno da u
svemu
odgovaraju uslovima tehničke dokumentacije.Kod izvodjenja horizontalnih i vertikalnih serklaža,
za ukrućenje zidova, zidanih u prvoj etapi, ostavljati propisanu vezu za zidove koji će se zidati u
drugoj etapi.Površine koje se obradjuju moraju biti očišćene od bilo kakvih stranih
primesa.
Obradjene površine moraju biti ravne, čiste i pravih uglova i ivica.Materijale za obradu isključivo
nanositi na propisano pripremljenu podlogu.Kod temperatura viših ili nižih od propisanih,ukoliko
se radovi izvode,preduzeti mere zaštite upotrebljenog osnovnog i veznog materijala.Mere zaštite
ne utiču na već ugovorenu cenu radova.
Svi fasaderski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkom opisu,
predračunu radova i dogovoru sa projektantom, a u skladu sa opštim opisom za zidarske radove
i Tehničkim uslovima za izvodjenje fasaderskih radova (TU-VI).JUS U.F2.010.Materijal za
obradu
fasada moraju odgovarati odredbama odnosnih Jugoslovenskih standarda i Tehničkih.
Materijal za koji ne postoje Jugoslovenski standardi moraju imati ateste o kvalitetu za namenu
za koju se odnose.Materijali se mogu ugradjivati i primenjivati samo na onim površinama za koje
su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni.
Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod sveke pozicije rada.Jedinačna cena obuhvata
izradu kompletne pozicije rada,(nabavku materijala, spoljnji i unutrašnji transport,ugradjivanje,
mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i
ostale operacije) koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje
radova.
Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije rada i isti ne isključuje primenu
važećih propisa.
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1

Nabavka materijala i zidanje zidova
d=25cm blokovima od porobetona, tipa
Ytong ili drugo istog kvaliteta.
Prvi red zidnih blokova položiti u sloj
produžnog maltera debljine cca 2cm.
Zidove zidati tankoslojnim malterom,
kvaliteta koji preporučuje proizvođač
blokova. Pre nanošenja tankoslojnog
maltera zidove otprašiti vlažnom zidarskom
četkom. Tankoslojni malter nanositi na
horizontalne i vertikalne spojnice zidnih
blokova posebnim lopaticama u debljini
max. 3mm.
Zidnim blokovima zidati u zidnom vezu;
preklop zidnih blokova minimalno 40 %
visine zidnih blokova. Nadvoje nad
građevinskim otvorima izvoditi prema
konstruktivnim detaljima proizvođača.
Spojeve pregradnih zidova i elemenata
noseće konstrukcije izvoditi
poliuretanskom penom u fugi veličinom
2cm pod međuspratnom konstrukcijom i
1cm u fugi uz zid/stub. Spojeve ispunskih
zidova i elemenata noseće konstrukcije
potrebno je dodatno ojačati pocinkovanim
elastičnim ankerima ili armaturnim
ankerima zaštićenim od korozije, a u
svemu prema odredbama iz uputstva za
gradnju proizvođača. Ankeri za vezu se
postavljaju u prvom i u svakom trećem
redu po visini zida, kao i svakom drugom
bloku u spoju sa međuspratnom
konstrukcijom.
Zidove od porobetonskih blokova zidati na
odstojanju od 2cm u odnosu na čelične
novoprojektovane stubove. Prostor sa
strane stuba do zida ispuniti
poliuretanskom penom.
Završne obrade zidova obavezno
primenjivati prema uputstvu proizvođača.
Visina zidanja zida cca 3,30m.
U okviru cene obuhvaćena izrada ab
serklaža i nadvoja nad građevinskim
otvorima.
Cena data sa potrebnom radnom skelom,
svim materijalima, radnom snagom i
transportom.
Proizvođač mora posedovati atest na
zahtevanu vatrootpornost prema Glavnom
projektu zaštite od požara.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Конкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17
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Obracun po m3.
m3

2

69.56

Nabavka materijala i zidanje zidova
d=20cm blokovima od porobetona, tipa
Ytong ili drugo istog kvaliteta.Prvi red
zidnih blokova položiti u sloj produžnog
maltera debljine cca 2cm.Zidove
zidati tankoslojnim malterom, kvaliteta koji
preporučuje proizvođač blokova. Pre
nanošenja tankoslojnog maltera zidove
otprašiti vlažnom zidarskom četkom.
Tankoslojni malter nanositi na horizontalne
i vertikalne spojnice zidnih blokova
posebnim lopaticama u debljini max.
3mm.Zidnim blokovima zidati u zidnom
vezu; preklop zidnih blokova minimalno 40
% visine zidnih blokova. Nadvoje nad
građevinskim otvorima izvoditi prema
konstruktivnim detaljima proizvođača.
Spojeve pregradnih zidova i elemenata
noseće konstrukcije izvoditi
poliuretanskom penom u fugi veličinom
2cm pod međuspratnom konstrukcijom i
1cm u fugi uz zid/stub. Spojeve ispunskih
zidova i elemenata noseće konstrukcije
potrebno je dodatno ojačati pocinkovanim
elastičnim ankerima ili armaturnim
ankerima zaštićenim od korozije, a u
svemu prema odredbama iz uputstva za
gradnju proizvođača. Ankeri za vezu se
postavljaju u prvom i u svakom trećem
redu po visini zida, kao i svakom drugom
bloku u spoju sa međuspratnom
konstrukcijom.
Zidove od porobetonskih blokova zidati na
odstojanju od 2cm u odnosu na čelične
novoprojektovane stubove. Prostor sa
strane stuba do zida ispuniti
poliuretanskom penom.
Završne obrade zidova obavezno
primenjivati prema uputstvu proizvođača.
Visina zidanja zida cca 3,30m.
U okviru cene obuhvaćena izrada ab
serklaža i nadvoja nad građevinskim
otvorima.
Cena data sa potrebnom radnom skelom,
svim materijalima, radnom snagom i
transportom.
Proizvođač mora posedovati atest na
zahtevanu vatrootpornost prema Glavnom
projektu zaštite od požara.
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11 /128

Геронтолошки центар Ниш – ЈНВВ 02/17

3

4

Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obracun po m3
Nabavka materijala i zidanje unutrašnjih
nosećih zidova debljine d=25 i 20cm,
nosećim giter blokovima 25/19/19cm, u
produžnom malteru 1:2:6. Zidove zidati sa
vertikalnim šupljinama.
U okviru cene obuhvaćena izrada ab
serklaža i nadvoja nad građevinskim
otvorima.
Vertikalne ab serklaže armirati armaturom
±Rø14, uzengije Rø8/20cm. Horizintalne
ab serklaže armirati armaturom ±2Rø12,
uzengije Rø8/20cm.
Cena data sa potrebnom radnom skelom,
svim materijalima, radnom snagom i
transportom.
Obracun po m3

m3

14.28

m3

49.11

Nabavka materijala i zidanje zidova
d=12cm blokovima od porobetona, tipa
Ytong ili drugo istog kvaliteta.
Prvi red zidnih blokova položiti u sloj
produžnog maltera debljine cca 2cm.
Zidove zidati tankoslojnim malterom,
kvaliteta koji preporučuje proizvođač
blokova. Pre nanošenja tankoslojnog
maltera zidove otprašiti vlažnom zidarskom
četkom. Tankoslojni malter nanositi na
horizontalne i vertikalne spojnice zidnih
blokova posebnim lopaticama u debljini
max. 3mm.
Zidnim blokovima zidati u zidnom vezu;
preklop zidnih blokova minimalno 40 %
visine zidnih blokova. Nadvoje nad
građevinskim otvorima izvoditi prema
konstruktivnim detaljima proizvođača.
Spojeve pregradnih zidova i elemenata
noseće konstrukcije izvoditi
poliuretanskom penom u fugi veličinom
2cm pod međuspratnom konstrukcijom i
1cm u fugi uz zid/stub. Spojeve ispunskih
zidova i elemenata noseće konstrukcije
potrebno je dodatno ojačati pocinkovanim
elastičnim ankerima ili armaturnim
ankerima zaštićenim od korozije, a u
svemu prema odredbama iz uputstva za
gradnju proizvođača. Ankeri za vezu se
postavljaju u prvom i u svakom trećem
redu po visini zida, kao i svakom drugom
bloku u spoju sa međuspratnom
Конкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17
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konstrukcijom.

Završne obrade zidova obavezno
primenjivati prema uputstvu proizvođača.
Visina zidanja zida cca 3,30m.
U okviru cene obuhvaćena izrada ab
serklaža i nadvoja nad građevinskim
otvorima.
Vertikalne i horizontalne ab serklaže
armirati armaturom ±2Rø10, uzengije
Rø8/20cm.
Cena data sa potrebnom radnom skelom,
svim materijalima, radnom snagom i
transportom.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obracun po m2

5

m2

73.57

Malterisanje unutrasnjih zidova od
porobetona: Nabavka materijala,
malterisanje i gletovanje zidova od
porobetona. Na površinu zida naneti akrilni
osnovni premaz (grund) - Akril emulziju.
Izravnanje zida izvršiti mikroarmiranom
masom za početno izravnanje - Renovirnim
malterom JUB, u debljini sloja 4mm. Fino
gletovanje zida izvršiti masom za
izravnanje unutrašnjih zidova - Nivelinom
u prahu bele boje. Fino gletovanje izvršiti u
dva sloja, u debljini 3mm. Završno bojenje
zida - predmet zasebne pozicije u okviru
Molersko farbarskih radova.
U okviru pozicije obraditi i delove OSB
ploča na mestu čeličnih stubova, prethodno
obrađene Akrinol Super Grip-om.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obrada zida do visine cca 3m.
Obrada zidova mora odgovarati
tehnološkim zahtevima proizvođača
blokova od porobetona.
Конкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17
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6

7

8

Cenom obuhvatiti sav potreban rad,
materijal i potrebnu skelu.
Obračun po m2.
Malterisanje unutrasnjih zidova od nosecih
giter blokova: Nabavka materijala,
malterisanje i gletovanje zidova od giter
blokova. Na površinu zida naneti akrilni
osnovni premaz (grund) - Akril emulziju.
Izravnanje zida izvršiti mikroarmiranom
masom za početno izravnanje - Renovirnim
malterom JUB, u debljini sloja 4mm. Fino
gletovanje zida izvršiti masom za
izravnanje unutrašnjih zidova - Nivelinom
u prahu bele boje. Fino gletovanje izvršiti u
dva sloja, u debljini 3mm. Završno bojenje
zida - predmet zasebne pozicije u okviru
Molersko farbarskih radova.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obrada zida do visine cca 3m.
Cenom obuhvatiti sav potreban rad,
materijal i potrebnu skelu.
Obracun po m2

m2

882.30

m2

391.35

Malterisanje postojecih zidova oko
stepenista u dva sloja-nakon izvođenja
novoprojektovanih radova.
Na površinu zida naneti akrilni osnovni
premaz (grund) - Akril emulziju.
Izravnanje zida izvršiti mikroarmiranom
masom za početno izravnanje - Renovirnim
malterom JUB, u debljini sloja 4mm. Fino
gletovanje zida izvršiti masom za
izravnanje unutrašnjih zidova - Nivelinom
u prahu bele boje. fino gletovanje izvršiti u
dva sloja, u debljini 3mm. Završno bojenje
zida disperzivnom bojom u dva sloja u
željenoj nijansi.
Napomena:
Obijanje maltera u komunikacijama,
stepeništu, i na stepenišnim krakovima.
Postojeći malter obiti do opeke ili betona
spojnice na opeci očistiti od maltera zidne
površine otprašiti.
Nakon obijanja maltera šut izbaciti van
objekta.
Obračun po m2 sa izradom skele za rad.

m2

20.00

Obrada - malterisanje špaletni oko prozora
i vrata nakon montaže stolarije renovirnim
malterom.
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Na površinu zida naneti akrilni osnovni
premaz (grund) - Akril emulziju.
Izravnanje zida izvršiti mikroarmiranom
masom za početno izravnanje - Renovirnim
malterom JUB, u debljini sloja 4mm. Fino
gletovanje zida izvršiti masom za
izravnanje unutrašnjih zidova - Nivelinom
u prahu bele boje. fino gletovanje izvršiti u
dva sloja, u debljini 3mm. Završno bojenje
zida - predmet zasebne pozicije u okviru
Molersko farbarskih radova.
Obračun po m1 mereno po obodu otvora
sve komplet špaletne i zidni deo maltera.
Ukupno zidarski radovi

m1

38.00

III IZOLATERSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA IZOLATERSKE
RADOVE
Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema projektu,tehničkim
uslovima iz elaborata za gradjevinsku fiziku, detaljima, važećim tehničkim propisima i važećim
standardima.Pre početka izvodjenja izolaterskih radova mora se izvršiti provera
ispravnosti
izvedenih gradjevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet
izolacija.
Svi radovi čije bi uporedno ili kasnije izvodjenje stvaralo mogućnost oštećenja izolacija, moraju
se izvesti pre postavljanja izolacije.Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu hidroizolacije,
termoizolacije i zvučne izolacije moraju biti kvalitetni i moraju zadovoljiti tražene uslove
propisane
u važećim standardima.Za njih moraju postojati atesti kao i dodatna objašnjenja i
uputstva o
načinu ugradjivanja.
Pre nanošenja izolacija, površine koje se izoluju moraju biti brižljivo poravnate, dobro očišćene
i potpuno suve.Kod hidroizolacija, svi premazi (hladni ili vrući moraju biti izvedeni sa potpunim
prekrivanjem površina, bez mehurića, izvedeni prema standardima i uputstvu
proizvodjača,
dobro spojeni, bilo da se spajanje vrši lepljenjem ili varenjem.
Prilikom izrade hidroizolacije, moraju se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove i podove i da
se uspostave vodonepropustne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim gradjevinskim
elementima sa kojima hidroizolacija dolazi u kontakt.
Pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju uzdići min. 20sm po visini
zida
mereno od osnove.
Obračun količina vrši se prema jedinicama mera naznačenim u pozicijama predračuna radova.
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Nabavka materijala i izolacija podova i
zidova sanitarnih čvorova hidroizolacionim
premazom Sikalastic 1K ili ekvivalentno:
Preko sloja za pad i omalterisanih zidova
naneti hidroizolacioni premaz na bazi
polimer cementa. Podloga za hidroizolaciju
mora biti strukturno čvrsta, zdrava i bez
prisustva prašine i prljavština, slabovezanih
delova, ulja ili masnoća, cementnog mleka
i sl. Pre nanošenja hidroizolacije potrebno
je zapuniti sve prodore dvokomponentnim,
tiksotropnim, strukturalnim,
vodonepropusnim lepkom Sikadur-31 CF
Normal ili ekvivalentno.
Prekidi u betoniranju, prodori cevi,
instalacija, rasvete i slično, moraju biti na
propisan način obrađeni i u potpunosti
zaptiveni. Hidroizolacioni sloj ojačati
upotrebom hidroizolacione trake na
spojevima zida i poda i drugim mestima
prelaza, obaveznom aplikacijom u prvom
svežem sloju i zatim prekriti drugim
slojem. Hidroizolacioni sloj podići do
visine 20cm zida, odnosno do visine 1.90m
na delu tuša.
Slivnici treba da su takvi da je moguće
vodonepropusno spajanje hidroizolacije i
slivnika.
Hidroizolacioni premaz naneti prema
uputstvu proizvođača. Svi detalji,prodori,
uglovi i završetci moraju se uraditi prema
preporukama proizvodjaca.
Neophodno je izvrsiti proveru izvedene
hidroizolacije (vizuelnom metodom i
metodom zalivanja) i to od strane izvodjača
hidroizolacije i nadzornog organa a u
skladu sa vazećim propisima i u skladu sa
preporukama proizvodjača. Po obavljenoj
proveri sačiniti zapisnik.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2.
Zidovi
Podovi

m2
m2

40.00
103.60

Ukupno izolaterski radovi
IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA BETONSKE I ARMIRANO BETONSKE
RADOVE
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Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema Pravilniku o tehničkim
normativima za beton i armirani beton Sl listSFRJ od 23.02.1987 godine, kao i
"Pravilnika o
tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima"
"Sl. List SFRJ" broj 31/81, 49/82, i 29/83, 52/90.Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenim
crtežima, konstruktivnim detaljima, statičkom proračunu, tehničkom opisu i Opštim uslovima,
solidno i stručno sa odgovarajućom kvalifikovanom i stručnom radnom snagom i pod stručnim
nadzorom.
Radove izvesti uz punu primenu savremene mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.
Kvalitet betona mora odgovarati postavljenim zahtevima iz tehničke dokumentacije kao i važećih
propisa koji regulišu ovu vrstu radova.Samo beton koji zadovoljava propisane uslove može biti
ugradjen. Uzorak za dokazivanje kvaliteta betona uzimati na gradilistu-paralelno sa ugradnjom
betona.Izvodjač mora obezbediti uslove da se beton propisno ugradjuje, odnosno
nesme
slobodno padati sa veće visine od dva metra. Betonsku masu isključivo ugradjivati pervibratorom
u slojevima ne većim od 50sm.
Po uklanjanju oplate, beton se mora negovati, polivati vodom u zavisnosti od spoljne
temperature,
a najmanje tri dana. Za vreme viših ili nižih temperatura od propisanih obavezno preduzeti mere
zaštite betona. Mere zaštite moraju trajati dok god postoji potreba za istim.Mere zaštite naročito
se odnose na spravljanje , transport,ugradjivanje i negovanje betona.Beton dok se
nalazi u
oplati, za vreme vezivanja mora biti zaštićen od bilo kakvog
potresa.
Betonirane površine moraju biti ravne, bez "gnezda" i segregacije, zahtevanog oblika.
Ukoliko ipak dodje do manjih oštećenja izbetoniranih površina betona, isti se moraju
odmah
zaštiti cementnim malterom 1:3 spravljenog od prosejanog
šljunka.
Kod betoniranja čije površine ostaju vidne, ili se samo boje (ne malterišu se), površine moraju
biti glatke, beton mora biti spravljen istom vrstom cementa.
Prekidi betoniranja u jednom elementu nisu dozvoljeni. Oplata mora biti čista, potpuno stabilna,
zahtevanih dimenzija, mora biti traženog geometriskog oblika, horizontalna, vertikalna, kosa,
kružna ili kako se zahteva tehničkom dokumentacijom. Oplata mora biti razuprta i poduprta u
svemu prema nameni, a u skladu sa postojećim propisima.
Oplata za ostavljanje otvora mora odgovarati tehničkoj dokumentaciji, kao i da
omogući
nesmetanu ugradnju betona.Radna skela za postavljanje oplate i betoniranje mora obezbediti
neometan i bezbedan rad radnika, odnosno mora biti u skladu sa važećim propisima.
Obračun betonskih radova se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije rada,
(nabavku materijala, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanje, mere zaštite, sve horizontalne i
vertikalne prenose, neophodnu radnu skelu, potrebnu oplatu i ostale operacije) koje su
neophodne za kvalitetno izvodjenje
radova.
Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačno opisane pozicije rada i isti ne isključuje primenu
važećih propisa i normativa u gradjevinarstvu iz ove
oblasti.
Armatura se plaća po posebnoj poziciji.
1

Betoniranje armirano betonskih greda u
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2

3

4

5

nivou
postojece medjuspratne konstrukcije.
Dimenzija 48/25 cm
Betonon MB 30 u dvostranoj običnoj
oplati.
Napomena:
Novoformirana greda je polozajnou
delimicno stemovanoj
postojecoj AB gredi u nivou medj konst.
Armatura se plaća posebno.
Obračun po m3 betona.

m3

18.60

Izrada AB vertikalnih serklaža u potrebnoj
oplati betonom MB30
Obracun po m3

m3

10.12

Betoniranje horizontalnih serklaza betonom
MB 30 u dvostranoj oplati
Obracun po m3

m3

12.45

Betoniranje AB ploče novoformiranog
podesta sa stepenišnom kosom pločom i
stepenicama MB 30
d=15 sm.
Armatura se plaća posebno.
Obračun po m2.

m2

2.20

m3

0.40

Betoniranje AB nadvratnika betonom MB
30
u običnoj oplati sa odgovarajucim
poduhvatanjem I podupiranjem
istih I izradom skele za rad.Armatura se
posebno placa
Obracun po m3.
Ukupno betonski radovi
V ARMIRAČKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA ARMIRAČKE
RADOVE

Sve armiračke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu
primenu
savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.Svi upotrebljeni materijali,
betonski
čelik, vezni materijali i sl, moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da posediju ateste.Betonski
čelik mora biti mašinski spravljen.Obradjen i nesme da posedije veće tragove korozije, niti bilo
kakve tragove drugih materijala.Izvedeni radovi moraju biti kvalitetni, sopstveno
povezani, da
betonski čelik zauzima pravilan oblik, da je propisano udaljen od oplate i podloge, kako bi se
dobio propisani zaštitni sloj. U tu svrhu obavezno koristiti odobrene odstojnikeКонкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17
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podmetače.
Izgled i raspored betonskog čelika (armature) mora u svemu odgovarati uslovima
tehničke
dokumentacije.Obračun armiračkih radova se vrši po jedinici mere teoretske težine,naznačene
kod svake pozicije radova. Jedinačna cena obuhvata izradu kompletne pozicije rada, nabavka
osnovnog i veznog materijala, podmetače, spoljni i unutrašnji transport, ugradjivanjepovezivanje,
svi horizontalni i vertikalni prenosi do mesta ugradnje, neophodnu radnu skelu i ostale
aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvodjenje radova.
1

Nabavka,transport, sečenje savijanje i
montaža armature svih profila
po projektu i detaljima staticara.Obračun
po kilogramu
ugradjene armature bez otpada.
Ukupno armiracki radovi

kg

5500.00

VI ČELIČNA KONSTRUKCIJA
OPŠTI OPIS ZA BRAVARSKE RADOVE I ČELIČNU KONSTRUKCIJU
Radove izvesti u svemu prema Tehničkim uslovima za izvodjenje bravarskih radova(TU-Dž VI).
Bravarski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema Tehničkim
uslovima
za izvodjenje bravarskih radova, ČELIČNIH i alu konstrukcija, tehničkom opisu,
detaljnim
crtezima i uputstvu Projektanta.
Pre početka izrade brvarskih elemenata Izvodjač bravarskih radova se mora prethodno
sa Projektantom sporazumeti o načinu izvodjenja
radova.
Sve se to mora zapisnički konstatovati, kao i eventualne izmene koje za sobom povlače
promene količina i vrste materijala, što će kasnije služiti za obračun
količina.
Veze i spojeve elemenata izvršiti u svemu prema detaljnim crtežima i uputstvima Projektanta
a u zavisnosti od vrste materijala i zahtevanog izgleda gotovog elementa.
Svi spojevi moraju biti besprekorno izvedeni sa pravilnim i preciznim
sečenjem.
Svi bravarski elementi za koje se zahteva specijalna izrada (vodootpornost,dihtovanje i
sl.)
moraju se poveriti specijalizovanim organizacijama za ovu vrstu elemenata.
Sav ugradjeni materijal mora posedovati atest o kvalitetu, varioci konstrukcije takodje moraju
imati atest od strane ovlašćene organizacije, Instituta za izvodjenje ove vrste radova.
Svi gotovi gvozdeni elementi moraju se u radionici jedanput antikoroziono zaštiti
minijumom
ili cinkolitom, osim elemenata za koje je predvidjena finalna obrada i zaštita u fabrici.
Montažu svih elemenata na gradilištu izvršiti stručno, dok se montaža elemenata
specijalne
izrade vrši u radionici.
Cenom bravarskih radova obuhvaćena je izrada, antikorozivna zaštita,montaža,finalna obrada
okov i zastakljivanje, kao sve potrebne skele za rad.Ukoliko je projektom predvidjeno
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bojenje konstrukcije protiv požarnim bojama istu uraditi po važećim propisima za ovu
vrstu
radova kao i upotrebljeni materijal mora posedovati atest od strane proizvodjača
materijala.
Izvodjač je dužan za sve pozicije da dostavi Projektantu sve radioničke detalje
ugradnje na
koje saglasnost daju Projektant i Investitor.Mere obavezno uzeti na licu mesta pre
početka
izvodjenja radova.
1

