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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да
се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних
набавки и интернет страницу наручиоца кaко би благовремено били обавештени о
изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу
са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/12; 68/15) дужан
да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на
интернет страници наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(1) Опис предмета јавне набавке
Предмет јавне набавке у отвореном поступку број ЈН 404-1/43-2020-II су радови на изградњи
гасне котларнице за снабдевање топлотном енергијом ОШ "Вук Караџић", Техничке школе,
Музичке школе и Регионалног центра за образовање по техничкој спецификацији из конкурсне
документацијеОзнака из општег речника: 45251250 – радови на изградњи постројења за централно грејање..
(2) Партије у поступку набавке
Предмет јавне набавке је обликован у четири партије и то:
Партија 1 – Набавка грађевинских и хидротехничких радова за Гасну Котларницу, МРС и
прикључни гасовод
Партија 2 – Набавка МРС- а тип Г- 400 капацитета 650 Нm3/h
Партија 3 – Набавка израде машинских радова за прикључни гасовод
Партија 4- Набавка разводних ормана за Гасну котларницу
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Тражене техничке карактеристике морају у свему одговарати овој техничкој спецификацији у
противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива из разлога што је неодговарајућа.
Партија 1.
Предмет јавне набавке у овој партији је Набавка грађевинских и хидротехничких радова за Гасну
котларницу и грађевинских радова за Мерно регулациону станицу Г-400 и прикључни гасовод.
Услугама израде Грађевинских и хидротехничких радова из ове партије предвидети
следеће радове:
1. Хидротехнички радови на Гасној котларници
А. Водовод (санитарна и хидрантска мрежа)
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Монтажни радови
Б. Фекална канализација
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Монтажни радови
Ц. Санитарни уређаји
I. Набавка и монтажа
2. Грађевински радови на Гасној котларници
А. Припремно завршни радови
I. Монтажа и демонтажа
II. Сигнализација
III. Сеча стабала
IV. Уређење градилишта
Б. Приступни плато са оградом
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Браварски радови
IV. Армирачки радови
Ц. Објекат котларнице
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Зидарски радови
IV. Браварски радови
V. Лимарски радови
VI. Грађевинска столарија
VII. Молерско фарбарски радови
VIII. Армирачки радови
Д. Канал за смештај машинске инсталације
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Зидарски радови
IV. Браварски радови
V. Армирачки радови
Е. Димњак котларнице
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I. Земљани радови
II. Бетонски радови
III. Остали радови (браварско - лимарски)
IV. Армирачки радови
3. Грађевински радови на Мерно регулационој станици
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
4. Грађевински радови на прикључном гасоводу
I. Земљани радови
II. Бетонски радови
Партија 2.
Предмет јавне набавке у овој партији је набавка комплетно дволинијске мерно - регулационе
станице (МРС) са уграђеним мерилом протока гаса гаса величине Г- 400 капацитета Qmax=650
m3/h за нову гасну котларницу.
Дволинијска МРС се испоручује уз следеће одрађене послове::
- Израда и монтажа металне кућице за смештај МРС - а;
- Фабричка израда и монтажа станице на челичну конструкцију, испитивање на чврстоћу и
непропусност, ИПК контрола, Ро контрола сучеоно заварених спојева, двострука
антикорозивна заштита;
- Транспорт МРС - а, монтажа на месту уградње и прикључење на постојећи гасовод;
- Израда мерних спојева и повезивање објекта, лимене кућице и остале надземне опреме на
заједнички уземљивач;
- Мерење прелазног отпора уземљења и издавање одговарајућих атеста;
- Испитивање на непропусност, монтажа регулационе, сигурносне и мерне опреме,
пуштање у рад и издавање атестно - техничке документације .
Партија 3.
Предмет јавне набавке у овој партији је услуга израде машинских радова за прикључни гасовод,
Прикључним гасоводом се повезује постојећи дистрибутивни гасовод и Мерно регулациона
станица смештена уз нову гасну котларнице 3MW.
Партија 4.
Предмет јавне набавке у овој партији је набавка разводних ормана за Гасну котларницу.
Потребно је доставити сертификат опреме која ће бити уграђена.
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
- Рок завршетка радова за Партију 1
Радове започети одмах након потписивања уговора а крајњи рок завршетка радова је 45 дана
од дана потписивања уговора.
- Рок завршетка радова за Партију 2,3 и 4
Крајњи рок завршетка радова је 60 дана од дана потписивања уговора.
НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА
Место извршења свих радова је катастарска парцела к.п. бр.4/6 К.О. Чачак у улици Цара
Душана бр.34
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4.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ( ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА )
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Право на учешће у 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) Да је поштовао обавезе које произлазе 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 (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) .........................[навести
дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набaвке];
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке за Партију 2 мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и овом
конкурсном документацијом и то:
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом.
Доказ:
-Понуђач је дужан да достави извештај о бонитету (БОН-ЈН) којио је издат од стране
Агенције за привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног
ревизора за претходне три године (2017,2018 и 2019).
- Да достави потврду Народне банке Србије о ликвидности, доказ да у последњих 12 месеци
до дана објављивања позива није био у блокади
-Уколико извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 12 месеци,
није неопходно достављати посебан доказ о блокади.
2. Да располаже неопходним техничким капацитетом.
Доказ:
а) - Понуђач је дужан да достави фотокопију документације којом доказује статус
овлашћеног заступника или дистрибутера добара које нуди.
б) - Понуђач треба да достави копију саобраћајне дозволе за доставно возило, односно
коопија уговора о лизингу или закупу.
3. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом
Доказ:
а) Понуђач мора доставити списак (референтна листа) за период претходне 3 године
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(2017,2018 и 2019) са јасно назначеним типом и произвођачем уређаја као и бројем уверења о
одобрењу типа испорученог уређаја у укупној минималној вредности од 15.000.000,00 динара
укупно за све три тражене године са износима и датумима.
потписане и оверене од стране овлашћених лица Наручиоца на које се односе одговарајуће
референце у оригиналу.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у
складу са чланом 77. став. 4, Закона, понуђач доказује достављањем изјаве којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико
изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је
уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Докази које ће наручилац захтевати су:


ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН – 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. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
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неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________________________________ [навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке ________________________ [навести предмет јавне набавке]
број ___________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. и 76.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,
и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. Тач
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке _______________________________ [навести предмет јавне набавке]
број _____________ [навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл.
75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ) ЈЕЗИК:
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко
написана на српском језику.
2.) ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу понуде.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у оригиналне обрасце који
су саставни део конкурсне документације и прилаже тражена документа.
Понуда мора да садржи:



Попуњен, потписан и оверен оригиналан образац понуде ;
Попуњен, потписан и оверен образац о оцени испуњености услова из члана 75.и 76.
ЗЈН и документа из члана 77. којима се доказује испуњење услова (наведена у
обрасцу):
 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву понуђача дату под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада ;
 Изјаву да ће без одлагања обавестити 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 ;
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде ;
 Изјаву о независној понуди;
 Изјаву понуђача да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне
документације;
- Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструменте
обезбеђења за добро извршење посла;
 Модел уговора;
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена,
или сложена у ПВЦ фасцикли, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом понуђача, тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. На коверти мора бити
наведено:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
- Набавка изградње гасне котларнице за снабдевање топлотном енергијом ОШ "Вук
Караџић", Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање
Број ЈН 404-1/43-2020-II за Партију ___, ___, ___,____
-НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 14.08.2020. године до 12 часова.
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3.) НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, у
писаном облику, непосредно или препоручено поштом са повратницом.
Измена и допуна понуде врши се тако што понуђач уписује нове (измењене односно додатне
податке) у оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и (евентуално)
прилаже тражена документа .
На коверти мора бити наведено да ли се ради о измени, допуни или опозиву понуде:
ИЗМЕНА /ДОПУНА/ ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈН 404-1/43-2020-II
Набавка изградње гасне котларнице за снабдевање топлотном енергијом ОШ "Вук
Караџић", Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за образовање
-НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и
презиме особе за контакт.
4.) НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Плаћање извршених радова из предмета понуде врши се у року од 45 дана од дана пријема
уредне фактуре (као дан пријема узима се дан када је рачун заведен код Наручиоца).
Наручилац не дозвољава аванс.
Исплатну документацију испоставља понуђач, одмах, а најкасније у року од 7 дана од дана
завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему радова из предмета набавке.
Уколико понуђач не достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања се
продужава за онолико дана колико је понуђач каснио са доставом исте.
Плаћање се врши на основу оригиналне и оверене фактуре у 2 (два) примерка, отпремнице
понуђача потписане и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца и записника о
квалитативном и квантитативном пријему, с тим што се плаћају само стварно примљене
количине, без обзира колико је назначено на рачуну (фактури).
Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
5.) ЦЕНА:
Цена треба да буде изражена у динарима, појединачно и укупно – са и без пореза на додату
вредност (са исказаним свим фискалним дажбинама). Износ ПДВ-а исказати одвојено, у
процентима и динарској вредности.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све врсте радова из
предметне набавке.
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија Наручиоца ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/12 и 68/15).
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде.
Уколико се утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. став 4. ЗЈН.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
6.) СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА понуђач на дан закључења уговора доставља наручиоцу:
Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
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заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и доказ о регистрацији менице. Рок важења
менице је минимум 20 дана дужи од уговореног рока за завршетак услуге.
7.) ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА:
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиво, биће коришћени само за намене позива и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија Наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горљем углу
великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога потпис лица које је потписало
понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано "Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената, наручилац је дужан
да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди (члан 12. сатв 1. тачка 1.
ЗЈН).
Комисија Наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 12. став 2. ЗЈН.
8.) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити у
писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у
року од 3 дана од дана пријема писаног захтева за додатним објашњењима, заинтересованом
лицу писано одговорити на сва постављена питања и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације, у року предвиђеном за подношење
понуда, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Уколико наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
Питања се упућују на адресу Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак, ул Скадарска
бр. 17, 32 000 Чачак, уз наслов „ Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, ЈН 404-1/43-2020-II“.
9.) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ
Наручилац задржава право да од понуђача захтева додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђачачлан 93. став 1. Закона о јавним набавкама.
ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНA НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Страница 16 од 89