Izrada transport i montaža čeličnih spoljnih
stubova od
čeličnih kutijastih profila dimenzija
120x200x6.3mm
unutrasnjih celicnih stubova dimenzija
100x100x5.0mm
I celicne krovne resetke,pojasnih stapova
100x60x4mm
stapovi ispune 60x60x4mm
sa varenjem,i ugradnjom ankera i ankernih
ploca u svemu prema
detaljima statičara a sa miniziranjem i
farbanjem antikorozivnom
zastitom i zastitom protiv pozarnim
bojama za trajanje od 60 minuta.
(atest ovlascene akreditovane laboratorije
IMS-a za 60 I 30 minuta)
Roznjace treba zastiti protiv pozarnim
premazom za trajanje od 3o min.
Ležišne ploče:
Rade se od čeličnih ploča d=10 mm
medjusobno varene.
Postavljanje ležišnih ploča:
Skinuti malter do betona, upasovati ploče
da dobro nalegnu na beton.
Izbušiti rupe u betonu odgovarajućeg
otvora za postavljanje čeličnih tiplova.
Obracun po kg

kg

26500.0
0

Napomena:
Prilikom rada koristiti unutrasnju I spoljnu
skelu koja mora imati atest
Po montazi skele izvrsiti tehnicki prijem
skele I prilikom rada sa skelom
postupati po zakonskoj regulativi
propisanoj za tu vrstu radova.
Koriscenje auto dizalice ili drugog nacina
za prenos
pribaviti sve dokaze o tenickoj ispravnosti
upotrebeljenog vozila
Ukupno čelična konstrukcija:
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VII PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA PODOPOLAGACKE
RADOVE
Radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno a u svemu prema Tehničkim
uslovima
za izvodjenje radova pri polaganju podnih obloga (TU-Dž III) SRPS U F2 017 i
tehničkim
uslovima za izvodjenje podopolagačkih
radova.
Ovim opštim opisom obuhvaćeni su uslovi isporuke i ugradnje svih vrsta podne obloge
koje
se lepe na prethodno pripremljenu podlogu, a sastoje se od:
Tekstilnih vlakana
Gume i PVC materijala
ostalih materijala specifičnih karakteristika(antistatik podovi lepljeni direktno na
podlogu)
Polaganje ovih podova vrši se lepljenjem odgovarajućim lepkovima na pripremljenu
podlogu
od cementne košuljice ili cementnog estriha od betona marke 30, koje se pre postavljanja podne
obloge, po potrebi, ravnaju masom za izravnanje (Olma ili slično), sto ulazi u
jedinačnu cenu
poda i ne plaća se posebno.
Pre postavljanja podnih obloga, podne površine pregledati, očistiti otprašiti i oprati.
Obloge se lepe na apsulutno čistu i suvu podlogu odgovarajućim atestiranim
lepkovima, koji
moraju da obezbede čvrstu i trajnu vezu podloge sa podnom
oblogom.
Svi ugradjeni materijali moraju odgovarati relevantnim standardima RF što se dokazuje atestom.
Kod sastava različitih vrsta podova (tepih, keramika, tepih parket, tepih mermer) ili
slično)
u istom nivou, ugraditi prag od hrastovine ili mesinganu razdelnu traku.
Svi materijali za oblaganje podova moraju biti kvalitetni i moraju ispunjavati uslove iz
važećih
standarda.Ukoliko neki od materijala za oblaganje podova ne postoje standardi, proizvodjač je
dužan da atestom o kvalitetu potvdi sledeće
karakteristike:
dimenzije
dimenzionalnu stabilnost
postojanost prema svetlosti
nezapaljivost
klizavost
elektro provodljivost
ujednačenost površine.
Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i prilagodjena za odgovarajuću vrstu podne obloge.
Podloga mora biti tako izvedena tako da ispunjava sve uslove kvaliteta prema
propisima.
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Temperatura vazduha u prostorijama u kojima se vrši oblaganje podova nesme biti
manja
od + 10º C, osim za vinil azbestne ploče gde važi JUS U.F3.060.
Obračun količina se vrši prema jedinicama mera naznačenim u predračunu, sa stvarno izvedenim
merama na licu mesta bez otpada.
1

2

Nabavka, transport i ugradnja sistemskog
izdignutog poda sa tečnom košuljicom.
Struktura i komponente sistema u svemu
prema tipskom rešenju proizvođača.
Čelične potpore - nožice, podesive po
visini, lepiti se za očišćenu i prethodno
pripremljenu betonsku podlogu
poliuretanskim tipskim lepkom, po
uputstvu proizvođača. Raster nožica
600x600mm uz dodatne nožice u uglovima
i po obodu prostorije, prema proračunu i
uputstvu proizvođača.
Iznad glava čeličnih potpora, a pre
postavljanja sistemskih nosećih ploča,
postavlja se zvučna podloga od plutanog
granulata radi ostavrivanja povećane
zvučne zaštite.
Visina slobodnog prostora izdignutog poda
- visina čeličnih potpora cca38cm.
Nezapaljive noseće sistemske ploče,
dimenzija 600x1200mm, debljine 18mm,
postavljati preko čeličnih potpora – nožica.
Preko nosećih ploča postaviti PE foliju,
preko koje se izrađuje tečna košuljica na
bazi kalcijum sulfata, debljine 38mm. U
kupatilima i toaletima tečnu košuljicu
izvesti sa slojem za pad, sa propisnim
padovima ka slivnicima. Nakon izrade
tečne košuljice postavlja se završni sloj
poda – homogeni vinil ili keramika, u
zavisnosti od prostorije.
Završni sloj poda - homogeni vinil ili
keramika su predmet posebne pozicije.
Obračun po m2 izvedene površine poda sve
komplet po prednjem opisu radova.

m2

803.67

Nabavka elemenata i izrada revizionih
kanala u sistemu izdignutog poda:
Struktura i komponente kanala u svemu
prema tipskom sistemskom rešenju
proizvođača izdignutog poda.
Obostrano prelazne šine postaviti po obodu
kanala između ploča podignutog poda i
integrisanih ploča kanala. Ploče kanala su
od kalcijum sulfata 600x600mm, debljine
28mm.
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3

Širina kanala 60cm, dužina kanala 3,5m.
Obračun po komadu sve komplet po
prednjem opisu radova.
Nabavka, transport i polaganje homogene
vinil (linoleum) podne obloge debljine
2mm, sa PUR zaštitom, upotrebne klase 34.
Lepljenje na prethodno pripremljenu i
izravnatu cementnu kosuljicu. Lepljenje na
pod disperzivnim, ekoloskim lepkom sa
varenjem spojeva elektrodom u boji
izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj
dovesti u idealnu ravan sa podom. Pod
izvesti sa zaobljenim prelazom i
vertikalnim holkerima na mestu spoja sa
zidom, u visini od 15cm.
Na prelazu vinilne podloge u drugu vrstu
poda lepljenjem postaviti PVC lajsnu po
obodu. Lepljenje izvršiti neoprenskim,
ekološkim kontakt lepkom na prethodno
izravnatoj, čistoj i suvoj podlozi. Sav
nastali otpad odneti na gradsku deponiju.
Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca
"TARKETT - IQ Optima" ili slično.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 izvedene povrsine poda sa
obracunatim holkerima.

kom

10.00

m2

680.02

Ukupno podopolagacki radovi
VIII STOLARSKI RADOVI
1

Nabavka i ugradnja prozora izrađenog od
PVC belih šestokomornih profila, bez
primesa kadmijuma i olova, koji su sa
spoljašnje strane obloženi aluminijumskim
plastificiranim limom u boji RAL 7016
(Konstrukcija nemačkog proizvođača
TROCAL). Zastakljen je niskoemisionim
staklopaketom 6+10+4+10+6 mm, ispuna
kriptonom. Koeficijent prolaza toplote max
U = 1,5 W/(m²K). PVC profili su ojačani
čeličnim profilom debljine d=1,5 mm.
Atest kojim se dokazuje koeficijent prolaza
toplote mora biti važeći. Atest može biti
izdat od domaće akreditovane laboratorije
ili od akreditovane laboratorije prijavljene
evropskoj komisiji od strane zemalja
potpisnica “EA MLA”, u kom slučaju svi
atesti i dokumenti na stranom jeziku
moraju biti prevedeni na srpski jezik,
overeni od strane ovlašćenog tumača i
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priznati od strane nadležnog ministarstva.
Prozor je opremljen PVC parapetnom
daskom bele boje sa unutrašnje strane,
širine b=25 cm.Sa spoljašnje strane
postavlja se okapnica od aluminijumskog
lima, razvijene širine b=20 cm,
plastificirana u boji RAL 7016. Montaža
se izvodi suvim postupkom. Dihtovanje se
izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim
silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima
za otvaranje iz kataloške ponude
proizvođača. Proizvodjač je dužan da
projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake,
rukohvate, detalje veza, zaptivanja
itd.Otvaranje prema šemi.
Mere proveriti na licu mesta.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po komadu sve komplet po šemi
za ispravan rad.
dimenzije dvokrilnog prozora 245x150cm
dimenzije dvokrilnog prozora 240x150cm
dimenzije dvokrilnog prozora 250x150cm
dimenzije dvokrilnog prozora 170x150cm
dimenzije dvokrilnog prozora 185x60cm
dimenzije jednokrilnog prozora 110x60cm
dimenzije prozora u atrijumu 235x180
dimenzije prozora u atrijumu 280x180
dimenzije portala (100+360+100)/250
2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

12.00
4.00
3.00
16.00
1.00
16.00
8.00
4.00
1.00

Nabavka transport i ugradnja punih
jednokrilnih vrata sa nadsvetlom, od PVC
profila bez primesa kadijuma i olova. Krilo
vrata sa zvučno izolacionim ispunom.
Ispuna nadsvetla dvoslojnim staklopaketom
4+12+4mm flot.
Montaža se izvodi suvim postupkom. Štok
za ugradjivanje je u postojećem
pregradnom zidu od gipskartonskih ploča
d=12.5cm. Dihtovanje se izvodi
trajnoelastičnim kitom i akrilnim
silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima
za otvaranje iz kataloške ponude
proizvođača. Proizvodjač je dužan da
projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake,
rukohvate, detalje veza, zaptivanja
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itd.Otvaranje prema šemi.
Mere proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu sve komplet po šemi
za ispravan rad.
dim 100/210+70
dim 90/210+70
3

4

5

kom
kom

18.00
17.00

Nabavka transport i ugradnja punih
jednokrilnih vrata, od PVC profila bez
primesa kadijuma i olova. Krilo vrata sa
zvučno izolacionim ispunom.
Montaža se izvodi suvim postupkom.
Dihtovanje se izvodi trajnoelastičnim kitom
i akrilnim silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima
za otvaranje iz kataloške ponude
proizvođača. Proizvodjač je dužan da
projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake,
rukohvate, detalje veza, zaptivanja
itd.Otvaranje prema šemi.
Mere proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu sve komplet po semi
za ispravan rad.
dimen.100/210
kom

4.00

Nabavka transport i ugradnja unutrašnjeg
prozora od PVC profila bez primesa
kadijuma i olova. Ispuna dvoslojnim
staklopaketom 4+12+4mm flot.
Montaža se izvodi suvim postupkom. Štok
za ugradjivanje je u postojećem
pregradnom zidu od gipskartonskih ploča
d=12.5cm. Dihtovanje se izvodi
trajnoelastičnim kitom i akrilnim
silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima
za otvaranje iz kataloške ponude
proizvođača. Proizvodjač je dužan da
projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake,
rukohvate, detalje veza, zaptivanja
itd.Otvaranje prema šemi.
Mere proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu sve komplet po šemi
za ispravan rad.
dim 250/150

1.00

kom

Izrada transport i montaža, ograde OG1
unutrašnjeg glavnog stepeništa,
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Ogradu čine noseći aluminijumski
eloksirani kutijasti profili stubova, RAL
9006, brušene teksture.
Ispunu čine podužni, okrugli aluminijumski
eloksirani profili Ø 15mm, mat, RAL 9006.
Rukohvat čini drveni, poluoličasti profil od
hrastove gradje, sa bočnim fino
profilisanim kanelurama,
šrafljen na aluminijumski "U" profil širine
š=3cm."U" profil je sa stubom spojen alu
profilom
redukovanih dimenzija u odnosu na noseći
stub.
Drveni rukohvat bojiti poliuretanskim
lakom na vodenoj bazi sa svim potrebnim
predradnjama.
Fiksiranje ograde na gazišta stepenišnih
krakova.
Predvideti dekorativne rozetne na spoju
stuba i gazišta stepeništa.
Proizvodjač je dužan da projektantu dostavi
na uvid raspoložive profile I sve radioničke
detalje.
Izvodjač je dužan da obezbedi stabilnu
vezu sa konstrukcijom.
Raditi u svemu prema šemi a sve mere
uzeti na licu mesta.
Dužina ograde L = 2 x 1.50= 3.00 m, visine
h=110sm. sve po šemi i detaljima.
Obračun po m.
6

m

3.00

Jednokrilna protivpožarna vrata: Nabavka,
isporuka i ugradnja protivpožarnih vrata.
Štok i krilo vrata izraditi od
hladnoprofilisanog čeličnog lima. Štok
vrata izraditi prema detalju proizvođača.
Krilo vrata je sa protivpožarnom ispunom.
Snabdeti potrebnim okovom,
protivpožarnom čeličnom bravom sa tri
ključa, protivpožarnom kvakom,
presvučenom PVC-om u crnoj boji, kao i
uređajem za automatsko zatvaranje
(hidraulični zatvarač). U dovratniku,
trostrano, i po obimu krila, postaviti
gumenu samogasivu zaptivku crne boje. Po
donjem obodu krila postaviti padajuću
zaptivku. Vrata se miniziraju, premazuju
prajmerom i završnim epoksidnim poliester
premazom u tonu po izboru projektanta.
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7

Vrata moraju imati odgovarajući atest
ovlašćene laboratorije, kojim se garantuje
otpornost na dejstvo požara u trajanju od
60min.
Obračun po komadu sve komplet za
ispravan rad.
dimenzija 100/220
Dvokrilna protivpožarna vrata: Nabavka,
isporuka i ugradnja protivpožarnih vrata.
Štok i krilo vrata izraditi od
hladnoprofilisanog čeličnog lima. Štok
vrata izraditi prema detalju proizvođača.
Krilo vrata je sa protivpožarnom ispunom.
Snabdeti potrebnim okovom,
protivpožarnom čeličnom bravom sa tri
ključa, protivpožarnom kvakom,
presvučenom PVC-om u crnoj boji, kao i
uređajem za automatsko zatvaranje
(hidraulični zatvarač). U dovratniku,
trostrano, i po obimu krila, postaviti
gumenu samogasivu zaptivku crne boje. Po
donjem obodu krila postaviti padajuću
zaptivku. Vrata se miniziraju, premazuju
prajmerom i završnim epoksidnim poliester
premazom u tonu po izboru projektanta.
Vrata moraju imati odgovarajući atest
ovlašćene laboratorije, kojim se garantuje
otpornost na dejstvo požara u trajanju od
60min.
Obračun po komadu sve komplet za
ispravan rad.
dimenzija dvokrilnih vrata 170/220
Ukupno stolarski radovi

kom

2.00

kom

1.00

IX GIPSARSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA SPUŠTENE PLAFONE
Radove na montaži spuštenih plafona mogu da vrše samo specijalizovana preduzeća ili pogoni
prema odredbama Tehničkih uslova za izvodjenje zavrsnih radova u gradjevinarstvu po JUS-u.
Pre početka radova Izvodjač je duzan da ispita sve potrebne uslove za ugradjivanje spuštenih
plafona i pismeno obavesti Nadzornog organa ili naručioca za eventualne nedostatke.Posebno
se mora obratiti pažnja na uskladjenost projekta spuštenih plafona sa projektima instalacija, sa
projektom rasvete, postavljanje anemostata i javljača požara, kao i na eventualno projektovane
kaskade.
Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama JUS-a ili da budu atestirani od strane
ovlašćene organizacije za namenu za koju se koriste. Izvodjač je dužan da na zahtev Investitora
priloži tražene ateste.
Ukoliko je za neku poziciju rada predvidjen materijal koji po svojim svojstvima i
nameni ne
odgovara, Izvodjač je dužan da na to upozori Nadzornog organa.Ako Izvodjač ugradi materijal
slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan je da o svom trošku odstrani nekvalitetne
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radove i
izvede radove kvalitetno.
Spušteni plafoni moraju da imaju dobar estetski izgled, da su laki po težini, da se lako održavaju
da su montažni. U slučaju požara plafoni ne smeju da razvijaju gasove štetne po zdravlje ljudi.
Sav ugradjeni materijal mora ispunjavati projektom traženu vatro otpornost.
Materijal koji se ugradjuje mora biti nov. Svi vezivni elementi i montažni materijal moraju da
budu
zaštićeni od požara.Svi spušteni plafoni treba da imaju koeficijent vatrootpornosti po projektu.
1

2

Nabavka transport i ugradnja pregradnog
zida sa oblogom od gipskartonskih ploča,
tipa Rigips ili slično.
Pregradni zid 75/125 mm se sastoji od
metalne potkonstrukcije širine 75 mm i
obostrane dvoslojne obloge od
gipskartonskih ploca debljine 12,5 mm.
Ukupna debljina zida je 125 mm.
Na horizontalne Rigips zidne profile UW
75 lepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni
se pričvršćuju za pod vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW
75 umetnu se izmedju UW profila na
medjusobnom rastojanju od 60 cm.
U prostoru između profila postavlja se
mineralna vuna d=50mm.
Za elektro radove koriste Rigips dozne.
Spoljni uglovi se stite aluminijumskom
ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips mase za
ispunu spojeva. Pregletovati celu površinu
Rimano glet masom ili ekvivalentno.
Visina zida 3.3m.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 zida sve kompletno sa
gletovanjem i skelom za rad.

m2

376.95

Nabavka transport i ugradnja pregradnog
zida sa oblogom od vlagootpornih
gipskartonskih ploča, tipa Rigips ili slično.
Pregradni zid 75/125 mm se sastoji od crne
vlagootporne metalne potkonstrukcije
širine 75 mm i obostrane dvoslojne obloge
od gipskartonskih ploča debljine 12,5 mm
sa strane soba i koridora i dvoslojne obloge
od vlagootpornih gipskartonskih ploča
debljine 12,5mm sa strane kupatila i
toaleta. Ukupna debljina zida je 125 mm.
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Na horizontalne Rigips crne profile UW 75
lepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni se
pričvršćuju za pod vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips crni profili CW
75 umetnu se izmedju UW profila na
medjusobnom rastojanju od 60 cm.
U prostoru između profila postavlja se
mineralna vuna d=50mm.
Za elektro radove koriste Rigips dozne.
Spoljni uglovi se stite aluminijumskom
ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips mase za
ispunu spojeva, na strani ka kupatilima i
toaletima Rigips Vario Impregniert
vlagootpornom masom za ispunu spojeva.
Pregletovati celu površinu ka hodnicima i
sobama Rimano glet masom ili
ekvivalentno.
Visina zida 3.3m.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 zida sve kompletno sa
gletovanjem i skelom za rad.
3

m2

262.72

Nabavka transport i ugradnja instalacionog
pregradnog zida, tipa Rigips ili
ekvivalentno.
Instalacioni pregradni zid se sastoji od crne
vlagootporne metalne potkonstrukcije
širine 75 mm i obostrane dvoslojne obloge
od vlagootpornih gipskartonskih ploča
debljine 12,5mm.
Na horizontalne Rigips crne profile UW 75
lepi se traka za zvučnu izolaciju, a oni se
pričvršćuju za pod vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips crni profili CW
75 umetnu se izmedju UW profila na
medjusobnom rastojanju od 60 cm.
Instalacioni pregradni zid se postavlja na
odstojanju od zidanog zida prema veličini
instalacija.
Za elektro radove koriste Rigips dozne.
Spoljni uglovi se stite aluminijumskom
ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips Vario
Impregniert vlagootporne mase za ispunu
spojeva ili ekvivalentno.
Visina zida 3.3m.
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Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 zida sve komplet sa
izradom skele za rad.
4

5

6

Revizioni otvori od belog lima
Nabavka i uradnja revizionih otvora od
pocinkovanog belog lima sa belom lak
farbom koriste se za pristup instalacijama u
Rigips pregradnim zidovima.
Oko revizionog otvora potrebno je
napraviti ram od CW profila u zidu.
Revizioni otvor se otvara ključem.
Dimenzije 60x60cm.
Revizioni otpor nije otporan na požar.
Obracun po komadu sve komplet.
Postavljanje spustenih plafona u kupatilima
metalni kasetni plafon
Isporuka i montaza metalnog spustenog
plafona tipa Armstrong Orcal Q-clip F ili
ekvivalentno sa oborenim ivicama d=3mm.
Ploce su dimenzija 600x600x33mm od
pocinkovanog celicnog lima naknadno
bojenog elektrostatickim postupkom
"powder coating", bele boje Ral 9010.
Ploče se postavljaju na origialnoj
Armstrong skrivenoj
podkonstrukciji.(Orcal 3000). "A"nosaci se
postavljaju rastojanju od 600mm.
Pozicijom obavezno obuhvatiti i obodni
profil.
Visina spuštanja je 170cm.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obracun po m2 sve kompletno sa izradom
skele za rad.

m2

9.50

kom

1.00

m2

113.36

Postavljane spustenih kasetnih mineralnih
plafona
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Isporuka i montaža mineralnog higijenskog
spuštenog plafona Armstrong Bioguard
Plain Board (ravna ivica), dimenzija
600x600x15mm sa zaštitnim
antimikrobskim tretmanom (onemogućava
razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i
gljivica), vlagootpornost RH95%, reakcija
na požar A2 – s1, d0; refleksije svetlosti
87% prema EN ISO 7724-2&3. Ploče se
postavljaju na originalnu Armstrong
potkonstrukciju Prelude visine 43mm i
nosivosti 10,5 kg/m2, bele boje. Plafonski
sistem treba da poseduje sistemsku
garanciju proizvođača od 30 godina.
Pozicijom obuhvatiti i obodni profil.
Visina spustanja h=170cm.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obracun po m2

7

Oblaganje instalacionih vertikala
pregradom od gipskartonskih ploča, tipa
Rigips ili slično.
Oblaganje se sastoji od metalne
potkonstrukcije širine 50 mm i obostrane
dvoslojne obloge od gipskartonskih ploča
debljine 12,5mm.
Na horizontalne Rigips profile UW 50 lepi
se traka za zvučnu izolaciju, a oni se
pričvršćuju za pod vijcima sa plastičnim
tiplom. Vertikalni Rigips profili CW 50
umetnu se izmedju UW profila na
medjusobnom rastojanju od 60 cm.
Za elektro radove koriste Rigips dozne.
Spoljni uglovi se stite aluminijumskom
ugaonom zaštitnom šinom ili Alux trakom.
Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju
trakom i gletuju pomoću Rigips mase za
ispunu spojeva. Pregletovati celu površinu
Rimano glet masom ili ekvivalentno.
Visina pregrade 3m.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet sa
gletovanjem i izradom skele za rad.

m2

696.02

m2

6.00
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8

Oblaganje unutrašnje strane fasadnog zida
iznad prozora, na delu fasadne čelične
konstrukcije pregradom od gipskartonskih
ploča, tipa Rigips ili slično. Oblaganje se
sastoji od metalne potkonstrukcije širine 50
mm i jednostrane jednoslojne obloge od
gipskartonskih ploča debljine 12,5mm u
visini 50cm svuda po obimu sa unutrašnje
strane, iznad prozora.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet sa
gletovanjem i izradom skele za rad.

m2

89.49

Ukupno gipsarski radovi
X POKRIVACKI RADOVI

1

Izvođenje ravnog krova sa padovima 3.5%
(2◦) - slagani sistem krova (debljina
termoizolacije 26cm). Radovi obuhvataju
nabavku, transport i montažu
pocinkovanog trapezastog lima TR 60,
parne brane, tvrdopresovane kamene vune i
PVC krovne hidroizolacione membrane
kao poslednjeg sloja u krovnom sistemu.
Visokoprofilni lim, debljine 0,7mm,
montira se preko čelične montažne
konstrukcije. Preko lima položiti parnu
branu, tipa Sika SarnaVap 500, debljine
0,15mm, ili drugo istog kvaliteta. Parnu
branu slobodno položiti i na preklopima
zalepiti dvostrano lepljivom trakom Sika
SarnaVap tape.
Termoizolaciju od tvrdopresovane kamene
vune, pritisne čvrstoće 50kPa, gustine min
150kg/m3, tipa Fibran geo ili drugo istog
kvaliteta, debljine 26cm, postaviti preko
parne brane.
Kao završni sloj slaganog sistema postaviti
elastičnu vodonepropusnu PVC membranu
debljine 1,5mm, tipa SikaPlan 15G.
Membrana je armirana poliesterskom
mrežicom, UV otporna, svetlo sive boje
RAL 7047.
Na krajevima rolne (2x20m) je mehanički
pričvršćena fikserima za podlogu
(zavrtnjima sa podloškom za sintetičke
krovne membrane tipa SarnaFast), a preko
linije fiksiranja se preklapa sledeća rolna
membrane i zavaruje se na fiksiranu
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membranu.
Zaštitu hidroizolacije od uticaja sile vetra,
tj. količinu fiksera, raspored fiksiranja,
pravac postavljanja membrane i širina
membrane - izvesti prema zahtevima
proizvođača.
Hidroizolacija se na preklopima vari vrelim
vazduhom pri čemu treba voditi računa da
je širina preklopa min. 5cm od ivice
("tanjirića") fiksera do ivice preklopa
(membrane).
Detalje, prodore i završavanja izvesti
prema detaljima iz projekta i detaljima
proizvođača.
Neophodno je izvršiti proveru varova na
izvedenoj hidroizolaciji u skladu sa
preporukama proizvođača.
Slagani sistem krovnog pokrivača mora
imati odgovarajući atest ovlašćene
laboratorije, kojim se garantuje otpornost
na dejstvo požara u trajanju od 60min za
ceo sistem.
Površinom obuhvaćeno i povijanje
hidroizolacije uz kalkanske zidove u visini
od 30cm, kao i postavljanje tipskih slivnika
iz sistema proizvođača.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obracun po m2
2

Izrada, transport i ugrađivanje svetlosnih
traka za osvetljenje i provetravanje
atrijuma. Svetlosni elementi kupole
izrađeni su od livenih akrilnih ploča-aglas,
u dva sloja, u boji po izboru projektanta.
Svetlosne kupole postaviti preko nastavnog
venca, visine 45cm, izrađenog od
poliestera, ojačanog staklenim vlaknima.
Venac se preko prirubnice pričvršćuje za
krov.
Svetlosne trake snabdeti mehanizmom za
otvaranje otvarajućih delova. Otvaranje
ručno i automatski, pomoću električnog
motora. Dimenzija građevinskog otvora
280x625cm. Komada 2.
Obracun po m2
Ukupno pokrivacki radovi

m2

1124.69

m2

35.00

XI LIMARSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA LIMARSKE RADOVE
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Radove izvesti u svemu prema Tehničkim uslovima za izvodjenje limarskih radova (TU-Dž VII).
Podloga za pokrivanje limom mora biti propisno i kvalitetno izradjena, tako da krovni pokrivač
naleže celom svojom površinom, bez gibanja.Grbine i slemena moraju biti izradjeni ravno i bez
talasa. Sav materijal za pokrivanje krovova mora biti kvalitetan i mora ispunjavati
uslove
propisane u JUS-u za ovu vrstu radova.
Krovopokrivački radovi se moraju izvršiti bezuslovno stručno i kvalitetno.Svi pomoćni
radovi
i prenos svega potrebnog materijala do mesta ugradjivanja neće se posebno plaćati jer
su
obuhvaćeni cenom po jedinici mere pokrivanja krova.Obračun se vrši po m2 stvarno pokrivene
površine.
Svi limarski radovi moraju se izvesti precizno i stručno a u svemu prema Tehničkim uslovima,
tehničkom opisu i detaljima.Svi delovi limarije moraju se skrojiti u radionici i delimično sklopiti
u veće delove koji se zatim na gradilištu montiraju, medjusobno povezuju u jednu
celinu.
Sve sastave izraditi stručno i solidno sa duplim falcom i zakivanjem.Povezivanje
pojedinih
delova izvršiti tako da se limu da mogućnost
dilatiranja.
Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa limom moraju biti
pocinkovani.Preko
podloge od betona ili maltera, ispod lima postaviti sloj ter hartije ili bitumensku traku.
Svi profili, okapnice i ostalo moraju biti u svemu prema detaljnim crtežima
i opisima pojedinih pozicija.

1

2

3

4

5

Demontaža postojećeg lima sa atike na
krovu,
atika je opšivena plastificiranim poc.
limom.Istu demontirati i
odvesti na deponiju.Obračun po m1.
Demontaza horizontalnog oluka sa
odvozom na deponiju
Opšivanje atike na krovu pocinkovanim
limom d=0.6 mm
Spojeve falcovati i letovati.Obračun po m1.
rs 50 cm.
Opsivanje pocink.plast.limom d=0.6mm
ventil.prodora kroz krovni pokrivač.
Obračun po m1.
rs 70cm

m1

55.00

m1

130.00

m1

158.45

m1

14.30

Izrada i montaža olučnih vertikala u
nastavku postojećih od ravnog
poc.plastificiranog lima 0.6mm preseka 14
x 18 sm. Ucvrstiti odgovarajućim držačima
na zidu kao i tiplovima i šrafovima na
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svakih 2 m visine.
Na vrhu vertikala uraditi tipski završni
element.

6

Obračun po m1 sve komplet.

m1

24.00

Izrada i montaža olučnih kazančića na
olučnim vertikalama 25x25x25cm od
pocinkovanog lima d=0,6mm.
Obračun po komadu.

kom

6.00

XII KERAMIČARSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA KERAMIČARSKE
RADOVE
Svi keramičarski radovi se moraju izvesti precizno, stručno i kvalitetno a u svemu
prema
tehničkom opisu, predračunu radova i dogovoru sa projektantom i Tehničkim uslovima
za
izvodjenje keramičarskih radova (TU-VI),SRPS
U.F2. 011.
Radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom, uz punu primenu
savremenog
alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.
Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva, zaštitna sredstva moraju biti propisanog
kvaliteta, odnosno da poseduju ateste.Izvedeni radovi moraju biti ravni, da imaju
zadate
geometrijske oblike, odnosno da u svemu odgovaraju uslovima tehničke
dokumentacije.
Klasa, namena i kvalitet pločica odredjeni su tehničkom dokumentacijom.Boju i način polaganja
odredjuje projektant. Sva instalacija koja nije vidna ima se položiti i ispitati pre polaganja
pločica.
Za postavljanje pločica na lepku, podloga mora biti čista, čvrsta, ravna , sa pravilnim i
oštrim
ivicama.
Tokom rada gde se to zahteva, uraditi dilatacione
trake.
Kod temperatura viših Ili nižih od propisanih, ukoliko se radovi izvode, preduzeti mere
zaštite
upotrebljenog osnovnog i veznog materijala. Mere zaštite ne utiču na već ugovorenu cenu
radova.
Za sve vreme izvodjenja, odnosno do predaje objekta, izvodjač jedužan da preduzme sve
potrebne
mere,kako nebi došlo do oštećenja ovih radova. A ako ipak dodje do oštećenja, Izvodjač će o
svom trošku, uz saglasnost nadzornog organa, radove dovesti u projektovano stanje.
Prilkom izvodjenja svojih radova Izvodjač je dužan da ostale vrste radova sačuva od oštećenja.
Obračun se vrši po jedinici mere naznačene kod svake pozicije rada.Jedinačna cena
rada
obuhvata izradu kompletne pozicije rada,(nabavku osnovnog, veznog i materijala za
zaštitu,
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spoljni i unutrašnji transport, izradu,mere zaštite, sve horizontalne i vertikalne prenose,
neophodnu radnu skelu, ugradnju dilatacionih traka, čišćenje i ostale aktivnosti koje su
neophodne
za kvalitetno izvodjenje ovih radova).

1

2

3

Nabavka i postavljanje zidne keramike I
klase na sloju lepka na vec izmalterisanoj
podlozi.
Keramiku postaviti na zidu do pune spratne
visine h=2.80m.Posle postavljanja plocica
izvrsiti fugovanje spojnica d=2mm u boji
po izboru projektanta(fug masa Murexin ili
Ceresit, ili ekvivalentno, u boji po izboru
projetanta.
Obracun po m2 sve komplet.

m2

510.00

Nabavka i postavljanje podne protiv klizne
granitne keramike I klase, dim. 30 x 30 cm.
d= 1 cm.
Keramiku postavljati, na lepku, na gotovoj
podlozi od tečnog estriha u padu ka
slivnicima. Nakon polaganja izvršiti
fugovanje spojnica, d=2mm.fuga masom,
Murexin, ili Cerezit, ili ekvivalentno, u boji
po izboru projektanta. Na ivicama
predvideti mat Alu prave, profilisane lajsne
po izboru projektanta.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

123.67

Oblaganje stepeništa čela, gazišta, i podesta
granitnom keramikom-protiv klizna
Pored zidova predvideti testerastu soklu
h=10sm od istih pločica. Zidni sokl raditi
sa alu pravougaonom lajsnom,na spoju sa
zidom.
Predvideti aluminijumske, mat, U lajsne
izmedju gazišta i čela
vrste i oblika po izboru Projektanta,
Predvideti polaganje pravih, mat,
aluminijumskih naležućih lajsni,na bocnim
ivicama keramike gazišta,
i cela duž stepenišnih krakova.Dimenzije i
vrsta lajsni,po izboru projektanta,.
Keramiku postavljati na lepku, na gotovoj
podlozi.
Nakon polaganja izvršiti fugovanje
spojnica d=2mm.fuga masom Cerezit ili
Murexin, ili ekvivalentno, u boji po izboru
projektanta.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
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Obračun po m2 sve komplet po želji
projektanta.
Ukupno keramicarski radovi

m2

2.20

XIII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
OPŠTI OPIS ZA MOLERSKO FARBARSKE
RADOVE
Radovi se moraju izvesti stručno i kvaliteno a u svemu prema Tehničkim uslovima za izvodjenje
molerskih radova ( TU-Dž), SRPS U.F2. 013. i Tehničkim uslovima za izvodjenje
farbarskih
radova (TU-Dž I), SRPS.
Materijali koji nisu obuhvaćeni Jugoslovenskim standardima moraju imati atest o
kvalitetu.Za
ove materijale Izvodjač je dužan da podnese naručiocu uverenje o kvalitetu.
Materijali se mogu upotrebljavati i primenjivati samo na onim površinama za koje su
prema
svojim fizičko-hemijskim mehaničkim osobinama i namenjeni.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promene na radovima zbog lošeg kvaliteta, Izvodjač
o svom trošku otklanja nedostatke, ukoliko se pokaže da su posledica nepravilne
ugradnje
materijala, a ako je dokazano da je upotrebljeni materijal nekvalitetan, tada odgovornost snosi
proizvodjač materijala.
Radovi se moraju izvesti stručno i tehnički ispravno, sa svim predvidjenim
predradnjama i
završnim radovima.
Radovi se moraju obaviti standardno, ukoliko u tehničkom opisu nije drugo utvrdjeno ili
naknadno
dogovoreno i ugovoreno.
Gotovi, fabrički proizvedeni materijali, moraju se upotrebiti prema uputstvu
Proizvodjača.
Premazi moraju čvrsto da prijanjaju, da odaju ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka.
Boja mora biti ujednačenog inteziteta (bez mrlja).Pokrivni premazi moraju potpuno da pokrivaju
podlogu. Sve komplet sa izrdom skele za
rad.
Obračun se vrši po 1m2 ili po komadu, sa merenjem stvarno izvršenih
radova.
1

Bojenje unutrašnjih zidova bojom
otpornom na mokro brisanje Jupol Latex
Semi Matt ili ekvivalentno.
Obojene površine treba da su perive i
otporne na medicinska sredstva za čišćenje
i dezinfekciju. Premaz mora biti otporan na
ogrebotine, abraziju, gubitak boje, prljanje,
alkale, alkohole, hemijske deterdžente,
netoksičan i nezapaljiv.
Bojenje bojom otpornom na mokro brisanje
izvršiti do visine 160cm, a iznad toga
140cm disperzivnom bojom sa svim
potrebnim predradnjama za ovu vrstu
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radova.
Bojenje izvršiti preko suvih i gletovanih
zidova. Gletovanje zidova je uključeno u
okviru drugih pozicija.
Boja po izboru Projektanta i Investitora iz
JUB-ove ton karte ili slicnih proizv.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

2311.68

Ukupno radovi
XIV FASADERSKI RADOVI
OPSTI OPIS ZA FASADERSKE
RADOVE
Svi fasaderski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno a u svemu prema tehničkom opisu,
predaračunu radova i dogovoru sa projektantom, a u skladu sa opštim opisom za zidarske radove
i tehničkim uslovima za izvodjenje fasaderskih radova (TU-VI), SRPS
U.F2.010.
Materijali za obradu fasada moraju odgovarati odredbama osnovnih vazećih standarda i
Tehnickih
uslova.
Materijali koji ne postoje vazeći i standardi moraju imati ateste o kvalitetu za namenu za koju se
koriste
Materijali se mogu ugradjivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim
fizičko hemijskim i mehaničkim osobinama
namenjeni.
Montaža i demontaža cevaste fasadne skele oko
objekta.
Skelu uraditi u svemu prema tehničkim propisima za fasadnu skelu, sa svim potrebnim
ukrućenjima,
platformama, ogradama i uzemljena itd. Pre upotrebe skela mora biti primljena od nadležne
inspekcije.
Obračun po m2 skele.U cenu je uračunat prenos materijala do 50 metara, čišćenje elemenata
skele
i uzemljenje..
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1

Nabavka i transport materijala, i izrada
termoizolovane kontaktne fasade.
Spoljašnje zidove od porobetona pre
postavljanja termoizolacije premazati
akrilnim osnovnim premazom - Akrilnom
emulzijom. Termoizolacioni sloj od tvrdo
presovanih ploča od kamene vune, debljine
15cm, postavlja se preko zidanih zidova.
Postavljanje ploča vrši se pomoću
visokoelastične mikroarmirane cementne
malterske smese tipa Jubizol lepilo ili
ekvivalentno, uz fiksiranje tiplovima. Preko
termoizolacionih ploča nanosi se temeljni
malter u dva sloja, tipa Jubizol Uniwool ili
ekvivalentno. Nakon prvog sloja utiskuje se
plastificirana staklena mrežica, nakon čega
se odmah nanosi drugi sloj. Nakon
potrebnog vremena za sušenje armaturnog
sloja, naneti završni sloj maltera –
silikonski dekorativni malter Jubizol finish
silikon 1,5mm ili ekvivalentno. Silikonski
dekorativni malter naneti preko
odgovarajućeg grunda.
Na delu dilatacije postaviti vertikalni
dilatacioni profil fasadnog
termoizolacionog sistema. Krak
dilatacionog profila utisnuti u tanak nanos
lepka, nanetog u odgovarajućoj širini preko
termoizolacione obloge sa obe strane
dilatacionog zazora.
Čelični stubovi su postavljeni uvučeno 3cm
u odnosu na spoljašnju liniju zida. Prazninu
od 3cm ispuniti pločama od tvrdo
presovane vune, prema detalju. Preko
čelične konstrukcije sa spoljašnje strane,
završno premazane premazom otpornim na
dejstvo požara u zahtevanom trajanju,
naneti prajmer Akrinol Super Grip ili
ekvivalentno, nakon čijeg sušenja vršiti
lepljenje ploča tvrdopresovane vune,
debljine 3cm, odgovarajućim lepkom tipa
Jubizol Uniwool ili ekvivalentno.
Na taj način, formirati ravnu površinu sa
spoljašnjom stranom zidanog zida, čime je
omogućeno kontinualno postavljanje
termoizolovane kontaktne fasade.
Tiplovanje termoizolacionog sloja od
tvrdopresovanih ploča od kamene vune,
kao i spajanje ploča, obavezno vršiti na
delu zidanog zida, van površine čeličnog
stuba.
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2

Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

314.27

Nabavka i transport materijala, i izrada
termoizolovane kontaktne fasade preko
drvene podloge od OSB ploča.
OSB ploče adekvatno pričvrstiti za čelični
fasadni ram i konstrukciju atike. Ploče
moraju biti suve, očišćene od prašine i
prljavštine. Nakon montaže, površina OSB
ploča treba da bude ravna. Obraditi OSB
ploče prajmerom namenjenim ovom tipu
podloge Akrinol Super Grip-om ili
ekvivalentno. Nakon sušenja prajmera
vršiti lepljenje ploča tvrdopresovane vune,
debljine 15cm, odgovarajućim lepkom tipa
Jubizol Uniwool ili ekvivalentno. Preko
termoizolacionih ploča nanosi se temeljni
malter u dva sloja, tipa Jubizol Uniwool ili
ekvivalentno. Nakon prvog sloja utiskuje se
plastificirana staklena mrežica, nakon čega
se odmah nanosi drugi sloj. Nakon
potrebnog vremena za sušenje armaturnog
sloja, naneti završni sloj maltera –
silikonski dekorativni malter Jubizol finish
silikon 1,5mm ili ekvivalentno. Silikonski
dekorativni malter naneti preko
odgovarajućeg grunda.
Na delu dilatacije postaviti vertikalni
dilatacioni profil fasadnog
termoizolacionog sistema. Krak
dilatacionog profila utisnuti u tanak nanos
lepka, nanetog u odgovarajućoj širini preko
termoizolacione obloge sa obe strane
dilatacionog zazora.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

356.28
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3

Nabavka i transport materijala, i izrada
termoizolovane kontaktne fasade atrijuma.
Spoljašnje zidove od giter blokova pre
postavljanja termoizolacije premazati
akrilnim osnovnim premazom - Akrilnom
emulzijom. Termoizolacioni sloj od tvrdo
presovanih ploča od kamene vune, debljine
15cm, postavlja se preko zidanih zidova.
Postavljanje ploča vrši se pomoću
visokoelastične mikroarmirane cementne
malterske smese tipa Jubizol lepilo ili
ekvivalentno, uz fiksiranje tiplovima. Kod
otvora, u špaletnom delu, postaviti
termoizolacioni sloj od kamene vune u
debljini od 3cm. Preko termoizolacionih
ploča nanosi se temeljni malter u dva sloja,
tipa Jubizol Uniwool ili ekvivalentno.
Nakon prvog sloja utiskuje se plastificirana
staklena mrežica, nakon čega se odmah
nanosi drugi sloj. Nakon potrebnog
vremena za sušenje armaturnog sloja,
naneti završni sloj maltera – silikonski
dekorativni malter Jubizol finish silikon
1,5mm ili ekvivalentno. Silikonski
dekorativni malter naneti preko
odgovarajućeg grunda.
Može se upotrebiti i proizvod istih
karakteristika drugog proizvođača.
Obračun po m2 sve komplet.
Ukupno fasaderski radovi

m2

143.67

m'
m'

17.40
15.00

XIV RAZNI RADOVI
1

2

Nabavka, transport i montaza dilatacionog
profila od aluminijuma. Obračun po m'.
zidnog, L=2,9, komada 6
podnog, L=2,86
Montaža i demontaža cevaste fasadne skele
oko
objekta.
Skelu uraditi u svemu pema tehničkim
propisima za
fasadnu skelu, sa svim potrebnim
ukrućenjima,
platformama, ogradama itd. Pre upotrebe
skela mora
biti primljena od nadlezne inspekcije.
komplet sa prenosom materijala do 50
metara, čišćenjem
elemenata skele i uzemljenjem.
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3

4

5

6

Merenje se vrši po spoljnim ivicama
fasadne skele.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

2880.00

Osveženje postojeće teraco sokle na
postojecem stepenistu
soklu pikovati.Prilikom pikovanja strogo
voditi računa da se postojeće gletovanešarirane
površine ne oštete.Ukoliko dodje do
oštećenja sve
popravke padaju na teret Izvodjača radova.
Obračun po m2 sve komplet.

m2

10.00

Izrada i montaža natpisne table na ulazu u
prostorije, sa standardnim
fontovima ćirilice i izradu logotipa
grba.Tabla je od
elektrolitičkog anodiziranog aluminijuma,
dimenzija 80x200 mm.
Boja table srebrna ili zlatna, po izboru
Investitora.
Izgravirani tekst u crnoj boji, grb logotip u
originalnim bojama.
Tabla se postavlja pomoću ukrasnih
eloksiranih šrafova, u boji table,
koji se isporučuju uz istu.
Obračun po komadu sve komplet.

kom

22.00

Opšivanje kasetama od aluminijumskog
lima na slepim površinama transarentnog
dela fasade.
Kasete postaviti preko tipskih U profila,
veza sa čeličnom konstrukcijom u ravni
fasade.
Kasete ka spoljašnjoj strani se postavljaju u
ravni prozora, sa ispunom unutrašnjeg
prostora mineralnom vunom, debljine 6cm,
uz postavljanje paropropusne
vodonepropusne folije sa spoljašnje strane
vune.
Obracun po komadu.
RŠ 0,75m, L=1,5m
RŠ 0,25m, L=1,5m
RŠ 0,3m, L=0,6m
RŠ 1m, L=0,6m
RŠ 0,85m, L=0,6m

kom
kom
kom
kom
kom

4.00
25.00
10.00
16.00
1.00

Opšivanje kasetama od aluminijumskog
lima sa unutrašnje strane na spoju
pregradnog zida i prozora.
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7

8

9

Kasete postaviti preko tipskih U profila,
veza sa čeličnom konstrukcijom u ravni
fasade.
Obracun po komadu.
RŠ 0,35m, L=1,5m

kom

17.00

Opšivanje kasetama od aluminijumskog
lima sa unutrašnje strane oko čeličnih
stubova u visini prozora.
Kasete postaviti preko tipskih U profila,
veza sa čeličnom konstrukcijom u ravni
fasade.
Obracun po komadu.
RŠ 0,32m, L=1,5m
RŠ 0,8m, L=1,5m
RŠ 0,75m, L=0,6m
RŠ 0,55m, L=1,5m
RŠ 0,50m, L=0,6m
RŠ 0,40m, L=1,5m

kom
kom
kom
kom
kom
kom

4.00
16.00
16.00
3.00
1.00
16.00

Opšivanje OSB pločama sa unutrašnje
strane čeličnih stubova u visini zida od
porobetonskih blokova.
OSB ploče adekvatno pričvrstiti za čelični
stub. Ploče moraju biti suve, očišćene od
prašine i prljavštine. Nakon montaže,
površina OSB ploča treba da bude ravna.
Obraditi OSB ploče prajmerom
namenjenim ovom tipu podloge Akrinol
Super Grip-om ili ekvivalentno.
Malterisanje dato u okviru pozicije
malterisanje porobetonskih blokova.
RŠ 0,16m, L=1,25m
RŠ 0,16m, L=2,15m

kom
kom

20.00
16.00

Isporuka i montaža sanitarnih pregrada.
Sanitarne pregrade su od 14mm debelog
stratifikovanog HP laminata (visokopresovani kompakt panel) sa uglačanim
krajevima i zaobljenim ivicama, na
potkonstrukciji od eloksiranog
aluminijuma.
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Potkonstrukcija sanitarnih pregrada se
sklapa pomoću šina i profila od eloksiranog
aluminijuma (legura T60/60) na čijem
obodu se nalaze lajsne i šarke.
Samozatvarajuće šarke su podesive
opremljene plastičnim delom protiv
grebanja i amortizerom udara. Brava, od
nerđajućeg čelika, je opremljena
indikatorom zauzetosti i uređajem za
otvaranje u slučaju nužde. Svaka
pojedinačna kabina je fiksirana za pod (na
visini od 200mm) nožicom podesivom po
visini pokrivenom cilindričnom plastičnom
oplatom. Na gornjem delu kabine se nalazi
aluminijumski profil koji povezuje panele.
Sav okov treba da bude ukopan u laminat u
cilju sprečavanja skupljanja nečistoće na
spojevima i šrafovima. Površinski sloj
HPL-a treba da bude otporan na sve
rastvarače i hemijska sredstva za
održavanje higijene. Neporozna površina
treba da omogući dezinfikovanje vrelom
vodom, parom i svim sredstvima za
dezinfekciju koja se upotrebljavaju u
ustanovi ovog tipa.
Visina kabine od poda do vrha je 2100mm.
Krila su na 20cm od poda. Boja laminata
po izboru projektanta.
m'
10

3.50

Izrada projekta izvedenog objekta za sve
delove projektne dokumentacije(npr. 1arhitektura, 2-konstrukcija, itd. ostali
projekti zavisno od vrste radova koji se
izvode).
Ukupno razni radovi
ZBIRNA REKAPITULACIJA

I.

PRIPREMNI RADOVI

II.

ZIDARSKI RADOVI

III.

IZOLATERSKI RADOVI

IV.

BETONSKI I AB RADOVI

V.

ARMIRACKI RADOVI

VI.

CELICNA KONSTRUKCIJA
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VII.

PODOPOLAGACKI RADOVI

VIII.

STOLARSKI RADOVI

IX

GIPSARSKI RADOVI

X.

POKRIVACKI RADOVI

XI.

LIMARSKI RADOVI

XII.

KERAMICARSKI RADOVI

XIII.

MOLEROFARBARSKI RADOVI

XIV.

FASADERSKI RADOVI

XV.