10.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума "најнижа понуђена
цена".
Ако буде понуђена иста цена од стране више понуђача, примениће се помоћни критеријум –
краћи рок завршетка радова.
11.) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да после анализе понуда две прихватљиве понуде имају исту понуђену цену
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је понудио краћи рок завршетка радова из
предметне набавке.
12.) ОБАВЕШТЕЊЕ
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде потпише и овери изјаве да поштује обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине.
13.) ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора, у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
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 захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, 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.
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После доношења Oдлуке о додели уговора рок за подношење захтева за заштиту права је 10
(десет) дана од дана објављивања Oдлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки у
отвореном поступку набавке.
Захтев за заштиту права 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. Закона о јавним набавкама;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све горе наведене обавезне елементе из
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља подносиоцу
захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља
наручиоцу.
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је захтев поднет у року и да ли
је изјављен од стране лица које има активну легитимацију.
Подносилац захтева за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке је дужан да на
одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000 динара ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда или 120.000 динара ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда.
Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак
да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења
налога.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
14.) ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити закључен након истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 6. Закона о јавним набавкама а у
случају да је поднета само једна понуда - пре истека наведеног рока.
Изабрани понуђач је дужан да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од дана
пријема писаног позива наручиоца.
ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНA НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Страница 18 од 89

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о
јавним набавкама).
15.) НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива
за подношење понуда.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става члана 82. става 3. тачка 1) који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је
предмет јавне набавке истоврстан.
16.) ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да , пошто прегледа
и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
17.) ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама обустави
поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3.
ЗЈН .
Наручилац може да обустави поступак и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли
предвидети у време покретања поступка у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним
набавкама.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења
одлуке.
Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке
18.) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној оцени понуда, на
основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора.
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.
У отвореном поступку рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 25 дана
од дана отварања понуда
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници у року од три дана од дана доношења.
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19.) ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
6-I

ПОНУДА

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и сајту предузећа
www.jkpcacak.co.rs, за јавну набаку бр. ЈН 404-1/43-2020-II - Набавка изградње гасне котларнице
за снабдевање топлотном енергијом ОШ "Вук Караџић", Техничке школе, Музичке школе и
Регионалног центра за образовање у отвореном поступку, дајемо понуду која следи:
1. Понуду дајемо: 1.самостално
2. са подизвођачем
2. Понуда се односи на -целокупну набаку.
- на Партију 1
- на Партију 2
- на Партију 3
- на Партију 4
3. Предмет набавке:
Партија 1 - Набавка грађевинских и хидротехничких радова за Гасну Котларницу, МРС и
прикључни гасовод
Партија 2 – Набавка МРС- а тип Г- 400 капацитета 650 Нm3/h
Партија 3 – Набавка израде машинских радова за прикључни гасовод
Партија 4- Набавка разводних ормана за Гасну котларницу
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ПОНУДА за Партију 1 - Набавка грађевинских и хидротехничких радова за Гасну
Котларницу, МРС и прикључни гасовод
Гасна котларница снаге 3MW "АГРОНОМСКИ"
ПРЕДМЕР и ПРЕДРАЧУН ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
A - ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Поз.

Опис

ј.мере

количина

А1 - монтажа и демонтажа
1. Демонтажа постојеће металне ограде. Ограду
пажљиво демонтирати, делове ограде очистити и
сложити у магацин, за поновну употребу. Шут
прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести
на градску депонију.
Обрачун по м² ограде.
м² 22,00

ј.цена

укупно

x

=

x

=

2. Монтажа и демонтажа заштитне
ограде, од жичаног плетива. На
сваких 2 м поставити стубове за
затезање плетива, висине 2 метра.
Поставити капије за пролаз и на
ограду поставити табле са
упозорењем за пролазнике. Ограда се
користити за све време трајања
радова.
Обрачун по м² ограде.

м²

22,00

Укупно под A1 динара:
А2 - сигнализација
1. Израда и постављање градилишне
табле, димензија 200x300 цм, у
свему према Правилнику, као и
осталих табли и ознака упозорења да
се изводе грађевински радови.
Обрачун паушално.
пауш. 1,00
2. Израда и постављање сигналног
осветљење градилишта,
постављеног на огради и/или скели.
Инсталацију под напоном од 12
волти, са светиљкама заштићеним
мрежом, поставити у договору са
надзорним органом, а у свему
према пропису.
Обрачун паушално, комплет
изведено.
пауш. 1,00

x

=

x

=
Укупно под A2 динара:
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А3 - сеча стабала
1. Ручна сеча стабла, вађење пања и корена,
пречника до 30 цм. Стабло одсећи, гране исећи,
откопати земљу око стабла и извадити пањ и
корен. Земљом насути и набити земљу. Стабло,
гране, пањ и корен утоварити на камион и
одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену до 10 км. Обрачун по комаду стабла.
Обрачун по комаду стабла.

ком

2,00

x

=

Укупно под A3 динара:
А4 - уређење градилишта
1. Чишћење и прање градилишта, по
завршетку свих радова. Извршити
детаљно чишћење целог
градилишта, чишћење и фино прање
свих унутрашњих простора и
спољних површина.
Обрачун по м² очишћење површи.

м²

365,00

x

=

м²

35,00

x

=

10,00

x

=

1. Чишћење и прање прозора и врата,
по завршетку радова. Пажљиво
механички очистити све површине и
опрати водом са додатком
одговарајућих хемијских средстава.
Обрачун по м² опране површи.
3. Набавка, утовар, довоз и разастирање
плодне чисте земље у слоју по
пројекту са давањем надвишења
(надмера) од 20% како би после
слегања, земља заузела пројектоване
коте. Извршити фино планирање и
ваљање.
Обрачун по м³ насуте земље

Укупно под A4 динара:
м³
УКУПНО ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ (А1+А2+А3+А4) дин.
Б - ПРИСТУПНИ ПЛАТО СА ОГРАДОМ
Поз.

Опис

ј.мере

количина

ј.цена

укупно

Б1 - земљани радови
1. Машински ископ земље III категорије у
широком откопу, са одвозом. Ископ извести и
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нивелисати према пројекту и датим котама. До
ограде ископ је дубине 50-55cm, а унутар
ограде дубине 3035 cm. Ископану земљу
утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено урасло. м³ 120,00

x

=

3,00

x

=

65,00

x

=

м³ 53,00
5. Набавка и разастирање дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32 испод темеља
стубова ограде. Тампонски слој агрегата d=
15cm насути у слојевима, набити до збијености
Ms= 30MPa и фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1 cm.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.
м³ 0,75

x

=

x

=

x

=

2. Ручни ископ земље III категорије за
темеље ограде. Ископ извести према
пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу
превести колицима, насути и
нивелисати терен или утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено урасло. м³
3. Набавка, транспорт, разастирање у
слојевима, набијање и фино
планирање дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Агрегат
насути у делу платоа до ограде d=
45-50cm и набити до збијености
Ms= 50MPa.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.

м³

4. Набавка, транспорт, разастирање у
слојевима, набијање и фино
планирање дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Агрегат
насути у делу платоа око објекта d=
35-40cm и набити до збијености
Ms= 30MPa.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.

6. Набавка и насипање песка d= 6cm,
као подлогу бехатон плочама, у
слојевима и са планирањем. Песак
пажљиво насути и набити у
слојевима, дрвеним набијачима, и
фино испланирати.
Обрачун по м³ набијеног песка.

м³

12,00

Укупно под Б1 динар
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1.

B2 - бетонски и АБ радови
Набавка и поплочавање сивим
"Бехатон" плочама, димензија 10x10x 6cm, или
сличне, на делу платоа око објекта, а унутар
ограде. Плоче поставити у слоју песка и
спојнице фуговати кварцним песком. Nакон
постављања плоча оне морају бити утабане
вибро плочом са заштитном гумом.

Обрачун по м² постављене
површине.
2. Набавка и поплочавање сивим
"Бехатон" плочама, димензија
30x30x 6cm, или сличне, на делу
приступног платоа до ограде. Плоче
поставити у слоју песка и спојнице
фуговати кварцним песком. Nакон
постављања плоча оне морају бити
утабане вибро плочом са
заштитном гумом.
Обрачун по м² постављене
површине.

м²

85,00

x

=

м²

100,00

x

=

м'

65,00

x

=

м'

65,00

x

=

м³

6,50

x

=

3. Набавка и постављање сивих
баштенских бетонских ивичњака,
димензија 50x20x8 cm или сличан.
Ивичњаке поставити у слоју
цементног малтера размере 1:2.
Ивичњаке спојити цементним
малтером, спојнице благо увући у
односу на ивичњак и обрадити.
Обрачун по м' ивичњака.
4. Набавка и постављање сивих
бетонских ригола, димензија,
40x40x10 cm, или сличне. Риголе
поставити у слоју цементног
малтера размере 1:2. Спојнице
фуговати и риголе очистити.
Обрачун по м' риголе.
Израда армирано бетонске улазне
рампе, марке MB 30. Израдити
оплату и рампу армирати по
пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Бетонирање радити
преко подлоге од набијеног
агрегата. Бетон уградити и неговати
5. по прописима. У цену улази оплата.
Обрачун по м³ темеља.
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6. Израда темеља ограде од набијеног бетона
C25/30 (MB 30), са истовременом монтажом
стуба ограде са анкером. Бетонирање радити
преко претходно припремљене подлоге од
набијеног агрегата, са евентуалном израдом
оплате. Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улази оплата.

Обрачун по м³ темеља.

м³

4,00

x

=

Укупно под Б2 динара:
Б3 - браварски радови
1. Израда и постављање ограде од
округлих челичних профила и
флахова. Ограду висине 2.5m израдити
и уградити по детаљима и упутству из
пројекта. Стубови h=
3.0m, су oд цеви од 3'',
хоризонтални и вертикални
појасеви од 2'', а испуна од
грифованог плетива са окцима
50/50/3.7mm. У склопу ограде
израдити улазну двокрилну капију
400x400cm и пешачку капију
100cm. Спојеве и варове идеално
израдити, очистити и обрусити.
Пре уградње ограду очистити од
корозије и прашине, брусити и
опајати. Нанети импрегнацију,
основну боју и поставити ограду.
Након уградње поправити основну
боју, предкитовати и брусити и
обојити два пута у боји по избору
пројектанта.
Обрачун по м' ограде.

м'

47,00

x

=

Укупно под Б3 динара:
1.

Б4 - армирачки радови
Набавка и постављање мрежасте
арматуре. Арматуру очистити,
исећи, савити и уградити према
пројекту и статичким детаљима.
Арматуру пре бетонирања мора
да прегледа и писменим путем
одобри надзор.
Обрачун по кг арматуре.

кг

240,00

x

=

Укупно под Б4 динара:
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УКУПНО ПРИСТУПНИ ПЛАТО СА ОГРАДОМ (Б1+Б2+Б3+Б4) дин.=
В - ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ
Поз.

Опис

ј.мере

количина

ј.цена

укупно

В1 - земљани радови
1. Машински ископ земље III категорије у
широком откопу, са одвозом. Ископ се врши у
оквиру објекта и дубине је 30-35cm. Ископ
извести и нивелисати према пројекту и датим
котама. Ископану земљу утоварити на камион и
одвести на градску депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено урасло.
м³ 37,00

x

=

30,00

x

=

м³

26,00

x

=

м³

24,00

x

=

2. Машински (90%) и ручни ископ
(10%) земље III категорије за
тракасте, темеље самце и темеље
котлова. Ископ извести према
пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу
превести колицима, насути и
нивелисати терен, депоновати на
градилишту или утоварити на
камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено урасло. м³
3. Набавка, транспорт, разастирање у
слојевима, набијање и фино
планирање дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Агрегат
насути у слоју до d= 30cm и
поваљати.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.
4. Набавка, разастирање у слојевима,
набијање и фино планирање
тампона од дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Тампон
насути испод темеља објекта и
подне плоче у дебљини од d= 15cm
и набити до збијености Ms= 30MPa.
Испод темеља котлова тампон
насути у дебљини од d= 40cm и
набити до збијености Ms= 40MPa.
Тампон фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1 cm.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.

ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНA НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Страница 27 од 89

5. Насипање земљом простора поред темеља.
Земљу насипати у слојевима од 20 цм квасити
водом и набити до потребне збијености. За
насипање користити земљу, депоновану
приликом ископа.
Обрачун по м³ набијене земље.

м³

8,00

x

=

Укупно под В1 динара:
B2 - бетонски и АБ радови
1. Израда
армирано
бетонских
темељних трака и темеља самаца,
C25/30 (МБ 30). Темеље армирати
по
пројекту,
детаљима
и
статичком прорачуну. Бетонирање
радити
преко
претходно
припремљене и набијене подлоге.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улази оплата.
Обрачун по м³ темеља.

м³

14,50

x

=

x

=

x

=

2. Израда армирано бетонске темељне
плоче испод котла, C25/30 (МБ 30).
АБ плоча се састоји из два дела,
међусобно раздвојена дилатацијом.
Израдити оплату и темељну плочу
армирати мрежом по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Бетонирање радити преко
изнивелисане подлоге од набијеног
агрегата. Бетон уградити и неговати
по прописима. У цену улази оплата.
Обрачун по м³ темеља.
м³ 7,80
3. Израда АБ подне плоче у две фазе, са
постављањем хидроизолације. Бетон је C25/30.
Доњу плочу дебљине 7 cm армирати мрежастом
арматуром Q84, према пројекту. Део од врата
ка котловима армирати мрежом Q188. Горњу,
која служи за пад, бетонирати просечном
дебљином 5.5 cm. Горњу површину глетовати
до црног сјаја и бетон неговати. Приликом
извођења завршне бетонске плоче за пад од
ситнозрног бетона, треба радитити дилатационе
спојнице на сваких 2.5m. Спојнице, након
сазревања бетона, залити ХИ малтером
посебних карактеристика, намењеног за
заптивање дилатација.
Хидроизолација и
арматура не улази у цену.
Обрачун по м² подне плоче.

м²

18,20
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4. Израда АБ подне плоче у две фазе,
са постављањем хидроизолације.
Бетон је C25/30. Доњу плочу
дебљине 7 cm армирати мрежастом
арматуром Q84, према пројекту.
Део од врата ка котловима
армирати мрежом Q188. Горњу,
која служи за пад, бетонирати
просечном дебљином 8.5 cm.
Горњу површину глетовати до
црног сјаја и бетон неговати.
Приликом извођења завршне
бетонске плоче за пад од
ситнозрног бетона, треба радитити
дилатационе спојнице на сваких
2.5m. Спојнице, након сазревања
бетона, залити ХИ малтером
посебних карактеристика,
намењеног за заптивање
дилатација. Хидроизолација и
арматура не улази у цену.
Обрачун по м² подне плоче.
м² 49,50
5. Бетонирање канала за одвод воде 28x30 cm,
дебљине зидова 12 cm, армиран мрежом Q84,
према пројекту. Дно канала радити у паду, а на
најнижој тачки канала уградити PVC лук Ø 110
mm за одвод воде. Пре бетонирања поставити
рам од угаоника 30/30/3 mm са анкерима, као
ослонац за решетку. Дно канала углачати. У
цену улазе и угаоник, PVC лук и оплата.

x

=

Обрачун по м' канала.

м'

14,50

x

=

м³

0,35

x

=

м³

0,28

x

=

6. Израда темеља степеништа од
армираног бетона C25/30. Темељ
армирати конструктивно мрежом и
бетонирати преко слоја набијене
подлоге. Бетон уградити и неговати
по прописима. У цену улази и
оплата.
Обрачун по м³ темеља.
7. Израда степеништа од армираног
бетона C25/30. Степенице и подест
армирати конструктивно мрежом.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улази и оплата.
Обрачун по м³ .
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8. Израда армирано бетонске подвлаке
- темељне греде, бетон C25/30.
Израдити оплату са подупирачима и
подвлаку армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе оплата,
подупирачи и помоћна скела.
Обрачун по м³ .

м³

0,50

x

=

Обрачун по м³ .
м³ 9,70
10. Израда армирано бетонских стубова, бетон
C25/30 (MB 30). Израдити оплату и стубове
армирати по пројекту, детаљима и статичком
прорачуну. Видни део стубова на спољашњој
страни бетонирати у глаткој оплати. Приликом
бетонирања врха стуба, уградити лежишну
плочу са анкерима, као део ослонца
решеткастог кровног везача. Бетон уградити и
неговати по прописима. У цену улазе оплата,
подупирачи и помоћна скела, не улази
ослоначка челична плоча.

x

=

x

=

9. Израда армирано бетонских
хоризонталних, вертикалних и
косих серклажа, као и надвратника,
бетон C25/30. Израдити оплату и
серклаже армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе оплата и
помоћна скела.

Обрачун по м³ .

м³

3,70

Укупно под В 2 динара:
В 3 - зидарски радови
1. Зидање темељних зидова дебљине
20cm шупљим бетонским
блоковима у цементном малтеру,
размере 1:3. Блокове пре зидања
квасити.
Обрачун по м² зида.

м²

2. Зидање зидова дебљине 20cm шупљим
бетонским блоковима у продужном
малтеру марке М25. Блокове пре
зидања квасити. У цену улази и
помоћна скела.
Обрачун по м² зида.
м²

15,00

x

=

135,00

x

=
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3. Малтерисање унутрашњих зидова
продужним малтером 1:2:6, у два
слоја. Малтер извести у свему по
прописима и правилима струке.
Пре
малтерисања
површине
очистити и испрскати млеком.
Први
слој,
грунт,
радити
продужним малтером дебљине
слоја до 2 cm од просејаног
шљунка, "јединице" и креча.
Други слој справити са ситним и
чистим песком, без примеса муља
и
органских
материја.
Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве.
Обрачун по м² малтерисане
површине.
м² 173,00
4. Малтерисање фасаде продужним малтером 1:2:6, у
два слоја. Малтер извести у свему по прописима и
правилима струке. Пре малтерисања фасадне
површине очистити и подлогу испрскати цементним
млеком размере 1:1, справљеним са оштрим песком,
дебљине слоја 4-5 мм. Први слој, грунт, радити
продужним малтером дебљине слоја до 2 cm од
просејаног шљунка, "јединице" и креча. Други слој
справити са ситним и чистим песком, без примеса
муља и органских материја. Омалтерисане површине
морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице
оштре и праве.
Обрачун по м² малтерисане
површине.

м²

143,00

x

=

x

=
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5.