RAZNI RADOVI

UKUPNO:

TEHNIČKIOPIS
Tip/Namena/Broj Hidraulični / Putnički EN81.1+A3 / 2 kom.
Nosivost 450 kg / 6 osoba
Vešanje HAI 1:2 sa LEVE STRANE
Brzina 0.5 m/s
Broj stanica / prilaza 4 (0, 1, 2, 3) / 4 sa iste strane
Vozno okno un.dim 1700 x 1350 mm
Visina dizanja / Jama / Vrh 9810 mm / 1600 mm / 3500 mm
Položaj mašinske prostorije
/ mašinskog postora dole, pored voznog okna / BOX dole, pored voznog okna
Kabina un. dim.: cca 1250 x 1000 x 2075 mm (do spuštenog plafona)
metalna, spolja pocinkovana, tip Athena Classic A310 (katalog kabina Kleemann), iznutra laminat *KL 194038* sa
inox uglovima, sa spuštenim plafonom 03 i indirektnom rasvetom, INOX rukohvatom K2, ventilatorom, ogledalom na
½ zadnje strane, nužnim svetlom (panik), na podu guma 6801
Kabinska vrata (1x) 800 x 2000 mm, automatska, teteskopska dvopanelna sa fotozavesom
Inox / Epoxy
Prilazna vrata (4x) 800 x 2000 mm, automatska, teteskopska dvopanelna
Inox / Epoxy
Klip KZA Ø90 x 5 x 5200 mm, jednodelni sa ventilom loma KL10 1”
Agregat T250 sa ventilskim blokom BLAIN, motorom 7,7 kW sa uključivanjem ∆, pumpom 100 l/min, ventilom za
automatsko nužno spuštanje sa napajanjem, termostatom ulja, ručnom pumpom, grejačem, prekidačem prekomernog
pritiska i hidrauličnim crevom R2A 1 ” – 5m
Ram kabine ZU 180 HAI / 32 sa hvatačkim ureĎajem trenutnog dejstva
Čelično uže 4 x Ø 8 mm, LEVENTERIS
Šine voĎice T75 x 62 x 10 mm sa konzolama na vertikalnom rastojanju 1500 mm
Komanda Mikroprocesorska, SIMPLEX, sabirno u oba smera, KLEEMANN sa prewiring-om,
Požarni režim rada Povezivanje sa PP centralom objekta
Režim rada u sl. nestanka
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el. energije Spuštanje lifta u prvu nižu stanicu
Registar kutija (1x) COP: INOX kratka sa NSK Braille satin pozivima (0, 1, 2, 3), displejem DOT-D i indikatorom
preopterećenja, dugme za otvaranje, zatvaranje vrata, dugme ventilator, ključ prioriteta I rezervisana vožnja, ključ
bravica
Pozivna kutija na svim stanicama (4x) LOP: FM90-1D sa DOT-D displejom i NSK Braille satin pozivnim dugmetom,
kljuc prioriteta i rezervisana vožnja, ključ bravica
Opcija Mogućnost prećenja rada lifta sa jednog mesta-portirnica

TEHNIČKI OPIS

J.M.

KOL.

JEDINIČNA
CENA
(Din)

UKUPNO
(Din)

PREMER I PREDRAČUN
1.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno
rešenje za dogradnju Starog paviljona stambeni deo Gerontološkog centra. Konačni
popis radova, opisi pozicija i količine definisaće
se uz Projekat za izvođenje, nakon dobijanja
građevinske dozvole.
Orman RT-2
Nazidni modularni razvodni orman,
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP66.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran
Dimenzije: orman ŠxVxD=500x500x200mm
U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Glavni prekidac 20A, 3p
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA
grebenasti prekidac 1-0-2,10A
tropolni kontaktor
stepenisni automat
U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet
sa sabirnicama, provodnicima za šemiranje,
klemama i sitnopotrošnim materijalom
Komplet materijal i rad RT-2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
8
7
4
1
1
1

komplet 1

Orman RT-3
Nazidni modularni razvodni orman,
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP66.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran
Dimenzije: orman ŠxVxD=500x500x200mm
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U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Glavni prekidac 20A, 3p
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA
grebenasti prekidac 1-0-2,10A
tropolni kontaktor
stepenisni automat
U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet
sa sabirnicama, provodnicima za šemiranje,
klemama i sitnopotrošnim materijalom
Komplet materijal i rad RT-3
Orman RT-4
Nazidni modularni razvodni orman,
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP66.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran
Dimenzije: orman ŠxVxD=500x500x200mm
U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Glavni prekidac 20A, 3p
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA
grebenasti prekidac 1-0-2,10A
tropolni kontaktor
stepenisni automat
U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet
sa sabirnicama, provodnicima za šemiranje,
klemama i sitnopotrošnim materijalom
Komplet materijal i rad RT-4
Orman RT-5
Nazidni modularni razvodni orman,
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP66.
Orman je izrađen od dva puta dekapiranog
lima, plastificiran
Dimenzije: orman ŠxVxD=500x500x200mm
U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Glavni prekidac 20A, 3p
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
7
7
4
1
1
1

komplet 1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
7
7
4
2
1
1

komplet 1

kom
kom
kom
kom
kom

3
1
8
8
4
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grebenasti prekidac 1-0-2,10A
tropolni kontaktor
stepenisni automat
U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet
sa sabirnicama, provodnicima za šemiranje,
klemama i sitnopotrošnim materijalom
Komplet materijal i rad RT-5

kom
kom
kom

2
1
1

komplet 1

UKUPNO - RAZVODNI ORMANI
2. GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD
Isporuka i polaganje u novopostavljene
horizontalne i verikalne kablovske nosače
kablova za glavni elektro razvod za potrebe
termotehničkih potrošača . Plaća se radna
snaga po metru položenog kabla.
MGRO - RT-2
N2XH-J 5x4mm2

m

40

MGRO - RT-3
N2XH-J 5x4mm2

m

40

MGRO - RT-4
N2XH-J 5x4mm2

m

50

MGRO - RT-5
N2XH-J 5x4mm2

m

50

kom

77

UKUPNO - GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD
3. OSVETLJENJE
Isporuka, montaža i povezivanje sledećih
svetiljki i svetlosnih izvora
Izvodi osvetljenja i ugradnja svetiljki po izvoru
investitora

Instalacioni prekidači
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Isporuka, montaža i povezivanje modularnog
seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji
se sastoji od sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 1 - taster, 10A
Komplet materijal i rad:

kom

20

Isporuka, montaža i povezivanje modularnog
seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji
se sastoji od sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 1 - jednopolni prekidač 2M, 10A
Komplet materijal i rad:

kom

33

Isporuka, montaža i povezivanje modularnog
seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji
se sastoji od sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 1 - naizmenicni prekidač 2M, 10A
Komplet materijal i rad:

kom

2

senzor pokreta za osvetljenje

kom

2

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
3x1,5mm2 za električnu instalaciju
unutrašnjeg osvetljenja. Prosečna dužina kabla
je 10m po mestu svetiljke

kom

77

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
5x1,5mm2 za električnu instalaciju
unutrašnjeg osvetljenja.

m

100

Instalacija unutrašnjeg osvetljenja

UKUPNO - OSVETLJENJE
4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA
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Isporuka, montaža i povezivanje modularnog
seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji
se sastoji od sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 4M
kom 1 - Nosač 4M
kom 1 - maska bela 4M
kom 2 - šuko II , 16A, bela
Komplet materijal i rad:

kom

18

Isporuka, montaža i povezivanje modularnog
seta renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji
se sastoji od sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska bela 2M
kom 1 - šuko II , 16A, bela
Komplet materijal i rad:

kom

36

Isporuka, montaža i povezivanje trofazne
prikljucnice

kom

8

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
3x2,5mm2 u zidu ispod maltera a delom kroz
krute i rebraste cevi za električnu instalaciju
priključnica i monofaznih Izvoda.

m

600

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
5x2,5mm2 u zidu ispod maltera a delom kroz
krute i rebraste cevi za električnu instalaciju
priključnica i monofaznih Izvoda.

m

200

pauš

1

UKUPNO - INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I
IZVODA
5. INSTALACIONI PRIBOR

Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog
montažnog materijala (tiplovi, vezice,
kablovske oznake isl)
UKUPNO - INSTALACIONI PRIBOR
6. ZAVRŠNI RADOVI
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Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne
instalacije i izdavanje atesta

pauš

1

UKUPNO - ZAVRŠNI RADOVI

REKAPITULACIJA
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

RAZVODNI ORMANI

Din.

GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD

Din.

UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE

Din.

INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I IZVODA

Din.

INSTALACIONI PRIBOR

Din.

ZAVRŠNI RADOVI

Din.

UKUPNO - EE INSTALACIJE

Din.

No

Opis

Jed.
Mere.

Količina

Jed cena

UKUPNO

PREDMER - SISTEM DOJAVE POŽARA
Podloga za izradu ovog predmera je
Idejno rešenje za dogradnju Starog
paviljona - stambeni deo
Gerontološkog centra. Konačni popis
radova, opisi pozicija i količine
definisaće se uz Projekat za izvođenje,
nakon dobijanja građevinske dozvole.
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Instalacija javljaca kompitabilnih sa
postojecom pp centralom
1

Isporuka, montaža i povezivanje
modula za prosirenje postojece
protivpozarne centrale sa jednom
petljom

kom

1

2

Isporuka i montaža automatskog
analogno–adresibilnog optičkog
detektora dima, sa podnožjem, sa
mogučnošću individualnog
podešavanje praga osetljivosti %/m,
autokompenzacijom zaprljenosti, "flat
response" tehnologijom, atestiran
SRPS EN 54-7:2008. Plaća se komplet
materijal i radna snaga.

kom

33

3

Isporuka i montaža automatskog
analogno–adresibilnog termickog
detektora, sa podnožjem, sa
mogučnošću individualnog
podešavanje praga osetljivosti %/m,
autokompenzacijom zaprljenosti, "flat
response" tehnologijom, atestiran
SRPS EN 54-7:2008. Plaća se komplet
materijal i radna snaga.

kom

2

4

Isporuka i montaža adresIbilnog
ručnog javljača požara, tipa, sa
kučištem za nazidnu montažu i sa
izolatorom kratkog spoja, atestiran
SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 5417:20. Plaća se komplet materijal i
radna snaga.

kom

2

5

Isporuka i montaža konvencionalne
elektronske sirene , 112dB/1m. Plaća
se komplet materijal i radna snaga,
SRPS EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.

kom

3

6

Isporuka i polaganje kabla tipa JH-STH 2x2x0,8mm za povezivanje javljača
sa centralom za dojavu požara na
petlji. Kabli se polaže kroz
bezhalogene cevi u zidu pod
malterom. Plaća se komplet materijal
i rad.

m

200
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7

Isporuka i polaganje kabla tipa JH-STH FE180 E30 2x2x0,8mm za
povezivanje alarmnih sirena sa
centralom za dojavu požara na petlji.
Kabli se polaže na OG obujmicama ili
u zidu pod malterom. Plaća se
komplet materijal i rad.

m

50

8

Nabavka i postavljanje vatrootpornih
obujmica E90 koje se postavljaju na
svakih 30cm prečnika 7-8mm tipa
OBO Beterman lil drugog proizviđača
istih ili boljih karakteristika Plaća se
komplet materijal i rad.

kom

180

9

Nabavka i montaža rebrastih
beshalogenih cevi prečnika 16 mm za
polaganje kablova dojave požara. Cevi
se polažu sa izradom žljebova u zidu
pod malterom

m

200

10

Nabavka i montaza HF kanalica
16x16mm za polaganje kabla

m

35

11

Završno ispitivanje sistema, izdavanje
atesta, puštanje u ispravan rad,
obuka, i predaja korisniku.

pauš

1

UKUPNO - SISTEM DOJAVE POŽARA

PREDMER I PREDRAČUN
RADOVA, OPREME I MATERIJALA ZA IZRADU TERMOTEHNIČKIH INATALACIJA DOGRADNJE
TREĆEG SPRATA GERENTOLOŠKOG CENTRA U NIŠU
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno
rešenje za dogradnju Starog paviljona stambeni deo Gerontološkog centra. Konačni
popis radova, opisi pozicija i količine
definisaće se uz Projekat za izvođenje, nakon
dobijanja građevinske dozvole.
Po
z
A

I

jed.

kol

cena

ukupno

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
(podrazumeva se nabavka, isporuka i
ugradnja)
Radovi na instalaciji grejanja
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1

2

3

4

5

6

Nabavka, isporuka i ugradnja čelični panelni
radijatori tipa:"Jugoterm" ili sl. .U cenu
radova uracunata je i isporuku potrebnog
broja držača i radijatorske odzračne slavinice
DN10,NP6.
Jugoterm 22/600-1000
Jugoterm 22/600-1200

kom.
kom.

16
14

x
x

Nabavka, isporuka i ugradnja cevnih registra
(sušača peškira) sa držačima, odrzračnom
slavinom i radijatorskim čepom, proizvodnja
"Neša komerc" Kušiljevo, tip:
*NK LUX 1120/500

kom.

20

x

kompl
.

30

x

Termostatski radijatorski ventil ugaon ,
"Herz", dimenzija:
DN15, sa fitingom za alupex cevi (ugaoni)

kom.

20

x

Radijatorski navijak ugoni, dimenzija:
DN15, sa fitingom za alupex cevi (ugaoni)

kom.

20

x

Termostatska glava za ugradnju na
termostatski ventil, "Herz", dimenzija:
DN15

kom.

50

x

Termostatski radijatorski ventili sa
usponskom cevi , za dvocevne sisteme i za
priključak na pod (100% protoka), proizvođač
"Herz" koji se sastoji iz sledećih elemenata:
*termostatski radijatorski ventil sa
kompresionim fitingom, kompresionim
steznim prstenom i kolenom (gornji deo)
*razdelni ventil (razdelnik) sa kompresionim
fitingom (konusni stezni prsten i spoljna
navrtka), za priključak na pod sa zatvaračem i
sa spoljnim navojem R 1/2" (donji deo)
*spojna cev, dužine 600mm, Ø15mm
*set adaptera za spoj alupex cevi, dimenzija
Ø16x2mm ili Ø18x2mm, prema grafičkoj
dokumentaciji

7

Nabavka i isporuka odzračne slavine
postavljene na sušaču peškira DN 15.

kom.

20

x

8

Nabavka i isporuka slavine za pražnjenje
radijatora.

kom.

30

x
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9

10

11

12

13

Predizolovane višeslojne PE-Xc/AL/PE-Xc cevi
sa izolacijom od ekspandiranog polietilena,
debljine izolacije 13 mm, okruglog oblika,
Proizvođač "Herz" sledećih dimenzija:
Ø16/2

m

135
0

x

Isporuka i ugradnja crnih bešavnih cevi
kvaliteta materijala i dimenzija po standardu
JUS C.B5.221 i JUS C.B5.225 odnosno DIN
2441 i DIN2448. Dimenzije cevi su:
f26,9x2,3
f33,7x2,6
f48,3x2,6

m'
m'
m'

10
320
88

x
x
x

Za fitinge, klizne i fiksne oslonce, vešaljke,
hilzne, spojni i zaptivni materijal, kiseonik,
disugas, elektrode za varenje i sav ostali
potrebni materijal uzima se 50% od vrednosti
prethodne stavke 9 i 10.

%

50

Čišćenje i bojenje izolovanih čeličnih cevi i
oslonaca,pre postavljanja izolacije, osnovnom
bojom koja je postojana na temperaturi od
1200C.

m2

Izolacija cevi cevnom izolacijom od penaste
gume klase gorivosti B2 prema DIN-u 4102
deo 1, ne kaplje u slučaju požara, sa parnom
barijerom, proizvod "K-flex" ili slično, debljine
13 mm.
DN20

x

60
x

m

10
x

DN25

m

320
x

DN32

m

88
x

14

Izrada, isporuka i ugradnja ručnih odzračih
lonaca komplet sa loptastom slavinom R1/2” NP6, za odzračivanje instalacije, i to:
- 76.1 x 2.9 x 150 mm

kom.

16
x
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15

Komplet razdelnik i sabirnik sa integrisanim
ventilima za priključak grejnih tela, odzračnim
i ispusnim ventilima sa završnim čepovima,
držačima i kompresionim spojnicama (press
holender) na ulazu i izlazu izolovan izolacijom
sa parnom branom deb. 13 mm, ulaz R1",
izlaz R3/4", proizvođač "Herz", prema detalju
iz grafičke dokumentacije:
- Ø1" sa šest priključka od 1/2"

kompl
.
kompl
.

6

x

2

x

kom.
kom.

6
2

x
x

Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila,
za rad sa toplom vodom, sa predregulacijom i
priključcima za diferencijalni manometar,
navojni spoj, komplet sa spojno zaptivnim
materijalom, sledećih karakteristika:
Proizvođač: "Oventrop",
R3/4"

kom

8

x

Isporuka i montaža kuglastih slavina sa
navojnom vezom za cevovod, za rad sa
toplom vodom,u komplet sa zaptivačima,
sledećih karakteristika:
DN 25 NP6

kom.

16

x

- Ø1" sa sedam priključka od 1/2"

16

17

18

Ormarići (u stanovima) za smeštaj sabirnika i
razdelnika za uzidnu ugradnju , sa priborom
za pričvršćivanje distributivnih kolektora.
Ormarići moraju biti adekvatno zaštićeni od
korozije i u boji po želi Investitora.
450x650x120 mm 6 prik.
450x700x120 mm 7 prik.
NAPOMENA: Ponuđač je dužan da ponudi
tačne dimenzije ormarića u kojima može da
nesmetano montira celokupnu predviđenu
opremu!

19

Unutrašnji i spoljni transport materijala i
alata

paušal

1

x

20

Završni radovi na izradi cevne mreže sa
puštanjem u rad, topla proba, kontrola i
završna regulacija instalacije, čišćenje objekta
od šuta i viška materijala, odvoz viška
materijala, otpada i šuta i završno čišćenje
objekta

paušal

1

x
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21

Sve parcijalne i konačne hidraulične probe
celokupne instalacije sa izradom zapisnika.
Vodu i struju za hidrauličnu probu
obezbeđuje investitor.

paušal

1

x

UKUPNO A:
B

I
1

2

3

4

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
(podrazumeva se nabavka, isporuka i
ugradnja)
Instalacija klimatizacije i ventilacije
Nabavka, isporuka i montaža, invertorkog
split sistema u izvedbi toplotne pumpe, sa
daljinskim upravljačem, proizvođaca LG
unutrašnja zidna jedinica sa spoljašnom
jedinicom tip "P09EN.NSJ
(USUW096J3A0+USNW096J3A0)" za hlađenje
i grejanje do spoljašnje temperature od -7°C.
(uračunati i puštanje sistema u rad i
uregulisavanje rada sistema).
*kapcitet grejanja 3,2 kW
*kapcitet hlađenja 2,5 kW
Nabavka, isporuka i montaža, invertorkog
split sistema u izvedbi toplotne pumpe, sa
daljinskim upravljačem, proizvođaca LG
unutrašnja zidna jedinica sa spoljašnom
jedinicom tip "P12EN.NSJ
(USUW126J3A0+USNW126J3A0)" za hlađenje
i grejanje do spoljašnje temperature od -7°C.
(uračunati i puštanje sistema u rad i
uregulisavanje rada sistema).
*kapcitet grejanja 3,8 kW
*kapcitet hlađenja 3,5 kW
Bakarne cevi u kompletu sa izolacijom na
parnoj brani debljine 13mm za povezivanje
spoljašnje i unutrašnje jedinice (u zavisnosti
od rastojanja spoljašne od unutrašnje
jedinice), dimenzija:
Ø12,7/ Ø6,35
Ø9,52/ Ø6,35
Nabavka, isporuka i montaža drenažne cevi
od polivinilhlorida za odvod kondezata
nazivnog prečnika
Ø25

komp.

18

x

komp.

8

x

'm
'm

270
150

x
x

'm

250

x
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5

6

7

8

9
10

Za spojni i zaptivni materijal hamburške
lukove, konzole, držače, dvodelne cevne
obujmice, vešaljke za cevi, čvrste i klizne
oslonce, kudelju, laneno ulje, gips i sl.
materijal potreban za izvođenje i polaganje
cevne mreže , daje se 60% od pozicije 3 i 4 .
IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P"
tip HVE-230RC, za izvlačenje vazduha,
ugradnja u zid i priključkom za električno
napajanje.
IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P"
tip SILENT-300 CRZ PLUS, za izvlačenje
vazduha, sa elastiičnom vezom i priključkom
za električno napajanje. U kompletu sa
izduvnom cevi Ø100, konekcijom na
ventilator, završnom lulom na krovu i
spoljnom žičanom mrežicom.
Građevinski radovi u sta spadaju, otvaranje
otvora u spoljašnim i unutrašnjim zidovima,
ploči i ostali otvori potrebni za prolaz
vazdusnih kanala i drugi nepredvidjeni radovi
Unutrašnji i spoljni transport materijala i
alata
Završni radovi na izradi kanalske mreže sa
puštanjem u rad, topla proba, kontrola i
završna regulacija instalacije, čišćenje objekta
od šuta i viška materijala, odvoz viška
materijala, otpada i šuta i završno čišćenje
objekta

%

0.6

x

komp.

18

x

komp

3

x

pausa
paušal

1
1

x
x

paušal

1

x

UKUPNO B:

REKAPITULACIJA
A
B

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE
UKUPNO:

PREDMER I PREDRAČUN TELEKOMUNIKACIONIH
INSTALACIJA
Sve opisane radove izvesti stručno i kvalitetno sa
opremom i materijalima garantovanog kvaliteta o
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čemu se prilažu odgovarajuće garancije. Ponuđena
cena se odnosi na predviđenu i opisanu opremu.
Zamena ekvivalentnom opremom može se izvršiti uz
saglasnost naručioca uz tehničko i ekonomsko
obrazloženje kojim se verifikuje kvalitet i cena
zamenjene opreme odnosno materijala kao i rok za
izvođenje radova. Sve opisane pozicije obuhvataju
nabavku, transport, ugradnju pomoću standardnog
pribora za predviđeni način ugradnje, povezivanje i
ispitivanje sa probnim radom i kontrolnim merenjima
kojima se dokazuje kvalitet izvedenh radova i
ugrađene opreme.