Малтерисање сокле цементним
малтером размере 1:3 у два слоја са
глетовањем до црног сјаја. Малтер
извести у свему по прописима и
правилима струке. Пре
малтерисања површине очистити и
прскати ретким цементним млеком.
Први слој, грунт, радити цементним
малтером дебљине слоја до 2 цм од
просејаног шљунка, "јединице" и
цемента. Други слој справити са
ситним и чистим песком, без
примеса муља и органских
материја. Завршну површину
глетовати до црног сјаја.
Омалтерисане површине морају
бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве.

Обрачун по м² малтерисане
површине.
м² 20,00
6.Израда хоризонталне хидроизолације, варењем
Кондора. Изолација се ради преко доње АБ подне
плоче, укључујући канал за одводњавање и испод
зидова. Изолацију радити преко потпуно суве и
чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети
четком или прскањем, на температури вишој од
10°C. Варење битуменских трака извести
загревањем траке пламеником са отвореним
пламеном, размекшавањем битуменске масе
површине која се лепи и слепљивањем сопственом
масом за подлогу. Траку залепити целом
површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу
посветити варењу спојева.
Варена два слоја Кондора 4. Хидроизолацију
извести од следећих слојева:
хладан премаз битулитом "А"
Кондор 4, варен за подлогу
Кондор 4, варен за претходни слој и померен за
50 cm.
Обрачун по м² изолације.
м² 95,00

x

=

x

=

Укупно под В 3 динара:
В 4 - браварски радови
1. Набавка, израда и постављање рожњача од
кутијастих челичних профила 80/60/3.5mm, са
лимовима, угаоницима и слично, по пројекту,
детаљима и цртежима. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре
уградње, носаче очистити од корозије и
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прашине, нанети импрегнацију, основну боју и
противпожарни премаз (отпорност на пожар
min 1/2 сата), а по извршеној монтажи
поправити постојеће и урадити завршни
премаз. У цену улази припрема и фарбање,
угаоници, подлошке, скела, као и атестирање
конструкције и варова. У цену не улази
фарбање пртивпожарним премазом.
Обрачун по кг челика.

кг

770,00

x

=

Обрачун по кг челика.
кг 380,00
3. Набавка, израда и постављање спрегова у
подужном правцу од решеткастих носача.
Решеткасте носаче израдити од кутијастих
челичних профила, 40/40/3mm, као и лимова,
подложних плоча и слично, по пројекту,
детаљима и цртежима. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Пре
уградње носаче очистити од корозије и
прашине, нанети импрегнацију, основну боју и
противпожарни премаз (отпорност на пожар
min 1/2 сата), а по извршеној монтажи
поправити постојеће и урадити завршни
премаз. У цену улази припрема и фарбање,
анкери, завртњи, подлошке, скела, као и
атестирање конструкције и варова. У цену не
улази фарбање пртивпожарним премазом.

x

=

2. Набавка, израда и постављање
кровне конструкције од
решеткастих носача. Решеткасте
носаче израдити од кутијастих
челичних профила, 60/60/3mm појасни штапови, 50/50/3mm штапови испуне, као и лимова,
угаоника, флахова, подложних
плоча, анкера и слично, по пројекту,
детаљима и цртежима. Спојеве и
варове идеално израдити, очистити
и обрусити. Пре уградње носаче
очистити од корозије и прашине,
нанети импрегнацију, основну боју
и противпожарни премаз (отпорност
на пожар min 1/2 сата), а по
извршеној монтажи поправити
постојеће и урадити завршни
премаз. У цену улази припрема и
фарбање, угаоници, подлошке,
скела, као и атестирање
конструкције и варова. У цену не
улази фарбање пртивпожарним
премазом.
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Обрачун по кг челика.

кг

115,00

x

=

Обрачун по кг челика.
кг 60,00
5. Набавка, израда и постављање заштитне
решетке од грифованог плетива изнад
подужних зидова. Грифовано плетиво је са
окцима 50x50x3.7mm, а подконструкцију
израдити од кутијастих челичних профила
40x40x2.5mm, лимова, флахова и слично, по
пројекту, детаљима и упутству пројектанта.
Преко грифованог плетива поставити Al или
сличну мрежу, као заштиту од инсеката, окце
1.8x1.8mm. Спојеве и варове идеално израдити,
очистити и обрусити. Пре уградње решетку
очистити од корозије и прашине, нанети
импрегнацију и основну боју, а по извршеној
монтажи поправити премазе и префарбати
завршном фарбом.

x

=

Обрачун по м² заштитне решетке.

x

=

4. Набавка, израда и постављање
надстрешнице изнад улазних
персоналних врата, од кутијастих
челичних профила, 80/60/3.5mm и
40/40/3mm, као и лимова,
подложних плоча и слично, по
пројекту, детаљима и цртежима.
Спојеве и варове идеално израдити,
очистити и обрусити. Пре уградње
носаче очистити од корозије и
прашине, нанети импрегнацију и
основну боју, а по извршеној
монтажи поправити постојеће и
урадити завршни премаз. У цену
улази припрема и фарбање, анкери,
завртњи, подлошке, скела, као и
атестирање конструкције и варова.

м²

11,00
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6. Израда и постављање двокрилних
металних врата (POS 1) димензија
410x405 cm, зидарска мера. Врата
израдити од кутијастих челичних
профила 50/50/3mm и равног лима
дебљине 1мм. У крила врата,
обложена двострано челичним
лимом и испуном од негориве
термоизолације, уградити жалузине
за вентилацију. На крила поставити
по четири шарке, механизам за
аутоматско затварање, оков, шарке
и брава цилиндар са три кључа, све
по пројекту. Врата котларнице се
отварају у поље и морају бити
израђена тако да се сама затварају,
при чему се за аутоматско
затварање користи челична опруга,
а не уљни затварач. За оба крила
мора да се предвиди могућност
фиксирања у отвореном положају.
Крила врата опшити Al тракама
због варничења. Пре бојења метал
очистити, нанети импрегнацију и
основну боју, а затим предкитовати
и брусити. Офарбати завршном два
пута. У цену улазе сви окови и
механизми, као и фарбање. У цену
не улазе жалузине и њихова
уградња.
Обрачун по комаду.
ком 1,00
7. Израда и постављање жалузина у калканском зиду,
димензија 60x100 cm, од челичних лимова и профила.
Оквир од челичних кутијастих профила 30/30/2.5 mm,
жалузине од црног лима d=1.0 mm. Са унутрашње стране
поставити мрежицу против инсеката. Спојеве и варове
идеално израдити, очистити и обрусити. Жалузине
израдити и уградити по детаљима и упутству
пројектанта. Пре уградње жалузине очистити од корозије
и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију,
основну боју и поставити жалузине. Након уградње
поправити основну боју, предкитовати и брусити и
бојити два пута бојом за метал.

x

=

Обрачун по комаду.

x

=

ком

2,00
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8. Израда и постављање жалузина у
крило улазних врата, димензија
160x110 cm, од челичних лимова и
профила. Оквир од челичних
кутијастих профила 30/30/2.5 mm,
жалузине од црног лима d=1.0 mm.
Са унутрашње стране поставити
мрежицу против инсеката. Спојеве и
варове идеално израдити, очистити и
обрусити. Жалузине израдити и
уградити по детаљима и упутству
пројектанта. Пре уградње жалузине
очистити од корозије и прашине,
брусити и опајати. Нанети
импрегнацију, основну боју и
поставити жалузине. Након уградње
поправити основну боју,
предкитовати и брусити и бојити два
пута бојом за метал.
Обрачун по комаду.
ком 2,00
9. Израда и уградња металне решетке изнад
одводног канала, ширине 36 cm. Рам решетке
израдити од флахова 30x3 mm, испуну, такође
од флахова 30x3 mm, на размаку до 3 cm.
Решетке радити у ламелама дужине до 120 cm.
Фиксни рам, носач извести од угаоника L
35/35/4mm и уградити са анкерима приликом
бетонирања канала. Решетку са носачем
очистити, премазати минијумом и обојити
бојом за метал, два пута. Рам решетке опшити
Al тракама због варничења. Цена фиксног рама
не улази у цену.

x

=

Обрачун по м' одводне решетке.

x

=

м'

15,00

Укупно под В 4 динара:
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В 5 - лимарски радови
1. Набавка и постављање кровног
"сендвич" покривача који се састоји
из: доњег лима TR 40/245/0.6 mm,
на који је поставља антиконденз
филц, дистанцера d=2 mm, h=10 cm,
негориве камене вуне d=8 cm,
горњег лима TR 18/151/0.6 mm. У
цену урачунати све потребне
ивичне опшивке, слеме и слично.
Лимови су челични, поцинковани и
пластифицирани у боји коју одреди
пројектант. Овај кровни "сендвич"
покривач мора да има отпорност на
пожар min 1/2 сата. Покривање
извести по пројекту, детаљима и
упутству пројектанта.
Обрачун по м² покривне површине.
2. Набавка и постављање линијских
снегобрана од челичног
поцинкованог пластифицираног
лима у боји покривног TR лима.
Снегобране поставити у два
смакнута реда изнад висећих олука,
у свему по пројекту, детаљима и
упутству пројектанта.