I.

poz
TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE LOKAL BROJ 2

Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje za
dogradnju Starog paviljona - stambeni deo
Gerontološkog centra. Konačni popis radova, opisi
pozicija i količine definisaće se uz Projekat za
izvođenje, nakon dobijanja građevinske dozvole.
I.1. Isporuka, transport, ugradnja u pojedinačne
instalacione dozne dole navedenih
telekomunikacionih priključnica tipa RJ45 cat 6 SFTP.
Plaća se za kompletno završenu poziciju sa
povezivanjem, ispitivanjem i kontrolnim merenje i to:
-priključnica RJ45 cat 6a STP, bela 1M
- FTP kabl cat 6
- dozna 2M, komplet sa nosećim ramom 2M i
okvirom 2M
I.2. Ugradni orman BD dimenzija 12U, 600X600, 19 inC.
Orman treba da bude propisno uzemljen na najbliži
sabirnik za izjednačavanje potencijala. U orman se
montira sledeća oprema:
od ITO ormana do RACK-a kabl JH (st) H
30x2x0,6mm2
reglete
- Napojna šina sa 5 utičnica i prekidačem, 230Vac
50Hz
- patch panel 24 rj 45
- voice panel 50xRJ 45 cat 3
- DIN šina 1m
- Adapter za ugradnju modula na DIN šinu
-Modul Cat.6 STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata,
za ugradnju u patch panel i u modularne setove sličan
tipu

j.mere kom

kom
m
kom

40.00
700.00
20.00

kom

1.00

m

30.00

kom

3.00

kom

1.00

kom
kom
kom
kom
kom

3.00
1.00
2.00
10.00
40.00

j.cena

ukupno

I.3. Isporuka, transport, ugradnja elemenata za vezu
postojećeg priključka do reka BD
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- privodna pvc cev prečnika 36mm
I.4. Merenje linkova
SVEGA I. TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

m'
kom

50.00
40.00

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

izrade vodovodne i kanalizacione mreže na dogradnji
Gerentološkog centra u Niš
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno
rešenje za dogradnju Starog paviljona stambeni deo Gerontološkog centra. Konačni
popis radova, opisi pozicija i količine definisaće
se uz Projekat za izvođenje, nakon dobijanja
građevinske dozvole.
r.b
.
1.0

OPIS

j.mere

količina

1.1

Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od PPR
cevi u svemu prema projektu, opštem opisu i
uputstvu nadzornog organa.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne
fazonske komade, pripremno završne radove,
prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili
montiranje na obujmicama, kukama i
konzolama, probijanje rupa u zidovima,
međuspratnim konstrukcijama, sečenje cevi,
spajanje, davanje pada, izolacija cevi po
projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled
vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi
ispitivanja.
Cenom takođe obuhvatiti i montažu i
demontažu potrebne radne skele gde visina
ugradnje to zahteva
Obračun po m1 izvedene mreže.
Ø 15

m'

200.00

Ø 20

m'

300.00

jed. cena

UKUPNO

SANITARNA VODOVODNA MREŽA

Конкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17

60 /128

Геронтолошки центар Ниш – ЈНВВ 02/17
1.2

Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi u
žljebovima zidova paronepropusnom
profilisanom izolacijom na bazi sintetičkog
kaučuka debljine 4 mm. Cenom obuhvatiti
lepljenje izolacije i obradu samolepljivom
trakom.Obračun po m1 izolovane mreže.
Ø 15
Ø 20

m'
m'

200.00
300.00

Ø 15
Ø 20

kom
kom

84.00
17.00

1.4

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne
mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u
svemu prema propisima. Probni pritisak ne
može biti manji od 12 bara.Obračun po m1
ispitane mreže.

m'

500.00

1.5

Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže
u svemu prema važećim propisima.
Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj
ispravnosti mreže i vode.
Obračun po m1 ispranog idezinfikovanog
cevovoda.

m'

500.00

1.6

Nabavka cevi i izrada unutrašnje hidrantske
mreže od čeličnih pocinkovanih navojnih cevi u
svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu
nadzornog organa. Cevi moraju biti prema JUS
C.B5.225 (DIN2440).
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne
fazonske komade, pripremno završne radove,
prenos materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili
montiranje na obujmicama, kukama i
konzolama, probijanje rupa u zidovima,
međuspratnim konstrukcijama, pregled i
ispitivanje na zvuk svake cevi ili komada,
sečenje cevi, narezivanje navoja, obavijanje
kudeljom natopljenom u firnajz, spajanje,
davanje pada, izrada izolacija cevi po projektu ili
zahtevu nadzornog organa, pregled vodova i
privremeno zatvaranje otvora cevi radi
ispitivanja.
Cenom obuhvatiti i montažu i demontažu
potrebne radne skele gde visina ugradnje to
zahteva

1.3

Nabavka i montaža propusnih ventila sa
navojnim spojem za NP10.Obračun po komadu.
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Obračun po m1 izvedene mreže.
Ø50

m'

20.00

1.7

Nabavka, transport i montaža ugradnog zidnog
protivpožarnih ormarića dimenzije ormarića
50x50x14cm u limenoj izradi u crvenoj boji sa
standardnom opremom:
-ventil 2"
-crevo 15 m s kalemom
-mlaznica 12 mm.
Obračun po komadu kompletno montirano.

kom

4.00

1.8

Izvršiti ispitivanje unutrašnjih zidnih hidranata u
svemu prema propisima i pribavljanje atesta o
ispravnosti hidranata od ovlašćene firme.
Obračun po komadu ispitanog hidranta na
propisan protok i pritisak vode na izlivu.

kom

4.00

1.0

UKUPNO SANITARNA VODOVODNA MREŽA

2.0

KANALIZACIONA MREŽA

2.1

Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže
od troslojnih nisko šumnih PVC cevi sa
potrebnim fazonskim komadima, za kućnu
instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. U
cenu uračunati i sav potreban spojni materijal,
kao i potrebnu skelu za ugradnju na visini gde je
to potrebno.
Obračun po m izvedene mreže.

2.2

2.3

TOTAL 1:

Ø50 mm
Ø110 mm

m'
m'

80.00
140.00

Nabavka , transport i zamena postojećih PVC
slivnika novim sa prirubnicom za prihvatanje
hidroizolacije tip ACO Easy flow . Cenom
obuhvatiti i sav potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.
fi 50

kom

17.00

kom

9.00

Nabavka , transport i postavljanje ventilacionih
kapa novim na vertikalama koje se menjaju .
Cenom obuhvatiti i sav potreban spojni
materijal. Obračun po komadu.
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2.4

Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i
vododrživost spojeva.Obračun po m1 ispitane
mreže.

m'

220.00

2.0

UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA

3.0

SANITARIJA

3.1

Nabavka i montaža komplet keramičkog
umivaonika sa sledećim elementima:
- keramička školjka umivaonika 550x490,
- odlivna PE cev sa kolenom 50mm,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu kompletno montirano.

kom

17.00

3.2

Nabavka, transport i montaža "SIMPLON" WC
kom
šolje tipa Ines Keramike Mladenovac ili sličan sa
odgovarajućim vodokotlićem i ostalom svom
pripadajućom opremom :
- keramička školjka,
- pvc geberit vodokotlić,
- PVC daska ,
- savitljiva spojna ispirna cev sa
gumenimumetkom,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, povezano i
ispitano.

17.00

3.3

Nabavka, transport i montaža jednoručne zidne
baterije za toplu i hladnu za umivaonik.
Obračun po komadu kompletno montirano,
povezano i ispitano.

kom

17.00

3.4

Nabavka, transport i montaža jednoručne zidne
baterije za kadu s izlivom, gibljivim crevom i
držačem za fiksiranje tuša na zid. Obračun po
komadu sve montirano, povezano i ispitano.

kom

17.00

3.6

Nabavka, transport i montaža jednoručne
ugradne baterije za toplu i hladnu za kuhinju.
Obračun po komadu kompletno montirano,
povezano i ispitano.

kom

1.00

TOTAL 2.
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3.7

3.8

3.0
.

Nabavka i ugradnja prateće galanterije
Kimberli-Clark, tip Riple ili slično.
Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.
držač ubrusa za ruke
držač tečnog sapuna
držač toalet papira

kom
kom
kom

17.00
17.00
17.00

Nabavka i ugradnja ogledala. Ogledala su sa
brušenim ivicama. Pričvršćivanje lepljenjem ili
vijcima. Mere uzimati na licu mesta u dogovoru
s nadzornim organom.
Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.
ogledalo veličine 60x80 cm

kom

17.00

UKUPNO SANITARIJA

TOTAL 3:

REKAPITULACIJA

1.0
.
2.0
.
3.0
.

SANITARNA VODOVODNA MREŽA

TOTAL 1:

KANALIZACIONA MREŽA

TOTAL 2.

SANITARIJA

TOTAL 3:
UKUPNO :

R E K A P I T U L A C I J A SVIH RADOVA NA ZAMENI KROVNE
KONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ’’ STAROG DELA’’
GERONTOLOŠKG CENTRA U NIŠU
UKUPNO :
PDV (20%) :
UKUPNO SA PDV-om :
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
građevinsko-zanatskih radova uz glavni projekat dogradnje Gerontološkog centra u Nišu

Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje za
dogradnju "američkog" paviljona Gerontološkog
centra. Konačni popis radova, opisi pozicija i količine
definisaće se uz Projekat za izvođenje, nakon dobijanja
građevinske dozvole.
OPIS
I

RUŠENJE I DEMONTAŽE

1

Demontaža postojeće limarije oluka i opšivki i
odlaganje na mesto predviđeno od strane investitora.
Obračun po m' sa potrebnom skelom. Mere uzeti na
licu mesta.
oluci-vertikale i horizontale

J.M.

KOLIČINA

m'

42.00

m'

66.00

m²

217.00

m²

230.00

m²

260.00

JED.CENA

UKUPNO

veterlajsne i opšivke

2

3

4

Demontaža postojećeg krovnog pokrivača-crepa sa
odlaganjem na mesto predviđeno od strane investitora.
Obračun po m² kose krovne površine. Mere uzeti na
licu mesta.
Demontaža postojeće drvene krovne konstrukcije sa
odlaganjem na mesto predviđeno od strane investitora.
Obračun po m². Mere uzeti na licu mesta.

Demontaža postojećih krovnh dasaka d=2,5cm i letava
sa odlaganjem na mesto predviđeno od strane
investitora. Obračun po m² kose krovne površine. Mere
uzeti na licu mesta.
RUŠENJE I DEMONTAŽE

II

ZIDARSKI RADOVI

1

Zidanje spoljnih i unutrašnjih zidova opekarskim
blokom debljine 25cm u produžnom malteru 1:2:6 sa
potrebnim nadprozornicima i nadvratnicima MB30
armiranih sa 2*2Ø8 mm i uzengije Ø6/20cm. Obračun
po m³ sa pomoćnom skelom.

TOTAL I:

m³

35.50
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2

Zidanje pregradnih zidova opekom d=12cm i d=7cm u
cementnom malteru 1:3 sa potrebnim nadprozornicima
i nadvratnicima i armiranobetonskim serklažima
visine 15cm u visini nadvratnih greda na zidovima gde
nema otvora, MB30 armiranih sa 2*2Ø8 mm i uzengije
Ø6/20cm. Obračun po m² sa pomoćnom skelom.
d=12cm
m²

61.26

m2

9.59

m²

323.13

m²

97.77

d=7cm
3

4

Malterisanje zidova od betona, opekarskih blokova i
opeke, prod. malterom 1:2:6 d=1,5cm u dva sloja, sa
prethodnim prskanjem retkim cem. malterom i
vertikalnim transportom. Obračun od m² omalterisane
površine, zajedno sa skelom.
Malterisanje zidova od betona, opekarskih blokova i
opeke, cementnim malterom 1:3 d=1,5cm u dva sloja,
sa prethodnim prskanjem retkim cem. malterom i
vertikalnim transportom. Obračun od m² omalterisane
površine, zajedno sa skelom.
TOTAL II:

ZIDARSKI RADOVI
III

RAZNI ZIDARSKI RADOVI

1

Nabavka i izrada hidroizolacije mokrih čvorova i
čajne kuhinje od elastičnog akrilnog hidroizolacionog
premaza Saniflex. Izolaciju naneti u dva sloja, sa
izdizanjem 50cm na površinu zida, a sve prema
detaljima projektanta, kao i potrošnjama i tehnologiji
izrade propisanim od strane proizvođača materijala Schomburg, Nemačka ili ekvivalentno. Sve uglove i
prelome obezbediti Aso Dicht trakom širine 12cm. Sve
prodore kroz cementnu košuljicu i AB ploču
obezbediti upotrebom trajno elastične zaptivne mase
InduFlex VK60/60 - Schomburg, Nemačka. Obračun
po m² postavljene izolacije na podu i zidu. Mere uzeti
na licu mesta.

2

m²

35.80

m²

198.74

m²

226.84

Nabavka, transport i postavljanje ploča termo i zvučne
izolacije debljine zavisno od pozicije i termičkog
proračuna. Obračun od m² nabavljenih i ugradjenih
ploča.
stirodur xps d=10cm ispod podne ploče
kamena vuna KRS ili slično d=2*8cm iznad
međuspratne konstrukcije
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3

4
5

6

7

8

9

Izrada hidro izolacije horizontalnog limenog oluka
primenom poliuretanske bezbojne tečne membrane
AKWAGARD TOP E sa prethodnim prajmerisanjem
primenom prajmera AKWAGARD PRIMO UNI 2K,
sve spojeve na limu obraditi primenom trajno
elastičnepoliuretanske zaptivne mase INDUFLEX VK
6060. Obracun po m².
m²

42.83

m²

302.09

m²

198.74

m²

198.44

m²

9.79

m²

226.84

m²

226.84

Nabavka i ugradnja ter hartije.Obračun po m².
Nabavka i ugradnja PVC folije, holkel r=3cm visina
izdizanja 10cm. Obračun po m² osnove.

Isporuka i montaža mineralnog higijenskog spuštenog
plafona Armstrong Bioguard Plain Board (ravna ivica),
dimenzija 600x600x15mm sa zaštitnim
antimikrobskim tretmanom (onemogućava
razmnožavanje bakterija, nastanak buđi i gljivica),
vlagootpornost RH95%, reakcija na požar A2 – s1, d0;
refleksije svetlosti 87% prema EN ISO 7724-2&3.
Ploče se postavljaju na originalnu Armstrong
potkonstrukciju Prelude visine 43mm i nosivosti 10,5
kg/m2, bele boje. Plafonski sistem treba da poseduje
sistemsku garanciju proizvođača od 30 godina.
Pozicijom obuhvatiti i obodni profil. Može se
upotrebiti i proizvod istih karakteristika drugog
proizvođača.

Nabavka, transport i montaža knauf instalacionog zida
W116 sa metalnom podkonstrukcijom 2*7,5cm i
dvostranim dvostrukim oblaganjem gipskartonskim
pločama vlagootpornim GKBI pločama debljine
12,5mm. Obračun po m² sa potrebnom radnom skelom
i pratećim materijalom.

Nabavka i ugradnja parne brane URSA SECO PRO 2.
Obračun po m² obložene površine.

Nabavka i ugradnja paropropusne vodonepropusne
folije URSA SECO PRO 0,004. Obračun po m²
obložene površine.
RAZNI ZIDARSKI RADOVI

IV

TOTAL
III:

BETONSKI I ARM.BET. RADOVI
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1

Betoniranje armirano-betonskih monolitnih ploča
MB30 u oplati u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armirano betonske
radove. Obračun od m² urađene ploče po opisu sa
oplatom.
d=15cm kota 3,71/3,86

2

m²

188.85

m³

7.83

m³

1.13

m³

1.09

m²

45.56

m³

5.35

m

54.15

m²

172.43

m2

26.31

m2

14.12

Betoniranje armirano-betonskih greda, različitih
dimenzija armiranim betonom MB30, u svemu prema
statičkom proračunu, detaljima armature i propisima za
armiranobetonske radove. Obračun od m³ betona po
opisu sa oplatom.
25/40cm
30/40cm
20/60cm

3

4

5

6

Betoniranje armirano-betonskih nadzidaka d=12cm
armiranim betonom MB30 u glatkoj oplati, u svemu
prema statičkom proračunu, detaljima armature i
propisima za armiranobetonske radove. Obračun od
m², po opisu, sa oplatom.

Betoniranje armirano-betonskih stubova armiranim
betonom MB30, u svemu prema statičkom proračunu,
detaljima armature i propisima za armiranobetonske
radove. Obračun od m³, po opisu, sa oplatom.

Nabavka, transport i ugradnja sivih dvoslojnih
betonskih ivičnjaka dimenzija 12/20/80cm od betona
marke MB40 na podlozi od betona MB20, a prema
detalju sa zalivanjem spojnica i ukrajanjem na
krivinama.
Izrada cementnih estriha-košuljica (nearmiranih i lako
armiranih). Obračun od m²urađene košuljice po opisu
sa potrebnom mrežom za lako armiranje.
d=5,5cm lako armirana
d=4,5cm lako armirana
d=4,5cm lako armirana u padu
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TOTAL
IV:
BETONSKI I ARM.BET. RADOVI
V

ARMIRAČKI RADOVI

1

Nabaviti, transportovati, očistiti od rđe i prljavštine,
ispraviti, iseći, saviti , postavitii uvezati betonsko
gvožđe-armaturu (GA240/360), (RA400/500) i arm.
mreže (MA500/600) u svemu prema statičkom
proračunu, detaljima armature i propisima za arm.
betonske radove. Obračun po kg ugrađene armature u
svemu po opisu. Napomena: Tačne količine
armature biće poznate po dostavljenim detaljima
armature.
B 500/560

kg

6,000.00

GA 240/360

kg

400.00

MA 500/560

kg

1,000.00

ARMIRAČKI RADOVI
VI

TESARSKI RADOVI

1

Izrada krovne konstrukcije, na rogove i rožnjače, od
suve čamove rezane gradje II klase, u svemu prema
projektu, statičkom proračunu i propisima za tesarske
radove. Mere uzeti na licu mesta. Obračun je od m²
krova u osnovi.

2

3

TOTAL V:

m²

226.84

m²

256.52

m²

427.39

Postavljanje daske d=2.5cm (“podaščavanje”) krovne
konstrukcije. Mere uzeti na licu mesta. Obračun od m²
kose površine krova.

Nabavka i ugradnja krovne letve i kontraletve 3/5cm.
Obračun po m² kose površine. Mere uzeti na licu
mesta.
TESARSKI RADOVI

VII

TOTAL
VI:

STOLARSKI RADOVI
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1

2

3

Nabavka i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata. Krilo
vrata je standarde debljine d=45mm, bojeno
poliuretanskom mat bojom po naknadnom izboru
projektanta uz saglasnost predstavnika investitora sa
dodatnim odgovarajućim premazima radi zaštite od
vlage. Sva vrata u donjoj zoni u visini od 15cm obložiti
zaštitnim prohromskim limom. Štokovi od kutijastih
metalnih profila (60x40x1.5mm), obloženih
medijapanom sa spoljne i unutrašnje strane, bojenim
identično kao i vrata. Vrata snabdeti dihtung gumom,
automatom za zatvaranje, odstojnikom, bravom sa
elzet ključem i svim ostalim potrebnim okovom od
prohoma. Materijali, izrada, detalji u svemu prema
detalju projektanta kao i tehnologiji proizvođača.
Obračun po komadu.

71/210cm

kom

1

81/210cm

kom

1

91/210cm

kom

2

91/210cm

kom

4

81/210cm

kom

1

kom

1

Nabavka i ugradnja unutrašnjih drvenih vrata. Krilo
vrata je standarde debljine d=45mm, bojeno
poliuretanskom mat bojom po naknadnom izboru
projektanta uz saglasnost predstavnika investitora. Sva
vrata u donjoj zoni u visini od 15cm obložiti zaštitnim
prohromskim limom. Štokovi od kutijastih metalnih
profila (60x40x1.5mm), obloženih medijapanom sa
spoljne i unutrašnje strane, bojenim identično kao i
vrata. Vrata snabdeti dihtung gumom, automatom za
zatvaranje, odstojnikom, bravom sa elzet ključem i
svim ostalim potrebnim okovom od prohoma.
Materijali, izrada, detalji u svemu prema detalju
projektanta kao i tehnologiji
proizvođača.Razvrstavanje na desna i leva otvarajuća
krila gledano u smeru kretanja kazaljke na satu.
Obračun po komadu.

Nabavka i ugradnja unutrašnjeg fiksnog drvenog
prozora sa ispunom od termopan stakla u paketu
4+12+4mm float kvaliteta
prema šemi. Prozor bojen poliuretanskom mat bojom
po naknadnom izboru projektanta uz saglasnost
predstavnika investitora. Prozor snabdeti svim
potrebnim okovom i dihtung gumom. Predvideti
parapetnu dasku. Materijali, izrada, detalji u svemu
prema detalju projektanta kao i tehnologiji
proizvođača. Obračun po komadu.
150/120cm
STOLARSKI RADOVI
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VIII

ALUMINARIJA I PVC

1

Nabavka i ugradnja portala izrađenog od PVC belih
šestokomornih profila, bez primesa kadmijuma i olova,
koji su sa spoljašnje strane obloženi aluminijumskim
plastificiranim limom u boji RAL 7016 (Konstrukcija
nemačkog proizvođača TROCAL). Zastakljen je
niskoemisionim staklopaketom 6+10+4+10+6 mm,
ispuna kriptonom. Koeficijent prolaza toplote max U =
1,5 W/(m²K). PVC profili su ojačani čeličnim profilom
debljine d=1,5 mm.Atest kojim se dokazuje koeficijent
prolaza toplote mora biti važeći. Atest može biti izdat
od domaće akreditovane laboratorije ili od
akreditovane laboratorije prijavljene evropskoj
komisiji od strane zemalja potpisnica “EA MLA”, u
kom slučaju svi atesti i dokumenti na stranom jeziku
moraju biti prevedeni na srpski jezik, overeni od strane
ovlašćenog tumača i priznati od strane nadležnog
ministarstva.

Portal je opremljen PVC parapetnom daskom bele boje
sa unutrašnje strane, širine b=25 cm.Sa spoljašnje
strane postavlja se okapnica od aluminijumskog lima,
razvijene širine b=20 cm, plastificirana u boji RAL
7016. Montaža se izvodi suvim postupkom. Dihtovanje
se izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima za otvaranje
iz kataloške ponude proizvođača. Proizvodjač je dužan
da projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake, rukohvate, detalje
veza, zaptivanja itd.Otvaranje prema šemi.
Mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu.
10+112+28/210+60+21

kom

1

112+38/210+60+21

kom

1
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2

Nabavka i ugradnja prozora izrađenog od PVC belih
šestokomornih profila, bez primesa kadmijuma i olova,
koji su sa spoljašnje strane obloženi aluminijumskim
plastificiranim limom u boji RAL 7016 (Konstrukcija
nemačkog proizvođača TROCAL). Zastakljen je
niskoemisionim staklopaketom 6+10+4+10+6 mm,
ispuna kriptonom. Koeficijent prolaza toplote max U =
1,5 W/(m²K). PVC profili su ojačani čeličnim profilom
debljine d=1,5 mm.Atest kojim se dokazuje koeficijent
prolaza toplote mora biti važeći. Atest može biti izdat
od domaće akreditovane laboratorije ili od
akreditovane laboratorije prijavljene evropskoj
komisiji od strane zemalja potpisnica “EA MLA”, u
kom slučaju svi atesti i dokumenti na stranom jeziku
moraju biti prevedeni na srpski jezik, overeni od strane
ovlašćenog tumača i priznati od strane nadležnog
ministarstva.

Prozor je opremljen PVC parapetnom daskom bele
boje sa unutrašnje strane, širine b=25 cm.Sa spoljašnje
strane postavlja se okapnica od aluminijumskog lima,
razvijene širine b=20 cm, plastificirana u boji RAL
7016. Montaža se izvodi suvim postupkom. Dihtovanje
se izvodi trajnoelastičnim kitom i akrilnim silikonom.
Snabdeti kvalitetnim okovom i uređajima za otvaranje
iz kataloške ponude proizvođača. Proizvodjač je dužan
da projektantu dostavi na uvid, pre usvajanja
raspoložive profile,okove, kvake, rukohvate, detalje
veza, zaptivanja itd.Otvaranje prema šemi. Mere
proveriti na licu mesta. Obračun po komadu.

235/180

kom

2

250/180

kom

2

575/180

kom

2

80/180

kom

1

90/60

kom

1

180/180

kom

1

ALUMINARIJA I PVC

IX

BRAVARSKI RADOVI

1

Izrada i montaža metalne ograde unutrašnjih rampi.
Vertikalni elementi ograde i rukohvat su od kutijastih
profila 50.50.3mm, horizontale su od kutijastih profila
50.20.3mm. Obračun po m.

TOTAL
VIII:

m

8.00
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2

Izrada i montaža zaštitne metalne ograde na prozorima
od kutijastih profila 50.50.3mm, horizontale su od
kutijastih profila 50.20.3mm, ankerisane u zid.
Potrebno je montirati u dva reda do visine od 90cm.
Sve elemente ograde zaštititi od korozije, minizirati
dva puta i bojiti bojom za metal dva puta u tonu po
izboru projektanta. Obračun po m.
m

52.00

BRAVARSKI RADOVI

X

LIMARSKI RADOVI

1

Nabavka, transport i ugradnja čeličnog TR lima
60/210mm d=0.7mm kao krovni pokrivač. Obračun po
m² kose krovne površine. Mere uzeti na licu mesta.

2

TOTAL
IX:

m²

216.72

m

43.70

m

44.45

m

23.70

m

45.71

m²

15.00

kom

102

Izrada i montaža opšivki različitih razvijenih širina od
čeličnog plastificiranog lima d=0,6mm u nekim
delovima zajednom sa horizontalnim olucima. Obračun
po m i m².
r.š. 92 cm -oluk ležeći
r.š. 56 cm -nadzidak odozgo

r.š. 36 cm -nadzidak odozgo

r.š. 66cm bočno zidovi

opšivka zidova

3

Izrada i postavljanje trakastih snegobrana od
pocinkovane trake l=60cm u dva reda smaknuti
udaljenje između redova 80cm. Obračun po kom, po
opisu i opštem opisu za pokrivačke radove.