м²

x

=

Обрачун по м'.
м' 24,00
3. Набавка и постављање једноструког
покривног лима TR 18/151/0.6 mm, као маске,
на калканском зиду и боковима надстрешнице.
У цену урачунати подконструкцију од
челичних кутијастих профила 40x40x2.5mm
(5кг/м²) и све потребне ивичне опшивке. Лим је
челични, поцинковани и пластифицирани у
боји коју одреди пројектант. Покривање
извести по пројекту, детаљима и упутству
пројектанта.

x

=

Обрачун по м² покривне површине.

x

=

м²

113,00

27,00
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4. Набавка и постављање једноструког
покривног лима TR 18/151/0.6 mm,
као маске, на подужном зиду. У цену
урачунати подконструкцију од
челичних кутијастих профила
40x40x2.5mm (9.7кг/м²) и све
потребне ивичне опшивке. Лим је
челични, поцинковани и
пластифицирани у боји коју одреди
пројектант. Покривање извести по
пројекту, детаљима и упутству
пројектанта.
Обрачун по м² покривне површине.

м²

13,00

x

=

Обрачун по м' висећег олука.
м' 23,00
6. Изнад висећег олука израдити и монтирати
самплех од поцинкованог лима, развијене
ширине (RŠ) 25 cm, дебљине 0,60 mm. Самплех
спојити са олуком у виду дуплог контра фалца
и залетовати калајем.
Обрачун по м' самплеха.
м' 23,00

x

=

x

=

x

=

5. Израда и монтажа хоризонталних
висећих полукружних олука од
поцинкованог лима, развијене
ширине (RŠ) 33 cm, ширине олука
15 cm и дебљине 0,60 mm. Олуке
спајати нитнама, једноредно са
максималним размаком 3cm и
летовати калајем од најмање 40%.
Држаче висећих олука урадити од
поцинкованог флаха 25x5 mm и
нитовати са предње стране олука
нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80
cm.

7. Израда и монтажа вертикалних
олучних поцинкованих цеви,
развијене ширине (RŠ) до 33 cm, Ø
10 cm, дебљине лима 0.60 mm.
Делови олучних цеви морају да
улазе један у други минимум 50 mm
и да се залетују калајем од најмање
40%. Поцинковане обујмице са
држачима поставити на размаку од
200 cm. Цеви морају бити удаљене
од зида минимум 20 mm. Завршетак
олучне цеви по детаљу.
Обрачун по м' олучне цеви.

м'

24,00
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8. Опшивање солбанка прозора
поцинкованим пластифицираним
лимом, развијене ширине (RŠ) до
20 cm, дебљине 0,60 mm. Стране
солбанка према зиду и штоку
прозора подићи у вис до 25 mm, у
шток прозора учврстити укивањем
на размаку 50-80 mm. Предњу
страну солбанка причврстити за
дрвене пакнице или слично. Испод
лима поставити слој тер папира,
који улази у цену солбанка.
Обрачун по м'.

м'

15,00

x

=

м²

2,00

x

=

9. Опшивање продора димњаче кроз
калкански зид равним лимом,
дебљине 1.0 mm. У цену урачунати
подконструкцију од челичних
профила 30/30/2.5mm и све потребне
ивичне опшивке. Лим је челични,
поцинковани и
пластифицирани у боји коју одреди
пројектант. Покривање извести по
пројекту, детаљима и упутству
пројектанта.
Обрачун по м².

Укупно под В 5 динара:
В 6 - грађевинска столарија
1. Израда и постављање персоналних једнокрилних
алуминијумских врата (POS 2), димензија 100x215
cm, зидарска мера. Врата израдити од алуминијума,
са испуном и дихтовати ЕПДМ гумом, по шеми
столарије и детаљима. Поставити оков од
алуминијума, браву укопавајућу са два кључа и три
шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата се
отварају у поље и морају бити израђена тако да се
сама затварају, при чему се за аутоматско затварање
користи челична опруга, а не уљни затварач. За
крило мора да се предвиди могућност фиксирања у
отвореном положају.
Обрачун по комаду врата.

ком 1,00

x

=
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2. Израда и постављање фиксних
застакљених алуминијумских
прозора (POS 3), димензија 110x150
cm, зидарска мера. Прозоре израдити
од алуминијумских вишекоморних
профила без термо прекида, по шеми
столарије и детаљима. Оков и боју
алуминијума, по избору пројектанта.
Крила прозора застаклити
једноструким равним безбојним
стаклом, d=6mm.
.
Обрачун по комаду прозора.

ком 7,00

x

=

ком 3,00

x

=

3. Израда и постављање застакљених
алуминијумских прозора (POS 4),
димензија 110x150 cm, зидарска
мера. Прозоре израдити од
алуминијумских вишекоморних
профила без термо прекида, по
шеми столарије и детаљима.
Прозоре дихтовати трајно
еластичном ЕПДМ гумом,
вулканизованом на угловима. Оков
и боју алуминијума, по избору
пројектанта. Крила прозора
застаклити једноструким равним
безбојним стаклом, d=6mm.
Обрачун по комаду прозора.

Укупно под В 6 динара:
В 7 -молерско фарбарски радови
1.Бојење са глетовањем зидова са унутрашње
стране, полудисперзивним бојама. Малтерисане
зидове глетовати дисперзивним китом.
Површине обрусити, очистити и извршити
неутрализовање. Прегледати и китовати мања
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући
дисперзивни кит три пута. Све површине
брусити, импрегнирати и китовати мања
оштећења. Предбојити и исправити тонираним
дисперзионим китом, а затим бојити
полудисперзивном бојом први и други пут. Боја
и тон по избору пројектанта.
Обрачун по м² обојене површине..

м²

173,00

x

=
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2. Обрада фасаде декоративним
пластичним малтером, зрно
1.52.0mm, са зарибавањем (Бавалит
или слично) . Врста и боје по избору
пројектанта. Подлога фасаде мора
бити здрава и сува. Подлогу
очистити и импрегнирати
изолационом масом, ради боље везе.
Нанети молерском четком у једном
слоју, а ако подлога јако упија
премазати два пута. На осушену
подлогу нанети малтер у свему
према правилима струке.
Обрачун по м² ортогоналне
површине фасаде.

м²

143,00

x

=

Обрачун по м² обојене површине..
м² 143,00
4. Бојење кровне челичне конструкције носача
противпожарном
бојом.
Наношење
противпожарног експандирајућег премаза се
врши у свему према прописима и правилима
струке, у дебљини и на начин сагласно
захтевима противпожарности (>1/2 сата). У
цену улази контролно мерење дебљине
премаза, достава атестне докумрентације, као и
израда и достава у 3 примерка Елабората ПП
заштите челичне конструкције.

x

=

x

=

3. Бојење пластичне фасаде,
дисперзивним бојама. Све
површине неутрализовати и
импрегнирати. Предбојити
дисперзионом бојом први пут и
исправити тонираним дисперзионим
китом. Бојити дисперзивном бојом
први и други пут. Боја и тон по
избору пројектанта.

Обрачун по кг конструкције.

кг

1263,00

Укупно под В 7 динара:

В 8 - армирачки радови
1. Набавка и постављање арматуре.
Арматуру очистити, исећи, савити и
уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре
бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри надзор.
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Обрачун по кг арм. GA.

кг

600,00

x

=

Обрачун по кг арм. RA.

кг

1890,00

x

=

Обрачун по кг арм. MAG.

кг

240,00

x

=

Укупно под В 8 динара:
УКУПНО ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ (В 1+ В 2+ В 3+ В 4+ В 5+ В 6+ В 7+ В 8) дин.
Г - КАНАЛ ЗА СМЕШТАЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Поз.

Опис

ј.мере количина

ј.цена

укупно

Г1 - земљани радови
1. Машински (90%) и ручни ископ (10%)
земље III категорије за канал до 2m. Приликом
ископа који се изводи према пројекту и датим
котама, обезбедити бочне стране рова од
урушавања. Бочне стране правилно одсећи, а
дно нивелисати. Ископану земљу превести
колицима, депоновати на градилишту или
утоварити на камион и одвести на градску
депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено
м³ 50,00
урасло.
2. Набавка, разастирање у слојевима,
набијање и фино планирање
тампона од дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Тампон
насути испод подне плоче у
дебљини од d= 15cm и набити до
збијености Ms= 30MPa. Тампон
фино испланирати са толеранцијом
по висини ±1 cm.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.
3. Насипање земљом простора поред
обзиде од пуне опеке. Земљу
насипати у слојевима од 20 цм
квасити водом и набити до
потребне збијености. За насипање
користити земљу, депоновану
приликом ископа.
Обрачун по м³ земље, мерено
урасло.

x

=

м³

3,00

x

=

м³

25,00

x

=

ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНA НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Страница 42 од 89

4. Набавка, разастирање у слојевима,
набијање и фино планирање
тампона од дробљеног каменог
агрегата гранулације 0-32. Тампон
насути у дебљини од d= 45cm и
набити до збијености Ms= 30MPa.
Тампон фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1 cm.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.

м³

8,00

x

=

Укупно под Г1 динара:
Г2 - бетонски и АБ радови
1. Израда подлоге од мршавог бетона дебљине
8 cm, C12/15 (МБ 15). Бетонирање радити преко
претходно припремљеног, набијеног
тампонског слоја дебљине 15 cm. Горњу
површину бетонске подлоге изравнати, а бетон
неговати.
Обрачун по м² подлоге.
м² 17,00

x

=

x

=

2. Израда армирано бетонске темељне
плоче канала d=15cm, C25/30 (МБ
30). Приликом израде извести у
поду таложник за воду дим a/b/h=
130/60/40 cm. Бетонирање радити
преко претходно изведене
хидроизолације на подлози од
мршавог бетона. У цену улазе и
оплата, али не улази ХИ.
Обрачун по м³ темељне плоче.