LIMARSKI RADOVI

XI

TOTAL X:

KERAMIČARSKI RADOVI
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1

Nabavka, transport i postavljanje podne keramičke
pločice I klase (30*30cm) na keramičkom lepku
ukupne debljine do 1,5cm sa ivičnom soklom h=10cm,
boje po naknadnom izboru projektanta, po sistemu
otvorene fuge d=3mm. Za debljinu fuga koristiti
plastične krstiće, a fugovanje vršiti vodoodbojnom fug
masom u boji po izboru projektanta. Na spoju sa zidom
umesto fuge koristiti trajno elastični silikon u boji
fuge. Obračun po m² postavljene keramike u osnovi sa
fugovanjem.

neklizajuća spolja
m²

14.12

m²

6.37

m²

7.62

m²

18.69

m²

8.64

m²

65.91

keramika rampe bez sokle

unutrašnja keramika - vertobrani

unutrašnja keramika - sanitarni čvorovi i kuhinja

2

Nabavka, transport i postavljanje zidne keramičke
pločice I klase (30*30cm) na keramičkom lepku
ukupne debljine do 1,5cm, boje po naknadnom izboru
projektanta, po sistemu otvorene fuge d=3mm. Za
debljinu fuga koristiti plastične krstiće, a fugovanje
vršiti vodoodbojnom fug masom u boji po izboru
projektanta. Na uglovina umesto fuge koristiti trajno
elastični silikon u boji fuge. Obračun po m² postavljene
keramike u osnovi sa fugovanjem.
na knauf zidu
na malterisanom zidu
KERAMIČARSKI RADOVI

XII

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1

Gletovanje i bojenje unutrašnjih površina fasadnih i
svih pregradnih zidova. Gletovanje zidova izvršiti u
dva do tri sloja. Sve prethodno nezaštićene uglove
obezbediti metalnom L lajsnom. Nakon sušenja
nanešene glet mase izvršiti fino brušenje i čišćenje
površina za bojenje. Bojenje polusjajnom i mat
akrilnom bojom dva do tri puta u tonu po izboru
projektanta,a uz saglasnost predstavnika investitora.
Obračun po m² bojenog zida, po opisu.
323,13+2,7*7,63

TOTAL
XI:

m²

343.73
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MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

XIII

RAZNO

1

Izrada ''demit'' sistema sa postavljanjem izolacija
različitih debljina, postavljanjem pvc mrežice i
ugaonih lajsni u sloju osnovnog maltera 0,5 cm i
završni sloj aksrilnog maltera od 0,3cm. Obračun po
m² postavljene demit konstrukcije.
d=12cm stiropor

TOTAL
XII:

m²

76.22

m²

103.59

m²

17.58

m²

21.70

m²

32.94

m²

400.00

kom

4

kom

1

d=2*8cm stiropor
d=4cm stiropor
kamena vuna 12cm za kontaktnu fasadu
stiropor 2*8cm ispod AB ploče
2

Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele za
radove u svemu po vavažećim propisima i merama
HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za
objekat i propisno uzemljena. Na svakih 2m visine
postaviti radne platforme od fosni. Sa spoljne strane
platformi postaviti fosne na kant. Celokupnu površinu
skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. Obračun po m²
vertikalne projekcije skele.

3

Nabavka i montaža tanke kutijice od pleksiglasa,
šrafljene u zid, u koju se ubacuje kartonska oznaka sa
brojem i nazivom sobe. Obračun po komadu .

4

Nabavka i montaža spoljne table o donaciji,
120x90cm, od čeličnog plastificiranog lima d=0,6mm,
šrafljena u zid, tekst pisan arial fontom All Caps,
visine 3,5cm. Obračun po komadu.
1
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5

6

Nabavka i transport materijala i polaganje heterogene
PVC podne obloge, debljine 2mm, klase habanja T, sa
PVC zaštitom, otpornost na vatru Bfl s11, težine
3100g/m², klase 34-43, otporan na klizanje R9,
akustičnim karakteristikama od 4dB, i da ne podržava
razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i
izravnatu cementnu kosuljicu. Ukrajanje vinilne podne
obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim,
ekoloskim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u
boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj
dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta
podne obloge "TARKETT", adekvatno nameni
prostorije i objekta, holkel r=3cm visina izdizanja na
zid 10cm. Obračun radova po m² poda. Mere uzeti na
licu mesta.
m2

172.43

m2

172.43

Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza ravnajućeg sloja za PVC pod, na osušenu i očišćenu
cementnu košuljicu. Nakon sušenja nanosi se ekološka
samorazlivajuća, ravnajuća masa u nanosu do 3mm.
Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje,
čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal
(nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Sav
nastali otpad odneti na deponiju. Obračun radova po
m² izravnate površine. Mere uzeti na licu mesta.

7

Završno čišćenje objekta sa pranjem i brisanjem
ugrađene opreme. Obračun paušalno.

pauš

1

8

Izrada projekta izvedenog objekta za sve delove
projektne dokumentacije(npr. 1-arhitektura, 2konstrukcija, itd. ostali projekti zavisno od vrste
radova koji se izvode).

pauš

1

RAZNO

TOTAL
XIII:

TEHNIČKI OPIS

J.M.

KOL.

JEDINIČNA
CENA
(Din)

UKUPNO
(Din)

PREMER I PREDRAČUN
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje za
dogradnju "američkog" paviljona Gerontološkog centra.
Konačni popis radova, opisi pozicija i količine
definisaće se uz Projekat za izvođenje, nakon dobijanja
građevinske dozvole.
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1. RAZVODNI ORMANI
Orman RT-1
Nazidni modularni razvodni orman,
Stepen zaštite prema DIN EN 60529, IP66. Orman je
izrađen od dva puta dekapiranog lima, plastificiran
Dimenzije: orman ŠxVxD=500x500x200mm
U orman / na vrata se smešta sledeća oprema:
Signalna sijalica zelena f22 230V
Glavni prekidac 20A, 3p
automatski prekidač B10/1, 10kA
automatski prekidač B16/1, 10kA
automatski prekidač B6/1, 10kA
grebenasti prekidac 1-0-2,10A
tropolni kontaktor
stepenisni automat
U ormanu predvideti min 20% rezerve. Komplet sa
sabirnicama, provodnicima za šemiranje, klemama i
sitnopotrošnim materijalom
Komplet materijal i rad RT-1

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
9
7
4
2
1
1

kompl
et

1

m

30

kom

25

UKUPNO - RAZVODNI ORMANI
2. GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD
Isporuka i polaganje u novopostavljene horizontalne i
verikalne kablovske nosače kablova za glavni elektro
razvod za potrebe termotehničkih potrošača . Plaća se
radna snaga po metru položenog kabla.

MGRO - RT-1
N2XH-J 5x4mm2

UKUPNO - GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD
3. OSVETLJENJE
Isporuka, montaža i povezivanje sledećih svetiljki i
svetlosnih izvora
Izvodi osvetljenja i ugradnja svetiljki po izvoru
investitora
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Instalacioni prekidači

Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta
renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od
sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska 2M
kom 1 - jednopolni prekidač 2M, 10A
Komplet materijal i rad:

kom

7

senzor pokreta za osvetljenje

kom

4

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
3x1,5mm2 za električnu instalaciju unutrašnjeg
osvetljenja. Prosečna dužina kabla je 10m po mestu
svetiljke

kom

25

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
5x1,5mm2 za električnu instalaciju unutrašnjeg
osvetljenja.

m

50

kom

6

Instalacija unutrašnjeg osvetljenja

UKUPNO - OSVETLJENJE
4. INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA

Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta
renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od
sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 4M
kom 1 - Nosač 4M
kom 1 - maska bela 4M
kom 2 - šuko II , 16A, bela
Komplet materijal i rad:
Isporuka, montaža i povezivanje modularnog seta
renomiranog proizvođača Legrand i sl. koji se sastoji od
sledećih elemenata:
kom 1 - Dozna 2M
kom 1 - Nosač 2M
kom 1 - maska bela 2M
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kom 1 - šuko II , 16A, bela
Komplet materijal i rad:

kom

12

Isporuka, montaža i povezivanje trofazne prikljucnice

kom

3

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
3x2,5mm2 u zidu ispod maltera a delom kroz krute i
rebraste cevi za električnu instalaciju priključnica i
monofaznih Izvoda.

m

200

Isporuka i polaganje kabla tipa i preseka N2XH
5x2,5mm2 u zidu ispod maltera a delom kroz krute i
rebraste cevi za električnu instalaciju priključnica i
monofaznih Izvoda.

m

50

pauš

1

pauš

1

UKUPNO - INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I
IZVODA
5. INSTALACIONI PRIBOR

Nabavka i montaža sitnog nespecificiranog montažnog
materijala (tiplovi, vezice, kablovske oznake isl)
UKUPNO - INSTALACIONI PRIBOR
6. ZAVRŠNI RADOVI
Ispitivanje kvaliteta i svojstava električne instalacije i
izdavanje atesta
UKUPNO - ZAVRŠNI RADOVI

REKAPITULACIJA
ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

RAZVODNI ORMANI

Din.

GLAVNI KABLOVSKI RAZVOD

Din.
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UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE

Din.

INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I IZVODA

Din.

INSTALACIONI PRIBOR

Din.

ZAVRŠNI RADOVI

Din.

UKUPNO - EE INSTALACIJE

Din.

No

Opis

Jed.
Mere.

Količina

Jed cena

UKUPNO

PREDMER - SISTEM DOJAVE
POŽARA
Podloga za izradu ovog predmera je
Idejno rešenje za dogradnju "američkog"
paviljona Gerontološkog centra. Konačni
popis radova, opisi pozicija i količine
definisaće se uz Projekat za izvođenje,
nakon dobijanja građevinske dozvole.
Instalacija javljaca kompitabilnih sa
postojecom pp centralom
1

Isporuka i montaža automatskog
analogno–adresibilnog optičkog detektora
dima, sa podnožjem, sa mogučnošću
individualnog podešavanje praga
osetljivosti %/m, autokompenzacijom
zaprljenosti, "flat response" tehnologijom,
atestiran SRPS EN 54-7:2008. Plaća se
komplet materijal i radna snaga.

kom

8

2

Isporuka i montaža adresIbilnog ručnog
javljača požara, tipa, sa kučištem za
nazidnu montažu i sa izolatorom kratkog
spoja, atestiran SRPS EN 54-11:2008,
SRPS EN 54-17:20. Plaća se komplet
materijal i radna snaga.

kom

1

3

Isporuka i montaža konvencionalne
elektronske sirene , 112dB/1m. Plaća se
komplet materijal i radna snaga, SRPS
EN 54-2:2008, SRPS EN 54-14.

kom

1
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4

Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H
2x2x0,8mm za povezivanje javljača sa
centralom za dojavu požara na petlji.
Kabli se polaže kroz bezhalogene cevi u
zidu pod malterom. Plaća se komplet
materijal i rad.

m

50

5

Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H
FE180 E30 2x2x0,8mm za povezivanje
alarmnih sirena sa centralom za dojavu
požara na petlji. Kabli se polaže na OG
obujmicama ili u zidu pod malterom.
Plaća se komplet materijal i rad.

m

30

6

Nabavka i postavljanje vatrootpornih
obujmica E90 koje se postavljaju na
svakih 30cm prečnika 7-8mm tipa OBO
Beterman lil drugog proizviđača istih ili
boljih karakteristika Plaća se komplet
materijal i rad.

kom

100

7

Nabavka i montaža rebrastih beshalogenih
cevi prečnika 16 mm za polaganje
kablova dojave požara. Cevi se polažu sa
izradom žljebova u zidu pod malterom

m

50

8

Nabavka i montaza HF kanalica
16x16mm za polaganje kabla

m

15

9

Završno ispitivanje sistema, izdavanje
atesta, puštanje u ispravan rad, obuka, i
predaja korisniku.

pauš

1

UKUPNO - SISTEM DOJAVE
POŽARA

PREDMER I PREDRAČUN
RADOVA, OPREME I MATERIJALA ZA IZRADU TERMOTEHNIČKIH INATALACIJA
DOGRADNJE AMERIČKOG PAVILJONA NA I SPRATU GERENTOLOŠKOG CENTRA U NIŠU
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje
za dogradnju "američkog" paviljona Gerontološkog
centra. Konačni popis radova, opisi pozicija i
količine definisaće se uz Projekat za izvođenje,
nakon dobijanja građevinske dozvole.
Po
z
A
I

jed.

kol

cena

ukupno

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja)
Radovi na instalaciji grejanja
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1

Nabavka, isporuka i ugradnja čelični panelni
radijatori tipa:"Jugoterm" ili sl. .U cenu radova
uracunata je i isporuku potrebnog broja držača i
radijatorske odzračne slavinice DN10,NP6.
Jugoterm 22/600-1200

2

kom.

10

x

kom.

3

x

kompl
.

10

x

Termostatski radijatorski ventil ugaon , "Herz",
dimenzija:
DN15, sa fitingom za alupex cevi (ugaoni)

kom.

3

x

Radijatorski navijak ugoni, dimenzija:
DN15, sa fitingom za alupex cevi (ugaoni)

kom.

3

x

Termostatska glava za ugradnju na termostatski
ventil, "Herz", dimenzija:
DN15

kom.

13

x

Nabavka, isporuka i ugradnja cevnih registra
(sušača peškira) sa držačima, odrzračnom slavinom
i radijatorskim čepom, proizvodnja "Neša komerc"
Kušiljevo, tip:
*NK LUX 1120/500

3

Termostatski radijatorski ventili sa usponskom cevi
, za dvocevne sisteme i za priključak na pod (100%
protoka), proizvođač "Herz" koji se sastoji iz
sledećih elemenata:
*termostatski radijatorski ventil sa kompresionim
fitingom, kompresionim steznim prstenom i
kolenom (gornji deo)
*razdelni ventil (razdelnik) sa kompresionim
fitingom (konusni stezni prsten i spoljna navrtka),
za priključak na pod sa zatvaračem i sa spoljnim
navojem R 1/2" (donji deo)
*spojna cev, dužine 600mm, Ø15mm
*set adaptera za spoj alupex cevi, dimenzija
Ø16x2mm ili Ø18x2mm, prema grafičkoj
dokumentaciji

4

5

6

7

Nabavka i isporuka odzračne slavine postavljene na
sušaču peškira DN 15.

kom.

3

x

8

Nabavka i isporuka slavine za pražnjenje
radijatora.

kom.

10

x

9

Predizolovane višeslojne PE-Xc/AL/PE-Xc cevi sa
izolacijom od ekspandiranog polietilena, debljine
izolacije 13 mm, okruglog oblika, Proizvođač
"Herz" sledećih dimenzija:
m

380

x

Ø16/2
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10

11

12

13

Isporuka i ugradnja crnih bešavnih cevi kvaliteta
materijala i dimenzija po standardu JUS C.B5.221 i
JUS C.B5.225 odnosno DIN 2441 i DIN2448.
Dimenzije cevi su:
f26,9x2,3
f33,7x2,6
f48,3x2,6

m'
m'
m'

10
90
60

Za fitinge, klizne i fiksne oslonce, vešaljke, hilzne,
spojni i zaptivni materijal, kiseonik, disugas,
elektrode za varenje i sav ostali potrebni materijal
uzima se 50% od vrednosti prethodne stavke 9 i 10.

%

50

Čišćenje i bojenje izolovanih čeličnih cevi i
oslonaca,pre postavljanja izolacije, osnovnom
bojom koja je postojana na temperaturi od 1200C.

m2

x
x
x

x

25
x

Izolacija cevi cevnom izolacijom od penaste
gume klase gorivosti B2 prema DIN-u 4102 deo 1,
ne kaplje u slučaju požara, sa parnom barijerom,
proizvod "K-flex" ili slično, debljine 13 mm.
DN20

m

10
x

DN25

m

90
x

DN32

m

60
x

14

Izrada, isporuka i ugradnja ručnih odzračih lonaca
komplet sa loptastom slavinom - R1/2” NP6, za
odzračivanje instalacije, i to:
- 76.1 x 2.9 x 150 mm

kom.

4
x

15

Komplet razdelnik i sabirnik sa integrisanim
ventilima za priključak grejnih tela, odzračnim i
ispusnim ventilima sa završnim čepovima,
držačima i kompresionim spojnicama (press
holender) na ulazu i izlazu izolovan izolacijom sa
parnom branom deb. 13 mm, ulaz R1", izlaz R3/4",
proizvođač "Herz", prema detalju iz grafičke
dokumentacije:
- Ø1" sa pett priključka od 1/2"
- Ø1" sa sedam priključka od 1/2"

kompl
.
kompl
.

1

x

1

x
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16

Ormarići (u stanovima) za smeštaj sabirnika i
razdelnika za uzidnu ugradnju , sa priborom za
pričvršćivanje distributivnih kolektora. Ormarići
moraju biti adekvatno zaštićeni od korozije i u boji
po želi Investitora.
450x650x120 mm
5 prik.
450x700x120 mm
7 prik.
NAPOMENA: Ponuđač je dužan da ponudi tačne
dimenzije ormarića u kojima može da nesmetano
montira celokupnu predviđenu opremu!

kom.
kom.

1
1

x
x

kom

2

x

DN 25 NP6

kom.

4

x

19

Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata

paušal

1

x

20

Završni radovi na izradi cevne mreže sa puštanjem
u rad, topla proba, kontrola i završna regulacija
instalacije, čišćenje objekta od šuta i viška
materijala, odvoz viška materijala, otpada i šuta i
završno čišćenje objekta

paušal

1

x

21

Sve parcijalne i konačne hidraulične probe
celokupne instalacije sa izradom zapisnika. Vodu i
struju za hidrauličnu probu obezbeđuje investitor.

paušal

1

x

17

18

Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila, za
rad sa toplom vodom, sa predregulacijom i
priključcima za diferencijalni manometar, navojni
spoj, komplet sa spojno zaptivnim materijalom,
sledećih karakteristika:
Proizvođač: "Oventrop",
R3/4"
Isporuka i montaža kuglastih slavina sa navojnom
vezom za cevovod, za rad sa toplom vodom,u
komplet sa zaptivačima, sledećih karakteristika:

UKUPNO A:
B

I
1

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE
(podrazumeva se nabavka, isporuka i ugradnja)
Instalacija klimatizacije i ventilacije
Nabavka, isporuka i montaža, invertorkog split
sistema u izvedbi toplotne pumpe, sa daljinskim
upravljačem, proizvođaca LG unutrašnja zidna
jedinica sa spoljašnom jedinicom tip "P09EN.NSJ
(USUW096J3A0+USNW096J3A0)" za hlađenje i
grejanje do spoljašnje temperature od -7°C.
(uračunati i puštanje sistema u rad i uregulisavanje
rada sistema).
*kapcitet grejanja 3,2 kW
*kapcitet hlađenja 2,5 kW

komp.

5

x
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2

3

4

5

6

Nabavka, isporuka i montaža, invertorkog split
sistema u izvedbi toplotne pumpe, sa daljinskim
upravljačem, proizvođaca LG unutrašnja zidna
jedinica sa spoljašnom jedinicom tip "P12EN.NSJ
(USUW126J3A0+USNW126J3A0)" za hlađenje i
grejanje do spoljašnje temperature od -7°C.
(uračunati i puštanje sistema u rad i uregulisavanje
rada sistema).
*kapcitet grejanja 3,8 kW
*kapcitet hlađenja 3,5 kW
Bakarne cevi u kompletu sa izolacijom na parnoj
brani debljine 13mm za povezivanje spoljašnje i
unutrašnje jedinice (u zavisnosti od rastojanja
spoljašne od unutrašnje jedinice), dimenzija:
Ø12,7/ Ø6,35
Ø9,52/ Ø6,35
Nabavka, isporuka i montaža drenažne cevi od
polivinilhlorida za odvod kondezata nazivnog
prečnika
Ø25
Za spojni i zaptivni materijal hamburške lukove,
konzole, držače, dvodelne cevne obujmice,
vešaljke za cevi, čvrste i klizne oslonce, kudelju,
laneno ulje, gips i sl. materijal potreban za
izvođenje i polaganje cevne mreže , daje se 60% od
pozicije 3 i 4 .
IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P"
tip HVE-230RC, za izvlačenje vazduha, ugradnja u
zid i priključkom za električno napajanje.

7

IN-LINE TD-MIXVENT Ventilator "S&P"
tip SILENT-300 CRZ PLUS, za izvlačenje
vazduha, sa elastiičnom vezom i priključkom za
električno napajanje. U kompletu sa izduvnom cevi
Ø100, konekcijom na ventilator, završnom lulom
na krovu i spoljnom žičanom mrežicom.

8

Građevinski radovi u sta spadaju, otvaranje otvora
u spoljašnim i unutrašnjim zidovima, ploči i ostali
otvori potrebni za prolaz vazdusnih kanala i drugi
nepredvidjeni radovi .

9
10

Unutrašnji i spoljni transport materijala i alata
Završni radovi na izradi kanalske mreže sa
puštanjem u rad, topla proba, kontrola i završna
regulacija instalacije, čišćenje objekta od šuta i
viška materijala, odvoz viška materijala, otpada i
šuta i završno čišćenje objekta

komp.

4

x

'm
'm

100
80

x
x

'm
%

100
0.6

x
x

komp.

1

x

komp.

2

x

pausa.
paušal
paušal

1
1
1

x
x
x

UKUPNO B:

REKAPITULACIJA
A

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
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B

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I
VENTILACIJE
UKUPNO:

PREDMER I PREDRAČUN
TELEKOMUNIKACIONIH INSTALACIJA
Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje za
dogradnju "američkog" paviljona Gerontološkog centra.
Konačni popis radova, opisi pozicija i količine definisaće
se uz Projekat za izvođenje, nakon dobijanja građevinske
dozvole.
Sve opisane radove izvesti stručno i kvalitetno sa opremom
i materijalima garantovanog kvaliteta o čemu se prilažu
odgovarajuće garancije. Ponuđena cena se odnosi na
predviđenu i opisanu opremu. Zamena ekvivalentnom
opremom može se izvršiti uz saglasnost naručioca uz
tehničko i ekonomsko obrazloženje kojim se verifikuje
kvalitet i cena zamenjene opreme odnosno materijala kao i
rok za izvođenje radova. Sve opisane pozicije obuhvataju
nabavku, transport, ugradnju pomoću standardnog pribora
za predviđeni način ugradnje, povezivanje i ispitivanje sa
probnim radom i kontrolnim merenjima kojima se
dokazuje kvalitet izvedenh radova i ugrađene opreme.

poz
I.
I.1.

I.2.

j.mere

kom

-priključnica RJ45 cat 6a STP, bela 1M
- FTP kabl cat 6
- dozna 2M, komplet sa nosećim ramom 2M i okvirom 2M

kom
m
kom

14.00
300.00
7.00

-Modul Cat.6 STP, TOOLLESS, sastavljanje bez alata, za
ugradnju u patch panel i u modularne setove sličan tipu

kom

14.00

Merenje linkova
SVEGA I. TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE

kom

14.00

j.cena

ukupno

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE LOKAL
BROJ 2
Isporuka, transport, ugradnja u pojedinačne instalacione
dozne dole navedenih telekomunikacionih priključnica
tipa RJ45 cat 6 SFTP. Plaća se za kompletno završenu
poziciju sa povezivanjem, ispitivanjem i kontrolnim
merenje i to:
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

izrade vodovodne i kanalizacione mreže na dogradnji
u Niš

Gerentološkog centra

Podloga za izradu ovog predmera je Idejno rešenje za
dogradnju "američkog" paviljona Gerontološkog
centra. Konačni popis radova, opisi pozicija i
količine definisaće se uz Projekat za izvođenje,
nakon dobijanja građevinske dozvole.

r.b.

OPIS

1.0.

SANITARNA VODOVODNA MREŽA

1.1.

Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od PPR cevi
u svemu prema projektu, opštem opisu i uputstvu
nadzornog organa.
U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske
komade, pripremno završne radove, prenos
materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje
na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje
rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama,
sečenje cevi, spajanje, davanje pada, izolacija cevi
po projektu ili zahtevu nadzornog organa, pregled
vodova i privremeno zatvaranje otvora cevi radi
ispitivanja.
Cenom takođe obuhvatiti i montažu i demontažu
potrebne radne skele gde visina ugradnje to zahteva
Obračun po m1 izvedene mreže.

1.2.

j.mere

količina

Ø 15

m'

10.00

Ø 20

m'

20.00

Ø 15

m'

10.00

Ø 20

m'

20.00

jed. cena

UKUPNO

Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi u
žljebovima zidova paronepropusnom profilisanom
izolacijom na bazi sintetičkog kaučuka debljine 4
mm. Cenom obuhvatiti lepljenje izolacije i obradu
samolepljivom trakom.Obračun po m1 izolovane
mreže.
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1.3.

Nabavka i montaža propusnih ventila sa navojnim
spojem za NP10.Obračun po komadu.
Ø 15

kom

9.00

Ø 20

kom

4.00

1.4.

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti vodovodne
mreže, pod probnim hidrauličkim pritiskom u svemu
prema propisima. Probni pritisak ne može biti manji
od 12 bara.Obračun po m1 ispitane mreže.

m'

30.00

1.5.

Izvršiti ispiranje i dezinfekciju vodovodne mreže u
svemu prema važećim propisima.
Nakon dezinfekcije pribaviti atest o sanitarnoj
ispravnosti mreže i vode.
Obračun po m1 ispranog idezinfikovanog cevovoda.

m'

30.00

1.6.