м³

2,00
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3. Израда
армирано бетонских
зидова канала, бетоном C25/30
(МБ 30), дебљине зидова 15 цм.
Израдити
оплату
и
зидове
армирати
по
детаљима
и
статичком прорачуну. На два
места,
у
каналу,
уградити
пењалице од округлих профила Ø
20 mm, димензија 40/25 cm, видно.
Прву пењалицу поставити на 80 цм
од пода, а остале на међусобном
одстојању од 35 цм. Пењалице пре
уградње минизирати два пута, по
уградњи бојити бојом за метал. У
зиду уградити четири хилзне Ø 200
mm за провлачење топловодних
цеви.
Извршити
прописно
заптивање између хилзни и
околног бетона, као и блиндирање
хилзни челичном плочом са
спољашње стране. На врху зида
уградити угаони профил L
50x50x4mm са анкерима, за
прихватање оквира поклопца.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улазе оплата,
пењалице, L профил и помоћна
скела.
Обрачун по м³ зидова канала.

м³

5,00

x

=

Укупно под Г2 динара:
Г3 - зидарски радови
1. Израда пердашене цементне кошуљице на
поду канала, дебљине 3 cm. Подлогу пре
наношења кошуљице очистити и опрати.
Малтер за кошуљицу справити са просејаним
шљунком "јединицом", размере 1:3. Горњу
површину кошуљице равно испердашити и
неговати док не очврсне.
Обрачун по м² кошуљице.
м² 10,00

x

=
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2. Израда хоризонталне
хидроизолације, варењем Кондора.
Изолација се ради преко подлоге
од мршавог бетона. Изолацију
радити преко потпуно суве и чисте
подлоге у свему према правилима
струке, посебну пажњу посветити
варењу спојева.
Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од
следећих слојева:
хладан премаз битулитом "А"
Кондор 4, варен за подлогу
Кондор 4, варен за претходни слој
и померен за 50 cm.
Обрачун по м² изолације.

м²

16,00

x

=

м²

35,00

x

=

м²

35,00

x

=

3. Израда вертикалне
хидроизолације, варењем Кондора.
Изолација се ради преко зидова
канала. Изолацију радити преко
потпуно суве и чисте подлоге у
свему према правилима струке,
посебну пажњу посветити варењу
спојева.
Варена два слоја Кондора 4.
Хидроизолацију извести од
следећих слојева:
хладан премаз битулитом "А"
Кондор 4, варен за подлогу
Кондор 4, варен за претходни слој
и померен за 50 cm.
Обрачун по м² изолације.
4.

Зидање зидова од пуне опеке
дебљине 12 cm, као заштите
хидроизолације. Зидати цементним
малтером размере 1:3. Превез радити
на пола опеке, а везу са осталим
зидовима на правилан начин.
Обрачун по м² зида.

Укупно под Г3 динара:
Г4 - браварски радови
1. Израда и монтажа поклопаца за канал,
димензија 140x39(160x42) cm. Поклопце
израдити од ребрастог челичног лима d=4/5 mm
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са рамом од угаоника 35/35/4 mm и две
хватаљке за подизање. Од угаоника димензија
50/50/4 mm je израђен рам са анкерима и
уграђен у врх АБ зида канала и не улази у цену.
Поклопац и рам очистити, премазати
минијумом и обојити бојом за метал два пута у
тону по избору пројектанта. Рам решетке
опшити Al тракама због варничења. Мере узети
на лицу места. У цену улази комплетна израда,
бојење и постављање поклопца, тежине од
30-35 кг.
м²
Обрачун по м² поклопца.
11,00
x
=
Укупно под Г4 динара:
Г5 - армирачки радови
1. Набавка и постављање арматуре у
зидовима и поду канала, армирано
у обе зоне са ±Q188. Приликом
изливања доње АБ плоче оставити
анкере од мреже у винклу дим
0.5x0.5м у обе зоне. Гредице
армирати са ±RØ10, UØ6/15cm. У
зони темељних стопа, приближне
дужине 3.0м канала, у зидовима и
поду, у затегнутој зони армирати са
Q524. Арматуру очистити, исећи,
савити и уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре
бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри надзор.
Обрачун по кг арм. GA.
Обрачун по кг арм. RA.
Обрачун по кг арм. MAG.

кг
кг
кг

4,00
19,00
450,00

x
x
x

=
=
=
Укупно под Г5 динара:

УКУПНО КАНАЛ (Г1+Г2+Г3+Г4+Г5) дин.=
Д - ДИМЊАК КОТЛАРНИЦЕ
Поз.

Опис

ј.мере

количина

ј.цена

укупно

Д1 - земљани радови
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1. Машински (50%) и ручни ископ
(50%) земље III категорије за темељ
димњака. Ископ се изводи према
пројекту и датим котама. Бочне
стране правилно одсећи, а дно
нивелисати. Ископану земљу
превести колицима, депоновати на
градилишту или утоварити на камион
и одвести на градску депонију.
Обрачун по м³ земље, мерено урасло.

м³

2,00

x

=

м³

1,00

x

=

2. Набавка, разастирање у слојевима,
набијање и фино планирање тампона
од дробљеног каменог агрегата
гранулације 0-32. Тампон насути
испод подне плоче у дебљини од d=
30-45cm и набити до збијености Ms=
40MPa. Тампон фино испланирати са
толеранцијом по висини ±1 cm.
Обрачун по м³ набијеног агрегата.
Укупно под Д1 динара:
Д2 - бетонски и АБ радови
1. Израда армирано бетонског темеља
димњака a/b/h=100/100/90cm, бетон
C25/30 (МB 30). Израдити оплату и
темељ армирати по пројекту,
детаљима и статичком прорачуну.
Приликом бетонирања врха темеља,
уградити лежишну плочу са
анкерима, као део ослонца димњака.
Бетон уградити и неговати по
прописима. У цену улази оплата и
уградња ослоначке челичне плоче.

Обрачун по м³ темељне плоче.
м³

1,80

x
=
Укупно под Д2 динара:

Д3 - остали радови
1. Израда и монтажа димњака у комплету са
димњачом. Димњак и димњача су израђени од
челичне цеви Ø508.0x6.3mm. Висина димњака
је 8.5m, плус димњачка капа 0.63m, а дужина
димњаче са једним коленом је cca 4.5m.
Димњак је на висини од 5.05m придржан преко
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челичне конструкције за АБ серклаж
калканског зида. Ставка обухвата и изолацију
димњака и димњаче изолацијом од негориве
минералне вуне дебљине d=5cm у облози од Al
лима дебљине d=0.7mm. У цену улази и израда
димњачке капе, ревизионог отвора на димњаку,
ослоначких плоча за везу са темељом, као и
челичне конструкције за везу са калканом, у
свему према пројекту.

Обрачун по комаду димњака.

ком

1,00

x

=

Укупно под Д3 динара:
Д4 - армирачки радови
1. Набавка и постављање арматуре у
зидовима и поду темеља, армирано са
Q524. Арматуру очистити, исећи,
савити и уградити према пројекту и
статичким детаљима. Арматуру пре
бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри надзор.
Обрачун по кг арм. MAG.

кг

70,00

x

=

Укупно под Д4 динара:
УКУПНО ДИМЊАК (Д1+Д2+Д3+Д4) дин.=
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

A - ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Б - ПРИСТУПНИ ПЛАТО СА ОГРАДОМ
В - ОБЈЕКАТ КОТЛАРНИЦЕ
Г - КАНАЛ ЗА МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Д - ДИМЊАК КОТЛАРНИЦЕ
УКУПНО

динара
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ХИДРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА
Назив објекта: гасна котларница на к.п. бр.4/6 К.О. Чачак у улици Цара Душана бр.34
Ред.
Врста радова

Јед. цена
Јед. Мере Количина
(дин)

Укупно (дин)

бр.
А. ВОДОВОД (санитарна и хидрантска мрежа)
I.

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1

Ископ
Ископ рова у земљишту III категорије.
Попречни пресек рова ширине у дну b=0.6м,
а дубине до 2,0м. Ископани материјал се
депонује на 1м од ивице рова. Ако се при
ископу наиђе на друге инсталације и објекте,
извођач је дужан да изврши њихово
обезбеђење.
Обрачун по м³
Санитарна и хидрантска мрежа
0.6 x 26.0 x1.5 = 23,4m3
Ископ за водомерни
шахт 3,2 x 2,8
x1.85(h) = 16,6m3
укупно
40,0m3
ручни ископ 30%
машински ископ 70%

2

3

4

м3
м3

12,00
28,00

x
x

=
=

м3

3,90

x

=

м3

30,10

x

=

м3

9,90

x

=

Песак
Набавка, транспорт и уградња ситног песка
испод и изнад водоводних цеви у слоју од од
15 цм, односно 0.15 м³ на 1 м рова . Обрачун
по м³
V= 0.15x26.0 = 3,9m3
Затрпавање материјалом из ископа
Затрпавање ровова пробраним материјалом
из ископа у слојевима од по 30цм са
неопходним набијањем.
Обрачун по м³
Одвоз вишка материјала
Одвоз преосталог материјала из ископа
камионима на градску депонију са утоваром,
транспортом и истоваром.
Обрачун по м³
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Набијање и фино планирање тампона
Набавка, разастирање у слојевима, набијање
и фино планирање тампона од дробљеног
каменог агрегата гранулације 0-32. Тампон
насути испод подне плоче у дебљини од d=
15cm и набити до збијености Ms= 30MPa.
Тампон фино испланирати са толеранцијом
по висини ±1 cm.

5

Обрачун по м³ набијеног агрегата.