Nabavka cevi i izrada unutrašnje hidrantske mreže od
čeličnih pocinkovanih navojnih cevi u svemu prema
projektu, opštem opisu i uputstvu nadzornog organa.
Cevi moraju biti prema JUS C.B5.225 (DIN2440).U
cenu cevne mreže uračunati sve potrebne fazonske
komade, pripremno završne radove, prenos
materijala, izrada i zatvaranje žljebova ili montiranje
na obujmicama, kukama i konzolama, probijanje
rupa u zidovima, međuspratnim konstrukcijama,
pregled i ispitivanje na zvuk svake cevi ili komada,
sečenje cevi, narezivanje navoja, obavijanje
kudeljom natopljenom u firnajz, spajanje, davanje
pada, izrada izolacija cevi po projektu ili zahtevu
nadzornog organa, pregled vodova i privremeno
zatvaranje otvora cevi radi ispitivanja.Cenom
obuhvatiti i montažu i demontažu potrebne radne
skele gde visina ugradnje to zahteva Obračun po m1
izvedene mreže.

Ø50

m'

10.00

Nabavka, transport i montaža ugradnog zidnog
protivpožarnih ormarića dimenzije ormarića
50x50x14cm u limenoj izradi u crvenoj boji sa
standardnom opremom:
-ventil 2"
-crevo 15 m s kalemom
-mlaznica 12 mm.
Obračun po komadu kompletno montirano.

kom

2.00

1.7.
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1.8.

Izvršiti ispitivanje unutrašnjih zidnih hidranata u
svemu prema propisima i pribavljanje atesta o
ispravnosti hidranata od ovlašćene firme.
Obračun po komadu ispitanog hidranta na propisan
protok i pritisak vode na izlivu.

1.0.

UKUPNO SANITARNA VODOVODNA MREŽA

2.0.

KANALIZACIONA MREŽA

2.1.

Nabavka, transport i izrada kanalizacione mreže od
troslojnih nisko šumnih PVC cevi sa potrebnim
fazonskim komadima, za kućnu instalaciju u
zavisnosti od mesta ugradnje. U cenu uračunati i sav
potreban spojni materijal, kao i potrebnu skelu za
ugradnju na visini gde je to potrebno.
Obračun po m izvedene mreže.

kom

2.00

TOTAL 1:

Ø50 mm

m'

10.00

Ø110 mm

m'

24.00

fi 50

kom

3.00

2.3.

Nabavka , transport i postavljanje ventilacionih kapa
novim na vertikalama koje se menjaju . Cenom
obuhvatiti i sav potreban spojni materijal. Obračun
po komadu.

kom

2.00

2.4.

Ispitivanje kanalizacione mreže na propustnost i
vododrživost spojeva.Obračun po m1 ispitane mreže.

m'

34.00

2.0.

UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA

3.0.

SANITARIJA

3.1.

Nabavka i montaža komplet keramičkog umivaonika
sa sledećim elementima:
- keramička školjka umivaonika 550x490,
- odlivna PE cev sa kolenom 50mm,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu kompletno montirano.

2.2.

Nabavka , transport i zamena postojećih PVC
slivnika novim sa prirubnicom za prihvatanje
hidroizolacije tip ACO Easy flow . Cenom obuhvatiti
i sav potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.

TOTAL 2.

kom

3.00
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3.2.

Nabavka, transport i montaža "SIMPLON" WC šolje
tipa Ines Keramike Mladenovac ili sličan sa
odgovarajućim vodokotlićem i ostalom svom
pripadajućom opremom :
- keramička školjka,
- pvc geberit vodokotlić,
- PVC daska ,
- savitljiva spojna ispirna cev sa gumenimumetkom,
- potreban spojni i zaptivni materijal.
Obračun po komadu sve montirano, povezano i
ispitano.

kom

3.00

3.3.

Nabavka, transport i montaža jednoručne ugradne
baterije za toplu i hladnu za umivaonik.
Obračun po komadu kompletno montirano, povezano
i ispitano.

kom

3.00

3.4.

Nabavka i ugradnja prateće galanterije KimberliClark, tip Riple ili slično.
Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.
držač ubrusa za ruke

kom

3.00

držač tečnog sapuna

kom

3.00

držač toalet papira

kom

20.00

kom

3.00

3.5.

Nabavka i ugradnja ogledala. Ogledala su sa
brušenim ivicama. Pričvršćivanje lepljenjem ili
vijcima. Mere uzimati na licu mesta u dogovoru s
nadzornim organom.
Cenom obuhvatiti i potreban spojni materijal.
Obračun po komadu.
ogledalo veličine 60x80 cm

3.0.

TOTAL 3:

UKUPNO SANITARIJA

REKAPITULACIJA

1.0.

SANITARNA VODOVODNA MREŽA

TOTAL 1:

2.0.

KANALIZACIONA MREŽA

TOTAL 2.

3.0.

SANITARIJA

TOTAL 3:
UKUPNO :
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R E K A P I T U L A C I J A SVIH RADOVA NA ZAMENI KROVNE
KONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ’’AMERIČKOG DELA’’
GERONTOLOŠKOG CENTRA U NIŠU
UKUPNO :
PDV (20%) :
UKUPNO SA PDV-om :

R E K A P I T U L A C I J A SVIH FAZA I RADOVA NA ZAMENI
KROVNE KONSTRUKCIJE I DOGRADNJA STAROG DELA
GERONTOLOŠKG CENTRA U NIŠU
UKUPNO :
PDV (20%) :
UKUPNO SA PDV-om :

Увид у Графички приказ позиције и распореда просторија садржан у Предмеру и
предрачуна радова, шему столарија и увид у пројектну документацију понуђачи могу
извршити после најаве телефоном радним данима од 08:00 до 14:00 часова у просторијама
наручиоца: Геронтолошки центар Ниш, ул.Радних бригада бр.15.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 .И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешћеу поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75.Закона и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75.ст. 1.тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл.75.ст.1.тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст. 1.тач. 4) Закона);
4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75.ст.
2.Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона и то:
1. Да понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и
2016) није пословао са губитком.
2. Да понуђач у претходне три године које претходе месецу у коме је
објављен позив за подношење понуда није у блокади.
3. Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и
2016) извео радове грађевинске радове чије је укупна вредност
најмање два пута већа од понуђене цене.
4. Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и
2016) имао грађевинске радове на најмање једном објекту чија је
вредност већа од понуђене цене.
5. Да понуђач у има ангажовано најмање 50 извршиоца
Од тога најање:
− Два инжињера са лиценцом 410 или 411
− Једног инжињера са лиценцом 400 или 401
− Једног инжињера са лиценцом 430
− Једног инжињера са лиценцом 450
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− Једног инжињера безбедности и заштите на раду са стручним
испитом.
6. Да понуђач поседује систем менаџменткоји примењује усаглашен са
захтевима стандардима који се односе на целу организацију за радове у
овласти високоградње: ( ИСО 9001, 14001, 18001 и 50001)
7. Да је понуђач осигуран од професионалне одговоности у складу са
чланом 129 а Закона о планирању и изградњи
8. Да понуђач има агажовану најмање следећу механизацију:
− Телескомску дизалицу
ком 1
− Камион преко 15 тона носивости
ком 2
− Камион преко 2,5 тона носивости ком 2
− Виљушкар или утоваривач
ком 1
− Агрегат
минимум 5 KW
ком 1
− Скелу
м2
650
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1.тач.1)до4) Закона и услов
из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача,сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана75.став1.тач.1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају
заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
Услов из чл.75.ст.1.тач.1) Закона-Доказ:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл.75.ст.1.тач. 2)Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 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).
1.
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Уколико понуђачимавише законских заступника дужанједадостави доказ за сваког
од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела противпривреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3. Услов из чл.75.ст.1.тач.4 ) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних приходаили потврду Агенције за приватизацију да се понуђач
налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4. Услов из члана чл.75.ст.2.- Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у документацији). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Да понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и 2016)
није пословао са губитком.Доказ:за 2014. и 2015. годину , извештај о
бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, биланс стања са
мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања, за 2016.
годину копију биланса стања и успеха.
2) Да понуђач у претходне три године које претходе месецу у коме је објављен
позив за подношење понуда није у блокади. Доказ: Потврда НБС о
неликвидности или потврда о бонитету НБС
3) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и 2016)
извео радове грађевинске радове чије је укупна вредност најмање
два пута већа од понуђене цене.Доказ:Списак изведених радова и
копије прве и задње стране окончаних ситуација и уговора.
4) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014,2015 и 2016)
имао грађевинске радове на најмање једном објекту чија је вредност
већа од понуђене цене.Доказ:Копије прве и задње стране окончане
ситуације и уговор
5) Да понуђач у има нагажовано најмање 50 извршиоца
Од тога најање:
− Два инжињера са лиценцом 410 или 411
− Једног инжињера са лиценцом 400 или 401
− Једног инжињера са лиценцом 430
− Једног инжињера са лиценцом 450
− Једног инжињера безбедности и заштите на раду са стручним
испитом.
Доказ: Списак особља, копија Уговора о раду или друга врста уговора, који је на
снази у моменту достављања понуде и Образац М, Фотокопија лиценце и потврда о
важности лиценце.
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6) Да понуђач поседује систем менаџменткоји примењује усаглашен са
захтевима стандардима који се односе на целу организацију за радове у
овласти високоградње: ( ИСО 9001, 14001, 18001 и 50001). Доказ: Понуђач
је у обавези да достави копију сертификат овлашћене куће који важи у
тренутку отварање понуде.
7) Да је понуђач осигуран од професионалне одговоности у складу са чланом
129 а Закона о планирању и изградњи. Доказ: Важећа полиса осигурања од
професионалне одговоности за штету учињеној другој страни, односно
трећем лицу у складу са чланом 129 а Закона о планирању и изградњи.
8) Да понуђач има агажовану најмање следећу механизацију:
Телескомску дизалицу
ком 1
Камион преко 15 тона носивости
ком 2
Камион преко 2,5 тона носивости ком 2
Виљушкар или утоваривач
ком 1
Агрегат минимум 5 KW
ком 1
Скелу
м2
650
Доказ: копија уговора о власништву или уговору о ангажовању машину са овереним
пописним листама за 2015. годину, копија очитаних важећих саобраћајних дозвола.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став1. тач.1) до 4), а доказ из
члана75.став1.тач.5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана75.став1.тач.1) до 4) Закона, а
доказ из члана 75.став 1.тач.5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75.ст. 1.тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне
регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15 Ниш,са
назнаком: ”Понуда за јавну набавку радова - замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.04.2017.године до 09:00
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.04.2017.године са почетком у 10:00 часова у
просторијама Геронтолошког центра Ниш, ул.Радних бригада бр.15 у Нишу.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Уз понуду мора да се достави:
Динамички план радова
Потврда о обиласку градилишта.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – Изабрани понуђач се
обавезуједа уз понуду, достави наручиоцу банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока
за доставом понуда. Ако се за време трајања гаранције дође до
продужења рока важности понуде понуђач је дужан да
продужи и рок важења гаранције. Наручилац може да реализује
средство финансијског обезбеђења уколико понуђач одустане од
понуде, не потпише уговор или не достави уговорену банкарску
гаранцију. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
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Обавезујуће оригинално писмо о намерама пословне банке да ће
издати банкарску гаранцију за: повраћај аванса на износ траженог
аванса у висини траженог аванса са ПДВ-ом, за добро извршење
посла у висини од 10% уговорених радова без ПДВ, отклањање
недостатака у првој години гарантног рока у висини од 10%
уговоренох радова без ПДВ. Понуђач може да достави једно писмо о
намерама банке за повраћај аванса, добро извршење посла,
отклањање недостатака у гарантном року, у писму морају јасно да
буду одвојене намере банке за гаранције за сваку ставку посебно.
3.ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар
Ниш, Радних бригада бр. 15 Ниш, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – замена кровне конструкције и
доградња Геронтолошког центара Ниш - 02/17- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1) и2) Закона и то
податке о:
− члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
− опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је до 45 дана од дана потписивања уговора и у року до 45 дана од
заједничке примопредаје, достављања Окончане ситуације и достављања уговорених
средства обезбеђења за гарантни период.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу ће бити исплаћен аванс у висини од 50% уговорене суме.
9.2.Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове на замени кровне конструкције и доградњи
Геронтолошког центара Ниш, ул.Радних бригада бр.15. 18000 Ниш,не може бити
краћаод 36 месеци од дана завршетка пријема радова.
9.3. Захтев у погледу рока из вођења радова
Рок за извођење радова не може бити краћи 90 дана ни дужи од 120 дана од дана
увођења у посао. Понуђач почиње са радовима са уплатом аванса.
Место извођења радова, –на адресунаручиоца: Геронтолошки центара Ниш, ул.Радних
бригада бр.15. 18000 Ниш,
9.4.Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Други захтеви
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком тренутку до
закључења уговора о набавци под условима из Закона о јавној набавци.
Понуђач извршење својих обавеза може започети тек по уплати уговореног Аванса и
пријема обавештења о увођењу у посао
Понуђач је у обавези да пре достављања понуде да обиђе место радова. Обилазак је
неопходан и доказ о обиласку сматраће се делом конкурне документације због
специфичности категорије корисника који су на смештају, што се радови изводе и повезују
на постојећу инсталацију и на оделењу које је за смештај корисника.
Наручилац упозорава понуђаче да имају у виду да ће корисници током радова бити на
оделењу и кругу установе и да је време извођење радова током дана од 7:00 до 15:00 сати.
Наручилац не може да ремети режим дана рада са корисницима и не преузима
одговорност за нанету штету опреми, материјалу, изведеним радовима или радницима
извођача које нанесу корисници на смештају.
Извођач је у обавези да преузме све мере заштите градилишта, опреме, материјала и
запослених од корисника.
У случају да надлежно Министарство не изврши пренос средстава из било ког разлога
уговор са изабраним понуђачем ће бити раскинут и наручилац неће сносити било какве
трошкове због раскида уговора које је понуђач имао до увођења у посао.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим
да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I. Понуђач је дужан да уз понуду достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – Изабрани понуђач се
обавезуједа уз понуду, достави наручиоцу банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60
(шездесет) дана дужи од истека рока за доставом понуда. Ако се за време
трајања гаранције дође до продужења рока важности понуде понуђач је
дужан да продужи и рок важења гаранције. Наручилац може да реализује
средство финансијског обезбеђења уколико понуђач одустане од понуде, не
потпише уговор или не достави уговорену банкарску гаранцију. Поднета
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Обавезујуће оригинално писмо о намерама пословне банке да ће издати
банкарску гаранцију за: повраћај аванса на износ траженог аванса у
висини траженог аванса са ПДВ-ом, за добро извршење посла у висини од
10% уговорених радова без ПДВ, отклањање недостатака у првој години
гарантног рока у висини од 10% уговоренох радова без ПДВ. Понуђач може
да достави једно писмо о намерама банке за повраћај аванса, добро
извршење посла, отклањање недостатака у гарантном року, у писму морају
јасно да буду одвојене намере банке за гаранције за сваку ставку посебно.
II. Изабрани понађач је дужан да достави
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - Изабрани понуђач
се обавезује да пре потписивања уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију
за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини
плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до окончања радова.
Наручилац не може потписати уговор пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену
меснунадлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла – Изабрани понуђач се
обавезује да при увођењу у посао, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана
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дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - За
отклањање недостатака у првој години гарантног рока у висини од 10 %
уговоренох радова Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје
предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцијуза отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје
у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске
гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Средство финансијског обезбеђења за преостали период гаранције
Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану
у складу са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002
и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана
дужи од истека рока гаранције уговора;
− Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору;
− 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. По завршеном послу наручилац ће
предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не
испуни уговорне обавезе.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца
Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15, 18 000 Ниш или путем електронске
поште на e-mail: sanja.stojancic@gcnis.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 02/17”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20.Закона. Пријем путем електронске поште врши се радним данима од 08:00 до 14:00
часова.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан
93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају истунајнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене
радове. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. Уколико су понуђени
исти рокови за завршетак радова избор ће се извршити коцком- избор ће извршити
најстарији члан комисије у присуству осталих чланова комисије и представника понуђача,
извлачењем папира са именом једног понуђача.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве,
дат је у поглављу XI конкурсне документације).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту:
Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: sanja.stojancic@gcnis.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда,без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109.Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150.овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 120.000,00 динара уколико се подноси пре или након отварања понуда на број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате:
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (ЈН 02/17),
корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова чл. 9. став 1.тачка 17
као и Упутством Републичке комисије за заштиту права „Као доказ о уплати таксе“ у
смислу члана 151. став 1. тачка 6. прихватиће се: ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156.
ЗЈН која садржи следеће:
(1) Да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) Да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди
мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум кад је уплата таксе
реализована);
(3) Износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) Број рачуна буџета: 840-30678845-06;
(5) Шифра плаћања: 153
(6) Позив на број: шифра или ознака јавне набавке (ЈН 02/17)
(7) Сврха: републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју
се поднети захтев за заштиту права односи, као и назив наручиоца;
(8) Корисник: буџет Републике Србије
(9) Назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата републичке административне таксе;
(10) Потпис овлашћеног лица банке.
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2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о
извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца
захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке
административне таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства Финансија, Управе за трезор,
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Примере правилно попуњених образаца налога за уплату или налога запренос можете
видети на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки (http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html ).
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОРБИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће изабраног понуђача позвати на потписивање Уговора о јавној набавци одмах по
протеку рока за подношење захтева за заштиту права.
Уговор о јавној набавци наручилац је дужан да потпише у року до 3 дана од дана пријема
позива за потписивање уговора.
Уколико изабрани Понуђач не потпише уговор у року или неиспуни своје преузете
обавезе, Наручилац може уговор да додели следеће пласираном Понуђачу.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, ускладу са чланом 112. став2. тачка5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова –
Замена кровне конструкције и доградња Геронтолошког центара Ниш - 02/17.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

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

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

Конкурсна документација у отвореном поступку – ЈНВВ 02/17

108 /128

Геронтолошки центар Ниш – ЈНВВ 02/17
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

До 45 дана од дана потписивања уговора
и до 45 дана од заједничке примопредаје,
достављања Окончане ситуације и
достављања
уговорених
средства
обезбеђења за гарантни период.

Рок и начин плаћања

Рок важења понуде
(минимум 60 дана)

Понуда важи ___________ дана

Рок завршетка радова
(најмање 90 дана најдуже 120 дана)

Понуђач ће обавезу извршити у року од
________________ дана

Гарантни период
(минимум 36 месеци)

Понуђач даје гаранцију од
__________________ месеци

Датум

Понуђач
М. П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII ОБРАЗАЦ СРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА
СЕ ПОПУНИ
Замена кровне конструкције и доградња Геронтолошког центара Ниш - 02/17

Ред. бр

Назив

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

1

2

3

4

I

II

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ
КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И
ДОГРАДЊЕ ’’АМЕРИЧКОГ
ДЕЛА’’ ГЕРОНТОЛОШКОГ
ЦЕНТРА У НИШУ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВИХ ФАЗА И РАДОВА НА
ЗАМЕНИ КРОВНЕ
КОНСТРУКЦИЈЕ И
ДОГРАДЊА СТАРОГ ДЕЛА
ГЕРОНТОЛОШКГ ЦЕНТРА У
НИШУ
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (I+II)
УКУПНО СА ПДВ-ОМ(I+II)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колони ' ' У к у п н а ц е н а б е з П Д В - а ' ' уписати колико износи укупна цену
(збир) свих радова б е з ПДВ-а.
У колони Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цену (збир) свих
радова с а ПДВ-ом.

Потпис и печат понуђача
______________________
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Напомена: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као
и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му
је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења.

Понуђач је у обавези да попуни, потпише и овери приложени примерак модела
уговора.
Закључен дана __________.2017. год. између
1. Геронтолошког центар Ниш, ул. Радних бригада бр. 15 Ниш, ПИБ 100617036,
матични број 07174853, кога заступа вршилац дужности директора Драган Милетић,
са једне стране, (у даљем тексту – Наручилац) и
2. ________________________________________________,
са
седиштем
у
___________________________ ж.р.бр.___________________ код________________,
ПИБ___________________Мат.бр._________
кога
заступа
____________________________________(у даљем тексту: понуђач/извођач радова).

Предмет овог Уговора је замена кровне конструкције и доградња Геронтолошког
центара Ниш, Радних бригада бр.15 Ниш - 02/17.
Наручилац обезбеђује финансирање и спровођење целокупног пројекта односно овог
Уговора, носилац је грађевинске дозволе и носилац права коришћења на објекту на коме се
изводе радови.
Члан 1.
Наручилац овим Уговором поверава, а извођач радова прихвата и обавезује се да
изведе радове на замени кровне конструкције и доградњи Геронтолошког центара Ниш,
ул.Радних бригада бр.15, у свему према: Јавном позиву Наручиоца број: ___________
од_________________. године, Конкурсној документацији наручиоцаброј: ______________
од ____________. године са којом је упознат извођач радова, Пројектној документацији и
прихваћеној Понуди извођача радова бр.____ од _______.2017 године, који су сви саставни
делови овог Уговора.
Члан 2.
Саставни делови овог Уговора који чине његов нераздвојни део су:
− Прилог број 1. Јавни позив Наручиоца број: ________ од _______________. Године,
− Прилог број 2. Конкурсна документацији наручиоца број: _____________________
од ______________ године,
− Прилог број 3. Пројектна документација ,
− Прилог број 4. Понуда бр.__________ од ____________. године;
У случају међусобне несагласности, приоритет над свим саставним деловима има сам
Уговор, а приоритет саставних делова Уговора има документација према наведеном
редоследу.
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Вредност извршења посла из члана 1. овог Уговора (у даљем тексту Уговорна цена)
износи:______________________
динара
без
ПДВ-а
(словима:
_______________________________________ динара ) односно _________________________
динара са ПДВ-ом (словима: _________________________________________________________
динара).
Члан 4.
Уговорна цена представља вредност за извршење посла у условима и обиму одређеном
одредбама овог Уговора.
Уговорна цена је фиксна и не подлеже клизању нити промени за време извршавања
овог Уговора.
Пораст цена на мало након истека предвиђеног рока за завршетак радова неће
узроковати кориговање цена изведених, накнадних или вишкова радова.
Уговорна цена садржи све непосредне трошкове, трошкове рада, радне снаге,
механизације, материјала, све трошкове саобраћајне опреме- привремене саобраћајне
сигнализације, трошкове испитивања радова и атеста, трошкове банковних гаранција и
осигурања, добит и дажбине заједно са свим општим ризицима, одговорностима и обавезама за
извођење радова по овом Уговору.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање целокупног износа Уговорене цене,
наведене у члану 3. овог Уговора извођачу.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да ће извођачу Уговорна цена из члана 3. овог Уговора
бити исплаћена од стране Наручиоца на начин и према динамици наведеној комкурсној
документацији и у понуди бр:____________ од ______________. године:
Понуђач је у обавез да као средство финасијског обезбеђења достави:
1 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања - Изабрани
понуђач се обавезује да пре потписивања уговора наручиоцу достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се
у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до окончања радова.
Наручилац не може потписати уговор пре него што прими тражено средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену
меснунадлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла – Изабрани понуђач се
обавезује да при увођењу у посао, преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од
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укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је3 0 (тридесет) дана
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ
или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - За
отклањање недостатака у првој години гарантног рока у висини од 10 %
уговоренох радова Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје
предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцијуза отклањање
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје
у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске
гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
Средство финансијског обезбеђења за преостали период гаранције
Меницу са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без
ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је најмање
30 дана дужи од истека рока гаранције уговора;
− Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВа, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом уговору;
− 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. По завршеном послу наручилац ће
предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
понуђач не испуни уговорне обавезе.
Наручилац је у обавези да изврши уплату у року до 45 дана од дана потписивања
уговора и достављања банкарске гаранције уговорени Аванс, у року до 45 дана од заједничке
примопредаје, достављања Окончане ситуације и достављања уговорених средства обезбеђења
за гарантни период остатак уговореног износа, плаћања врши на банковни рачун Извођача.
Извођач је у обавези да тачан банковни рачун и име банке достави Наручиоцу одмах по
потписивању уговора.
Сви банчини трошкови иду на терет извођача.
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Члан 7.
На основу достављених фактура издатих Наручиоцу од стране Извођача, Наручилац
ће вршити плаћање.
Авансани рачун и окончана ситуација извођача биће испостављене у 3 (словима: три)
истоветних примерака. Ситуације ће бити насловљене на Наручиоца.
Датум испостављања и износ ситуација извођача одговараће доказаним и овереним
количинама из грађевинске књиге и биће усклађени са Динамичким планом извођења радова
који је саставни део Понуде извођача.