м3

0,60

x

=

Израда подлоге од мршавог бетона
Израда подлоге од мршавог бетона дебљине 8 cm марке МB 15.
Бетонирање радити преко претходно припремљеног, набијеног
тампонског слоја дебљине 15 cm. Горњу површину бетонске
подлоге изравнати, а бетон неговати.
Обрачун по м² подлоге.
м²
3,60

x

=

x

=

Укупно земљани радови
II.
1

2

БЕТОНСКИ РАДОВИ

Израда армирано бетонског
водомерног
шахта на месту прикључка
Набавка материјала, транспорт и бетонирање
подне плоче и зидова шахта унутрашњих
димензија 130/170cm, дубине 130cm од
армираног бетона C25/30 (MB30). Дебљина
подне , горње плоче и зидова је 15cm. У
горњој плочи оставити отвор 60x60cm за
поклопац. Плочу и зидове армирати
арматурном мрежом у обе зоне у свему
према детаљу. У јединичну цену позиције
улази набавка, транспорт, уградња, неговање
бетона, потребна монтажа-демонтажа оплате
са унутрашње и спољне стране. У цену улази
и израда хидроизолације унутрашњих зидова
ХИ премазом Sika Lastic-152 и китом
Sikaflex-Construction у угловима. Као
заштиту хидроизолације пода урадити
цементну кошуљицу d=3cm, која не улази у
цену. Ценом такође обухватити и радове на
набавци, изради и убетониравању челичних
цеви (хилзни) за продоре водоводних
инсталација, челичних пењалица и оквира за
налегање поклопца. У цену улази и
заптивање продора бубрећом масом Sika
Swell S-2.
Обрачун по м³

м3

2,20
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3

4

5

Израда цементне кошуљице на поду канала
Израда пердашене цементне кошуљице на
поду канала, дебљине 3 cm, kao заштите
хидроизолације. Подлогу пре наношења
кошуљице очистити и опрати. Малтер за
кошуљицу справити са просејаним шљунком
"јединицом", размере 1:3. Горњу површину
кошуљице равно испердашити и неговати
док не очврсне Обрачун по м² кошуљице.
Ливено гвоздени шахтни поклопци
Набавка, транспорт и уградња типских
ливено гвоздених шахтних поклопаца за
тешки саобраћај, Ø600мм са рамом.
Обрачун по комаду.

м²

2,30

x

=

ком.

1,00

x

=

160,00 x

=

Набавка и постављање арматуре
Набавка и постављање арматуре у зидовима и
поду шахта, армирано у обе зоне са ±Q188.
Приликом изливања доње АБ плоче оставити
анкере од мреже у винклу дим 0.5x0.5м у обе
зоне. У горњој плочи горњу зону армирати са
Q188, а доњу, затегнуту зони армирати са
Q524. Око шахтног поклопца формирати
гредицу, додатно ојачану. Арматуру
очистити, исећи, савити и уградити према
пројекту и статичким детаљима.
Арматуру пре бетонирања мора да прегледа и
писменим путем одобри надзор.
Обрачун по кг арм. MAG.

кг

Укупно бетонски радови
III.МОНТАЖНИ РАДОВИ
1.Цеви за унутрашњу санитарну мрежу
Набавка, транспорт и монтажа пластичних PP водоводних цеви АQUАТHЕRМ за радни
притисак P=10 бара за унутрашњу разводну мрежу. Цеви монтирати према упутствима
произвођача.
У јединичну цену позиције улази сав потребан рад, фитинзи, спојни и везни материјал
Обрачун по метру дужном монтиране мреже.
Ø 1/2’’
м
1,00
x
=
Ø 3/4’’
м
6,00
x
=
2.Цеви за унутрашњу хидрантску мрежу
Набавка, транспорт и монтажа челично поцинкованих цеви са потребним фазонским комадима
(фитинзима) и спојницама на навој. Позицијом обухваћен: сав употребљени материјал са
растуром, припремно завршни радови, пренос материјала до места монтаже, размеравање
водова по плану, пробијање отвора кроз зидове и међуспратне конструкције, израда жљебова у
зидовима за полагање цеви, сечење цеви и нарезивање навоја, завртање цеви, спојница и
фазонских комада, као и и обмотавање цеви у зидовима заштитном траком.
Обрачун по метру дужном монтиране мреже.
Ø 2’’
м
3,00
x
=
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Ред.
бр.
3

4

5

6

Врста радова

Јед. цена
(дин)

Јед. Мере Количина

Укупно (дин)

Цеви за спољну мрежу
Набавка, транспорт и монтажа
пластичних водоводних цеви за
радни притисак P=10бара за
спољну разводну мрежу
произвођача МИНЕРВА Лучани . Цеви монтирати према
упутствима произвођача.
У јединичну цену позиције улази
сав потребан рад, фитинзи,
спојни и везни материјал.
Санитарна мрежа Ø3 /4’’

м

15,00

x

=

Хидрантска мрежа D63 (2’’)

м

5,00

x

=

Хидрантска мрежа D110 (Ø4")

м

22,00

x

=

кг

90,00

x

=

Вентили и поцинк. фазонски
комади у шахту
Набавка, транспорт и монтажа
вентила у прикључном шахту. У
јединичну цену позиције улази
сав потребан рад и материјал.
Обрачун по ком.
затварач DN50

ком

2

x

=

затварач DN100

ком

2

x

=

ком

1

x

=

Ливено-гвоздени фазонски
комади
Набавка, транспорт и монтажа
ливено-гвоздених фазонских
комада у шахту на месту
прикључка и код спољних
хидранта. У јединичну цену
позиције улази сав потребан рад
и материјал.

Вентили
Набавка, транспорт и уградња
пропусних вентила . У јединичну
цену позиције улази сав потребан
рад и материјал. Обрачун по
ком.
Ø 1/2’’
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Ø 3/4’’

ком

1

x

=

Противпожарни
спољни
хидранти
Набавка, транспорт и
монтажа надземних
противпожарних
хидраната
Ø80 мм, са свим потребним
материјалом за спој на цев и
заштином капом . Обрачун по
комаду
надземни

ком

1

x

=

ком

1

x

=

ком

1

х

Обрачун по комаду
ком
11 Водомери
Набавка, транспорт и монтажа
водомера са вентилима.
Обрачун по ком.
/4''
Водомер Ø3ком
Водомер комбиновани за
ком
хидрантску мрежу Ø100mm

1

x

=

4
1

x
x

=

7

Противпожарни унутрашњи
хидранти
Противпожарни хидрант DN50 са
комплет опремом (вентилом,
цревом дужине 15м , млазницом
и пратећим материјалом за
уградњу). смештеном у типском
хидрантском орману (димензија
50/50/12цм). Обрачун по комаду
комплет уграђеног и испитаног
хидранта.

8

Противпожарни ормани
Набавка, транспорт и монтажа
противпожарних ормана са
комплетном опремом за 2
хидранта који садрже следећу
опрему: хидрантски наставак
B/2C, 4x хидрантско црево, 2x
млазница, "Т" кључ, кључ
"ABC", кључ "C". Обрачун по
комаду.
10 Челична прирубница за хидр.
мрежу
Набавка, транспорт и монтажа
челичне прирубнице на
преласку са ПЕ цеви на челичне
поцинковане Ø50.
9

=

=
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12 Испитивање хидрантске мреже
Функционално испитивање
хидрантске мреже.
Паушално
13 Испитивање на пробни притисак
Испитивање спољне и унутрашње
водоводне мреже на пробни
притисак у свему према
техничким прописима,
нормативима и упутствима
произвођача цеви.
Паушално
14 Дезинфекција водоводне мреже
Дезинфекција целокупне
водоводне мреже хлорним
раствором (30 гр активног хлора
на 1 м3 воде). Дезинфекција
приближно траје око 3 часа.
Након извршене дезинфекције,
целокупну водоводну мрежу
треба добро испрати чистом
водом, док се не изгуби мирис
хлора.
Паушално

=
x

=
x

Укупно монтажни радови

A. ВОДОВОД УКУПНО
Б. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
1

2

Ископ
Ископ рова у земљишту III категорије. Попречни пресек рова
ширине у дну b=0.8m. Ископани материјал се депонује на 1m од
ивице рова. Ако се при ископу наиђе на друге инсталације и
објекте, извођач је дужан да изврши њихово обезбеђење. Обрачун
по м3.
Ископ за цеви за фекалну кан. - 0.6 x25.0x0.8= 12м3
ручни ископ 30%
м3
4,00 x
машински ископ 70%
м3
8,00 x

=
=

Песак
Набавка, транспорт и уградња ситног песка
испод и изнад и канализационих цеви у слоју
од од 15 цм ,
односно 0.15 м3 на 1 м рова
Обрачун по м3.

=

м3

4,00

x
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3

4

Затрпавање материјалом из ископа
Затрпавање рова пробраним материјалом из
ископа у слојевима од по 30цм са
неопходним набијањем.
Обрачун по м3
Одвоз вишка материјала
Одвоз просталог материјала из ископа
камионима на даљину од 200м са утоваром,
транспортом и истоваром на депонију. У
јединичну цену позиције улази сав потребан
рад и спојни и везни материјал.

м3

8,00

x

=

м3

4

x

=

м
м

1
1

x
x

=
=

м3

0,3

x

=

ком

1

x

=

Укупно земљани радови

II
1

2

3

БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда ревизионих силаза
Набавка, транспорт и монтажа
армирано-бетонских прстенова. У
јединичну цену позиције улази израда
кинете, уградња пењалица. кружни
прстенови h=250mm
кружни прстенови h=500mm
Израда арм. бет. горње плоче над
канализационим шахтом
Израда горње армирано бетонске плоче
изнад канализационог шахта од бетона
C25/30 (МБ30) . На плочи оставити отвор
60x60цм за уградњу поклопца. У јединичну
цену позиције улази набавка, транспорт,
уградња, неговање бетона, потребна оплата
и уградња пењалица. Горњу плочу
армирати у обе зоне са ±Q188 (10кг/м²). У
цену улази арматура.
Ливено гвоздени шахтни поклопци
Набавка, транспорт и уградња типских
ливено гвозденог шахтног поклопца Ø600мм
са рамом.