Члан 8.
Ситуације извођача контролишу и оверава Наручилац.
Један (1) примерак оверених ситуација од стране Наручиоца, Наручилац ће доставити
Извођачу у року не дужем од пет (5) дана након пријема истих од стране Извођача. У овереним
ситуацијама биће назначен износ за исплату који Наручилац сматрају да, на основу Уговора и
извршеног посла, треба исплатити извођачу као и разлози евентуалног оспоравања привремене
ситуације или њеног дела, с тим што ће се исплата вршити сагласно члану 6. овог Уговора.
Два (2) примерка оверених ситуација задржаће Наручилац.
На основу од, стране Наручиоца оверене авансне ситуације и окончане ситуације,
Наручилац ће платити на текући рачун извођача у уговореном року од дана овере ситуације.
Поступак контроле и овере после поступања по евентуалним примедбама Комисије за
технички преглед, односно по извршеном техничком пријему радова исти је као и ситуације, с
том разликом што ће Наручилац примерак оверене окончане ситуације доставити извођачу у
року од три (3) радна дана од дана овере.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 9.
У случају да извођач не достави авансну банковну гаранцију или уговорена
средства обезбеђења за гарантни период у назначеном року, Наручилац задржава право да
откаже уговор без остављања накнадног рока а извођач се обавезује да Наручиоцу накнади
сву насталу штету.
Члан 10.
Извођач се обавезује да радове који су предмет Уговора изврши у свему према
Пројектног документацији, техничким условима, важећим стандардима и законским
прописима и упутству надзорног органа. У супротном, дужан је накнадити сву штету која
може проистећи за Наручиоца или трећа лица.
Члан 11.
Извођач је у обавези да води техничку документацију (Грађевински дневник,
Грађевинску књигу) током извођења Уговорених радова и да исту даје на увид и оверу
током извођења и након завршетка радова као и да достави све потребне атесте за уграђени
материјал и опрему.
У току извођења уговорених радова све евентуалне промене које се односе на врсту,
количину или измену радова, извођач може применити једино у писменом налогу или
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одобрењу од Наручиоца и то најкасније 7 дана пре почињања рада на позицији планираној
у динамичком плану.
За извођење радова на специфицираним објектима извођачу није дозвољено да
извршава било какве радове или услуге везане за специфицирани објекат, захтеване од
трећих лица или институција.
РОК
Члан 12.
Рок за завршетак радова из Уговора је _______ (и словима: ______________)дана
рачунајући од дана увођења у посао, који ће се сматрати даном почетка извршавања
Уговора како је то одређено Понудом.
Понуђачсе уводи у посао даном уплате аванса.
Члан 13.
Рок за завршетак радова из члана 12. овог Уговора представља рок за извршење
посла у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора и обухвата и поступке за
издавање позитивног налаза Комисије за примопредају радова.
Овај рок не подлеже продужењу за време извршавања овог Уговора,осим у
случајевима предвиђеним одредбама овог Уговора.
Члан 14.
Рок за поступање извођача по евентуалним примедбама из извештаја Комисије за
пријем изведених радова је седам (7) дана од пријема овог извештаја.
Исти рокови одређени су и за поступање извођача по евентуалним примедбама
Наручиоца у ком случају мора исправити све грешке и или мањкавости на које му је
указано.
Члан 15.
Извођач мора пратити напредовање свих активности специфицираних у
Динамичком плану извођења радова и достављати Наручиоцу извештај о овом напредовању
на бази 15-то дневног извршења посла.
Члан 16.
Уколико извођач не заврши радове у року утврђеном у члану 12. и члану 13. овог
Уговора, као и у роковима предвиђеним динамичким планом извођења радова, платиће
Уговорну казну у износу од 2 0/00 (словима: два промила) од укупне Уговорне цене за сваки
дан закашњења, с тим да је максимални износ ове Уговорне казне 10% (и словима: десет
процената) од укупне Уговорне цене.
Износ Уговорне казне ће бити одбијен извођачу од последње исплате.
Плаћање уговорне казне неће ни на који начин ослободити извођача од било које од
његових обавеза да доврши радове или од других обавеза и одговорности према Уговору.
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Члан 17.
Ако током извођења радова дође до настанка услова, који се нису могли предвидети
ни од стране доброг привредника, Наручилац ће одобрити евентуално продужење рока за
извођење уговорених радова.
Извођач има право да захтева продужетак рока из члана 12 овог Уговора у следећим
околностима:
− у случају измена услова, начина, квалитета и или обима посла у односу на предмет
овог уговора;
− у случају наступања природних догађаја који се, према прихваћеним правним
стандардима и судској пракси, могу оквалификовати као околности више силе
(пожар, поплава, војна мобилизација, рат, земљотрес као и други случајеви који су
као такви предвиђени постојећим законским прописима), све у складу са и под
условима предвиђеним Понудом и након спроведене процедуре из Закона о јавним
набавкама;
Члан 18.
Извођач се обавезује да ће у складу са Понудом, обавестити Наручиоца о наступању
околности из члана 17 овог Уговора у року од три (3) радна дана од њиховог настанка и
затражити потврду о наступању ових околности.
У супротном ће се сматрати да околност није ни наступила,уколико Наручилац не
потврди другачије.
Уколико Наручилац потврди извођачу да је наступила околност која га овлашћује да
тражи продужетак рока за завршетак радова, Наручилац ће у складу са законским
одредбама, одредити и време продужетка рока за завршетак радова и о томе одмах
обавестти извођача.
Члан 19.
Уколико се током реализације Уговора појави сумња да ће радови бити завршени у
року из чл.12. овог Уговора,односно да извођач одступа од Динамичког плана извођења
радова, Наручилац има право да затражи од извођача да предузме потребне мере којима се
обезбеђује одговарајуће убрзање извођења радова и усклађивање с Динамичким планом
извођења радова.
Све евентуалне додатне своје и трошкове Наручиоца који могу бити последица
захтева за оваквим убрзањем извођења радова,сносиће извођач.
ОСТАЛА МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 20.
Наручилац има права да обавља све активности које се односе на руковођење
радовима, што обухвата и контролу над активностима извођача током извођења радова,
право на давање обавезујућих инструкција и упутстава извођачу,право на тумачење
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Уговора и његових саставних делова, на оверавање ситуација у складу са Уговором,као и
друга права која су изричито наведена у Уговору или се посредно из њега могу извести.
Члан 21.
Наручилац ће увести извођача у посао уз обезбеђење несметаног приступа
градилишту. У случају да је за извођење радова, извођачу поребан додатни простор ван
локације Градилишта или су му неопходни посебни привремени путеви за приступ, извођач
ће их благовремено обезбедити о сопственом трошку.
Под увођењем извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова:
− предаја извођачу парцеле, локације на којој ће се изводити радови;
− обезбеђење извођачу права приступа на Градилиште;
− предаја извођачу Пројектне документације;
− предаја грађевинских дозвола и сагласности;
− уписивање датума почетка радова у Грађевински дневник као и сачињавање
записника о увођењу у посао потписаног од стране Наручиоца и извођача.
Члан22.
Извођач се обавезује да све радове по овом уговору започне одмах по увођењу у
посао и заврши их у року одређеном овим Уговором.
У случају да извођач не достави авансну банкарску гаранцију у року предвиђеном
одредбама овог Уговора и тиме осујети благовремени почетак радова, сматраће се да је
закашњење настало искључиво кривицом извођача, у ком случају Наручилац има и право
на отказ Уговора и накнаду целокупне настале штете.

Члан 23.
Наручилац ће о сопственом трошку извршити избор и поставити Надзорни орган
одмах по потписивању овог Уговора и о томе писаним путем обавестити извођача.
Надзорни орган је дужан да редовно контролише извођење радова у складу са
законом као и да контролише и потписује градилишну документацију. Контроли подлеже и
примењене технологија извођења радова.
Ова обавештења, извештаји и информације ће бити у писаном облику. Изузетно
могу бити дата и усмено само уколико у року од три (3) дана буду потврђена писаним
путем, у супротном Наручилац их може сматрати ништавим.
Члан 24.
Извођач је дужан да, по писменом налогу Наручиоца изведе непредвиђене радове.
Наручилац ће бити овлашћен да извођачу наложи извођење накнадних и или
допунских радова, и једино у том случају ће извођач бити дужан да такве радове изведе.
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Цена за извођење накнадних радова биће разматрана и евентуално одобрена од стране
Наручиоца на основу посебног захтева извођача инакон спроведене процедуре из Закона о
јавним набавкама.
Извођач неће ни у ком случају имати право да сам мења врсту и обим Радова
предвиђених Уговором, с тим да се оваквом изменом неће сматрати повећање или смањење
количина радова наведених у Понуди.
У случају извођења радова описаних у овом члану, Наручилац ће сносити трошкове
њиховог извођења.
Члан 25.
Сматра се да је извођач прибавио све неопходне информације и да је упознат са
Понудом, Пројектном документацијом, условима под којима треба да се изводе радови, да
је обишао и детаљно се упознао са локацијом и околином места градње, са постојећим
путевима и осталим саобраћајницама, са постојећом инфраструктуром, постојећим
изворима за снабдевање материјалом, са локацијама и условима одређеним за депоновање
отпадног материјала, са условима заштите на раду, као и са свим битним елементима и
оконостима који имају утицаја на извођење радова по овом Уговору.
Члан 26.
Извођач се обавезује да радове из овог Уговора изврши:
− у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи;
− у складу са осталим важећим законима који се примењују на територији Републике
Србије;
− у складу са важећим прописима и стандардима који важе за ову врсту радова;
− у складу са важећим правилницима, прописима,техничким нормативима за извођење
− предметних радова.
Члан 27.
Извођач се такође обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе квалитетно са
свом професионалном пажњом и умећем доброг привредника и уз строго поштовање
професионалних правила своје струке, према обавештењима, упутствима и другим
информацијама које Наручилац може упутити извођачу у складу са одредбама Уговора,
уколико таква упутства нису у супротности са прописима и у складу са свим осталим
одредбама Уговора и саставним деловима Уговора.
Члан 28.
Извођач је одговоран за исправност критеријума, стандарда и параметара на којима
се заснивају технолошка решења за извођење предметних радова.
Током извођења радова извођач ће предузети све неопхдне мере за обезбеђење
Градилишта и реда на Градилишту имајући посебно у виду кориснике који су смештени код
Наручиоца, те ће бити у потпуности одговоран за заштиту: корисника, целокупне
ангажоване радне снаге,механизације и опреме. Такође ће извођач током извођења Радова
бити дужан да се стара о сигурности и безбедности свих лица која раде или се налазе на
Градилишту и око њега. До примопредаје изведених Радова, ризик случајне пропасти и
оштећења радова, материјала и опреме сноси извођач.
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Извођач се обавезује да,на захтев Наручиоца одмах отклони последице евентуалних
штета на Радовима и/или опреми и материјалима за уградњу, уколико се таква штета
догоди током извршавања овог Уговора и на локацији која је под контролом извођача, осим
у случају да је штета настала услед околности које се нису могле предвидети, избећи или
отклонити.
Током извођења Радова, извођач ће предузети све неопходне мере на спречавању
оштећења путева и прилаза Градилишту током транспорта опреме и материјала.
Наручилац задржава право да, у случају непоступања извођача на напред описани начин,
настале штете надокнаде оштећенима а износ тих трошкова одбију од било ког износа који
по било ком основу буде дуговали извођачу.
На захтев Наручиоца извођач ће омогућити приступ Градилишту и Радовима
другим правним и физичким лицима на Градилишту, са којима ће остварити одговарајућу
сарадњу неопходну ради несметаног и благовременог обављања Радова.
Члан 29.
Сви набављени и уграђени материјали,опрема,сва ангажована радна снага као и
начин извођења Радова морају бити одговарајућег квалиета и у складу са Уговором. Такође,
извођач се обавезује да упоребљава материјал и опрему која одговара важећим стандардима
и техничким нормативима за ту врсту радова са потребним атестима за исте.
Извођач се обавезује да, о свом трошку, обави сва потебна испитивања у току
извођења радова као доказ квалитета изведених радова, односно набављеног и уграђеног
материјала, инсталација и опреме издатих од стране овлашћених организација, који су
трошкови урачунати у Уговорној цени, Наручилац ће имати овлашћење да захтевају
спровођење додатних тестирања за доказивање квалитета изведених радоа и уграђеног
материјала, инсталција и опреме, било на месту израде, уградње и или извођења радова у
случају да постоји сумња у неподударност квалиета изведених радова, материјала,
инсталација и опреме и оних који су предмет званичног атеста о квалитету. За ова додатна
тестирања, извођач ће обезбедити бесплатну асистенцију.
У случају установљавања неподударости резултата испитивања из претходног става,
извођач ће о свом трошку одмах уклонити са Градилишта све неквалитетне Ррадове,
материјале, инсталације и опрему и заменити их новим, уз обезбеђивање одговарајућих
доказа о квалитету, као и сносити трошкове испитивања којима се неподударност
установила.
Ако извођач не поступи по захтеву Наручиоца односно Надзорног органа да уклони
или замени неодговарајућу опрему, материјале и или саме радове, или не прилагоди начин
извођења радова Уговору и датим инструкцијама и то, у задатим роковима или у разумном
року за поступање по њима, у таквим случајевима Наручилац ће бити овлашћен и обавезан
да одмах, након претходног писаног обавештења извођачу о таквој намери, упосле и плате
треће лице за извођење дела Радова или испуруку опреме и материјала, који по било ком
основу буде дуговали извођачу.
Извођач је дужан да упозори и Наручиоца на уочене или утврђене недостатке у
материјалу, опреми и или радовима који су предвиђени Пројектом, као и у материјалу,
опреми и или Радовима које је Наручилац набаво или изабрао.
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Члан 30.
Извођач се обавезује да обезбеди сву потребну радну снагу, механизацију, алат и
прибор за рад, транспорт, материјал, опрему и све остало неопходно за извођење
предвиђених радова и да исте изведе у складу са Уговором и евентуалнимн додатним
захтевима који могу бити постављени од стране Наручиоца.
Извођач ће на Градилишту упослити само такву радну снагу која је одговарајућа,
стручна, обучена и која поседује неопходно професионално искуство и само такве кадрове
који су овлашћени, компетентни, обучени и поседују неопходно професионално искуство и
биће обавезан да, на захтев Наручиоца, у најкраћем могућем року, замени било коју
запослену особу у случајевима када је, по претходно образложеном мишљењу Надзорног
органа таква особа некомпетентна,непристојна или је њено присуство на Градилишту
непожељно из других разлога.
Члан 31.
Извођач се обавезује да води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу
инспекције током извођења Радова, а у складу са законским прописима.
Сви текући трошкови потребни за обезбеђење несметних услова рада Наручиоца
односно Надзорног органа на терену су укалкулсани у Понуди и извођач их посебно не
може обрачунавати.
Извођач се обавезује,да у тренутку отпочињања извођења Радова на Градилишту о
свом трошку набави, постави и током извођења Радова и гарантног рока, одржава
исправном једну градилишну таблу, са подацима о објекту, учесницима у изградњи, врсти и
вредности радова, роком завршетка итд.
Члан 32.
Извођач може у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, као свом
овлашћеном подизвођачу, део послова из Члана 1. овог Уговора уступити другом правном
лицу специјализованом и овлашеном за извршење тог дела послова.
Извођач је одговоран за извршење дела послова који је уступио свом подизвођачу,
као да је исти сам урадио.
Уступање дела послова подизвођачу нема утицаја на правне односе и међусобна
права и обавезе Наручиоца са једне и извођача са друге стране.
Извођач ће бити обавезан да свој уговор са произвођачем усклади са овим Уговором
и у њега унесе поједине одредбе овог Уговора, како би осигурао да произвођач своје
преузете обавезе према њему испуни и омогући испуњење обавеза извођача према овом
Уговору.
Члан 33.
Извођач је дужан да Наручиоцу омогући у свако доба увид у извршење послова из
члана 1. овог Уговора, па тиме и дела послова који је уступио свом подизвођачу.
Члан 34.
Извођач ће, током извођења Радова одржавати Градилиште чистим и уклањати
благовремено сав отпад и вишак материјала који више није неопходан за извођење Радова.
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По завршетку Радова, извођач ће са Градилишта уклонити сву опрему и материјале и
Градилиште очистити на начин који одговара понашању и пажњи доброг привредника.
Члан 35.
Извођач је обавезан да примени законом предвиђене мере заштите на раду, да
осигура раднике а материјал, опрему и механизацију да осигура од пожара, крађе и осталих
оштећења. У случају настанка било какве штете у том погледу, Наручилац не сносе никакве
последице.
Извођач је обавезан да примени све неопходне мере заштите животне средине како
својим поступцима не би допринео ремећењу исте. Евентуалну штету насталу као
последица непредржавања ове одредбе, Наручилац ће надокнадити одбијањем износа
трошкова неопходних за санацију исте од било ког износа који би по било ком основу буду
дуговали извођачу.
У случју настанка било какве штете у том погледу, Наручилац не сносе никакве
последице.
Извођач ће о свом трошку, код једног од осигуравајућих друштава у земљи, према
свом избору , осигурати за све време извођења Радова на пуну вредност и од, у првом
ставу овог члана наведених, и осталих уобичајених ризика, све учеснике у реализацији
Уговора,као и све Радове, материјал и опрему који су предмет овог Уговора.
Члан 36.
Након што извођач обавести Надзорни орган да је завршио Радове из овог Уговора,
одмах, у складу са законом, приступиће се прегледу изведених радова, а ради контроле
усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и Пројектном документацијом,
као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова,
односно материјале, орпему и инсталације и утврђивања подобрости објекта за употребу,
квалитета, врсте и обима изведених Радова.
Наручилац
ће приступити примопредаји уз именовање својих овлашћених
представника, који ће пажљиво прегледати изведене Радове и пратећу документацију, о
чему ће се сачинити Записник. Трошкове рада Комисије за примопредају сноси Наручилац.
Извођач се обавезује да поступи по евентуалним примедбама на основу извештаја
Комисије.
Трошкове евентуалних исправки и допуна изведених радова,према налазу Комисије
сносиће сам извођач.
После обављене примопредаје прибављања позитивног налаза Комисије, објекат се,
у складу са законом, предаје на употребу. Записник о примопредаји садржи нарочито
следеће податке:
− да ли су радови изведени по Уговору, прописима и правилима струке;
− да ли квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме одговара
уговореном квалитету,односно које радове извођач треба о свом тршку да доради,
поправи или поново изведе и у ком року то треба да учини;
− констатацију о примопредаји гарантних листова и атеста;
− датум завршетка Радова и датум извршене примопредаје.
Записник о примопредаји може сачинити и само једна Уговорна страна без учешћа
друге, уколико друга неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не
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одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља другој
Уговорној страни и даном достављања настају последице у вези са примопредајом.
Извођач ће, у време примопредаје гарантовати да су изведени радови у складу са
Уговором, прописима, стандардима и правилима струке, и да немају недостатке које
умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу и употребу одређену
Уговором.
Гарантни рок за грађевинске радове по овом Уговору износи _______месеци.
Извођач је обавезан да Надзорном органу достави сву документацију везану за
гаранцију произвођача опреме заједно са упутством за употребу и одржавање опреме
издатим од стране и на језику произвођача испоручиоца опреме и на српском језику.
Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје објекта и изведених Радова.
Уколико Наручилац започне коришћење објекта пре извршене примопредаје,
сматраће се да је примопредаја извршена даном почетка коришћења и гарантни рок тече од
дана почетка коришћења објекта,односно дела објекта.
Извођач је дужан да у периоду гарантног рока о свом трошку отклони све
евентуалне недостатке на објекту, изведеним Радовима и уграђеној опреми који су настали
због тога што се извођач није придржавао своје обавезе у погледу квалиета.
Уколико извођач не отклони недостатке у примерном од стране Наручиоца задатом
року. Наручилац има право да те недостатке отклоне на рачун извођача реализацијом
гаранције. Извођач није обавезан да отклони недостатке који су настали као последица
ненаменског коришћења објеката.
Члан 37.
Извођач се обавезује да,без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада
објављивати нити учинити доступним трећим лицима документацију и податке на
пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Члан 38.
Наручилац се обавезује да извођачу обезбеди увид у расположиву документацију
везану за извршење послова по овом Уговору и да му достави један комплет Пројекта пре
почетка Радова.
Члан 39.
Уколико дође до промене услова, начина, квалитета и или обима посла у односу на
прдмет овог Уговора, уговорне стране су сагласне да се настале промене регулишту
анексом овог Уговора.
Члан 40.
Током извршавања овог Уговора,извођач не сме одступити од услова, начина,
квалитета и или обима посла из овог Уговора без предходне писмене сагласности
Наручиоца.
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Члан 41.
Уколико извођач током извршења Уговора сам процени да ће доћи до измена услова,
начина, квалитета и или обима посла из члана 24. овог Уговора, мора о томе обавестити
Надзорни орган пре вршења ових измена, а затим и од Наручиоца затражити одобрење за
њихово извршење у облику "Захтева за промену радова" са понуђеном ценом за те послове.
Наручилац ће одлучити према овом захтеву након спроведене процедуре из Закона о
јавним набавкама
У случају наступања непредвиђених околности из члана 24. овог Уговора, извођач
може приступити извођењу непредвиђених радова у циљу спречавања ове претње и без
писмене сагласности Наручиоца. Оправданост тих Радова ће се накнадно утврдити. У
случају оправданост ових радова, Наручилац ће их платити у складу са првим и другим
ставом овог члана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Свака Уговорна страна може да раскине овај Уговор у случају да друга страна не
испуни било коју од обавеза преузетих овим Уговором и у осталим законом предвиђеним
случајевима.
Члан 43.
У случају да надлежно Министарство не изврши пренос средстава из било ког
разлога уговор са изабраним понуђачем ће бити раскинут и наручилац неће сносити било
какве трошкове због раскида уговора које је понуђач имао до увођења у посао.
Члан 44.
У случају раскида овог Уговора, Извођач ће одмах прекинути Радове, обезбедити до
тада изведене Радове и Градилиште, безусловно напустити Градилиште и доставити
Наручиоцу сву документацију добијену у поступку извршења посла, и то у року од два (2)
радна дана од дана пријема обавештења о раскиду Уговора.
Члан 45.
Уколико извођач у току извршења овог Уговора одустане од његовог извршења или
извршења појединих његових делова, дужан је писмено обавестити Наручиоца о свом
одступању. Извођач ће, у том случају надокнадити Наручиоцу све доказане трошкове које
су имали до дана пријема обавештења о одустајању као и сву штету коју трпе због тога.
Члан 46.
Уколико Наручилац у току извршења овог Уговора исти раскине у делу или целости,
због тога што извођач и поред упозорења, наставља са пословима који не задовољавају по
квалитету, обиму, динамици предвиђеним овим Уговором, уколико наставља да се не
придржава Закона, Наручилац има право да послове повере трећем лицу, стим да извођач
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сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у цени извршења посла у односу на овај
Уговор.
Члан 47.
У случају раскида овог Уговора, услед више силе, Наручилац ће извођачу исплатити
све, у потпуности и на задовољавајући начин до тада извршене послове, у складу са
јединичним ценама из Понуде, где је то могуће или међусобним договором са извођачем.
Ова исплата ће се изврштити само у случају да извођач није примио уплату на име
извођења радова једнаку или већу од вредности изведених радова у тренутку раскида
Уговора, као и да Наручилац немају потраживања по овом Уговору или закону или
потраживања на основу накнаде настале штете према одредбама овог Уговора или закона.
У случају да је извођачу исплаћен износ на име извршења посла већи од вредости
утврђене у тренутку раскида овог Уговора заједно са износом а евентуалну накнаду штете,
извођач ће у потпуности обештетити Наручиоцу износу који дугује.
Члан 48.
Наручилац са једне и извођач са друге стране су сагласни да све евентуалне спорове
решавају првенствено споразумно у духу добре међусобне пословне сарадње и сагласно
карактеру посла од најширег друштвеног интереса.
Уколико се евентуални неспоразуми не могу решити на начин предвиђен првим
ставом овог члана,за настале спорове надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 49.
Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници свих уговорних
страна.
Члан 50.
Све измене и допуне Уговора биће пуноважне само уколико су сачињене у писаном
облику и потписане од овлашћених представника свих уговорних страна.
Члан 51.
Подаци које уговорне стране размењују у вези са извршењем Уговора представљаће
пословну тајну.
Члан 52.
Овај Уговор сачињен је у шест (6) истоветних примерака на српском језику од којих
Наручилац задржава четири (4) а Извођач задржава два (2) примерка.
За Понуђача,

За Наручиоца,

Потпис и печат овлашћеног лица

___________________________

Вд.директора
Драган Милетић
___________________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач
______________________________________________________________________________
(уписати назив понуђача)
достављаукупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,
(уписати назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке радова – Замена кровне конструкције и доградња Геронтолошког центара
Ниш - 02/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу
закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ.75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач

_______________________________________________________________

у

отвореном поступку за јавну набавку – Замена кровне конструкције и доградња
Геронтолошког центара Ниш - 02/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
да нема забрану обављања делатности у време подношења понуде.

Датум

___________________

Понуђач

М.П.

__________________

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.

Страна 128 од 128