Укупно бетонски радови
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Ред.
бр.

Врста радова

Јед.
Мере

Јед. цена
(дин)

Количина

Укупно (дин)

III МОНТАЖНИ РАДОВИ
1

2

Пластичне канализационе цеви
Набавка, транспорт и монтажа од тврдог
PVC канализациних цеви са фазонским
комадима . Цеви спајати помоћу гумених
дихтунга. Позицијом обухваћен: сав
употребљени материјал са растуром,
припремно завршни радови, пренос
материјала до места монтаже, размеравање
водова по плану, пробијање отвора кроз
зидове и међуспратне конструкције, израда
жљебова у зидовима за полагање цеви, и
евентуално обзиђивање. Обрачун по метру
дужном монтиране канализационе мреже
фек. канализ. Ø 50 mm
фек. канализ. Ø 75 mm

м
м

1
8

x
x

=
=

фек. канализ. Ø 110 mm

м

5

x

=

фек. канализ. Ø 150 mm

м

25

x

=

1

x

=

Испитивање
Испитивање и испирање монтиране
канализационе мреже на
водонепропусност. Паушално

Укупно монтажни радови
Б. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО
Ц. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ 1 Умиваоници
Набавка и монтажа умиваоника 40x50 цм од фајанса велике
чврстоће, боје према ентеријеру, са следећом пратећом опремом:
- поникловани сифон 5/4” са пониклованом одводном цеви са
розетном
- једноручна стојећа хромирана батерија за хладну и топлу воду
(по избору Инвеститора ).
Обрачун се врши по комаду комплет монтираног и
испитаног умиваоника.
ком
1
Са стојећом батеријом

x

=

Укупно санитарни уређаји
В. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ УКУПНО

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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А. ВОДОВОД
Б. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Ц. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ

УКУПНО

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
Редни
број
1
2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

Јед.мере
-

количина
-

појаса

м

40

Машински ископ рова са ручним
чишћењем са одвозом на депонију до 5 км
Набавка, превоз и растурање песка у рову
испод цеви у слоју од 10цм а изнад цеви од
150 цм
Машинско сечење или разијање бетона на
траси гасовода са одвозом шута на
депонију
Набавка заштита и постављање заштитих
цеви на местима где долази до укрштања
гасовода са осталим инсталацијама

m³

15

m³

5

m²

3

м

3

ком

2

м

40

м
m³

40
3

м

40

ком

3

Опис радова

Ручни ископ радног рова на местима где се
врши заваривање
Набавка и постављање на 30 цм од горње
ивице рова пластичне жуте траке, а затим
попунити ров до краја
Враћање у првобитно стање
пролази кроз зелену површину или испод
Геодетско снимање са уношењем у
катастар
израда пројекта изведеног стања

Цена
/дин/

Укупно
/дин/

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА :

Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама из понуде изведемо грађевинске и хидротехничке радове за Гасну Котларницу, МРС
и прикључни гасовод по цени од _____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи
___________ динара.
4. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити према окончаној ситуацији у року од _______
дана од дана предаје фактуре.
5. Понуда важи _________ дана од дана отварања понуда.
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6. Рок завршетка радова: Радове започети одмах након потписивања уговора а крајњи рок
завршетка радова је ____ дана од потписивања уговора.
7. Место извршења радова : к.п. бр.4/6 К.О. Чачак у улици Цара Душана бр.34
8. Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији_____________ дана.
Квалитет, рок и место испоруке материјала и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа понуђена
цена.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
______________________________
М.П.
_______________________ _______
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Понуда за Партија 2 – Набавка МРС- а тип Г- 400
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН МАШИНСКИХ РАДОВА ЗА МРС
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА МРС Г-400 МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНА СТАНИЦА
(Q=650 Sm³/h, p1=3,6 bar DN125/DN50, p 2=100 mbar DN 150)

Ред.
број

1

Једин.
Количина
мере

Назив/испорука и монтажа/

цена/ јед.мере

1
3
4
2
Испорука и монтажа црних бешавних цеви према стандарду JUS.CB5.221 од Č.1212
6
Ø114,3x3,6/PE200
m
Ø88,9x3,2/PE160
m
0.5
Ø26,9x2,9/PE90
m
25

2

Хамбуршки лук од 90°, R=1,5 D Према стандарду JUS C.B5.821 од Č.1212
Ø114,3x3,6/Ø114,3x3,6 ком.
3
Ø88,9x3,2/Ø88,9x3,2 ком.
1
Ø26,9x2,9/Ø26,9x2,9 ком.
8

3

T комад према стандарду DIN2615 од Č.1212
Ø114,3x3,6
Ø88,9x3,2

ком.
ком.

3
1

4

Заварена капа према стандарду DIN2615 од Č.1212
Ø114,3x3,6

ком.

3

kom.
kom.
kom.

12
4
4

kom.
kom.
kom.

12
2
2

DN100 NP16
DN80 NP16

ком.
ком.

5
2

R3/4" NP16

ком.

2

ком.

2

ком.

2

ком.

2

Прирубнички спој са премошћењем
квалтету P235 JRG2)

3x4

(у
DN100 NP16
DN80 NP16
DN 50 NP16

5

Износ

Прирубница са грлом (завртњи, навртке, заптивачи
од клингерита, звездасте подлошке) према стандарду
SRPS EN 1092-1 у квалтету P235 JRG2.

6
DN100 NP16
DN80 NP16
DN 50 NP16

7

8

9

Кугласта славина за гас, прирубничка
KPC, произвођач: Polix

тип:

Кугласта славина за гас, навојна
произвођач: Giacomini

Филтер за гас
P G1,5, произвођач:Tipex As

тип:FGDN80/50 NP 16

10

Регулатор притиска гаса
600, произвођач: Piet. Fioren.

тип:Dival
DN80/50 NP 16

11

Сигурносни испусни вентил
AM, произвођач:Piet. Fioren.

тип: VS

R 1"
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12

13

14

15

16

17

18

19

Турбинско мерило протока величине G-400
тип: CGT-02, произвођач:Common
DN100 NP16

ком.

1

R 1/2"

ком.

2

(излазни) 0 - 400 mbar
(улазни) 0 - 6 bar

ком.
ком.

2
1

(-20 +40°C)

ком.

1

R3/4"

ком.

2

Ø114,3x3,6

ком.

1

Изолациона прирубница према стандарду SRPS EN
1092-1 у квалтету P235 JRG2.
DN100 NP16
DN80 NP16

kom.
kom.

1
1

ком.

1

ком.

1

m

15

Ø114,3x3,6

ком.

2

3/4"

ком.

8

ком.

3

Растеретни вентил, манометарски
тип:L, произвођач:Tipex As

Манометар
R 1/2"
произвођач:Manomer

Биметални термометар R 1/2" произвођач:Manomer

Холендер спој
произвођач:Tipex As

Блинда са дршком
квалтету P235 JRG2)

(у

Електронски коректор са модулом за даљинско
очитавање тип:CMK-03, произвођач:Common

0,9 - 6 bar

20

Метална кућица од челичног реб.лима
уграђеним вентилационим решеткама)

(са

димензија: 3000X2350X1000
Носач МРС UNP4
21

димензија: 40X40X3
Заварна капа
22

Заварени комад - велдолет
23

Заварени комад са унутрашњим навојем - тредолет
24
R1/2"
25

Редиографско снимање завара на МРС

паушал

26

Испитивање МРС на чврстоћу и непропусност

паушал

27

Монтажа, антикорозивна заштита бојењем

паушал
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28

Припремно завршни радови, транспорт

паушал

УКУПНО:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО СА ПДВ-ом:

Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама из понуде изведемо радове постављања МРС Г-400 по цени од _____________ динара
без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи ___________ динара.
4. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од _______ дана од дана предаје
фактуре.
5. Понуда важи _________ дана од дана отварања понуда.
6. Рок завршетка радова: _____ дана од дана потписивања уговора.
7. Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији_____________ дана.
Квалитет, рок и место испоруке материјала и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа понуђена
цена.
Место и датум:
______________

Понуђач (назив) ____________________________
______________________________
М.П.
_______________________ _______
(Име, презиме и потпис одговорне особе)

НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Понуда за Партију 3 – Набавка израде машинских радова за прикључни гасовод
1.1. МАШИНСКИ РАДОВИ ПРИКЉУЧНОГ ГАСОВОДА
Јед.мере количина
Опис радова
-

Редни
број

Цена

Укупно

/дин/

/дин/

Испорука и монтажа цеви за гасовод PE 125 JUS.G.C6.661
1
PE125
2
3
4
5
6

7

8
9

m

40

Испорука и Т комада за подземну уградњу
PЕ 125/125/125

ком
1
Испорука и мотажа колена 90˚ за подземну уградњу
PЕ 125
ком
3
Испорука и монтажа секционог вентила за подземну уградњу
PЕ СВ П фи 125
ком
1
Испорука и монтажа PE спојнице за подземну уградњу
PE спојница фи 125
ком
6
Испорука и монтажа прелазног комада PE/Če за надземну уградњу
PKSUN 125/DN100 (фи 114.3)
ком
1
Монтажа дистрибутивне гасне мреже са
стручном и помоћном радном снагом
паушал
1
укључујући потребан алат и помоћни
материјал
Спољни и унутрашњи транспорт елемената
дистрибутивне мреже укључујући и потебан
паушал
1
алат и материјал
Припремно завршни радови. Отварање
паушал
1
градилишта, проучавање и разрада
пројектне документације, испитивање гасне
мреже на чврстоћу и непропусност, израда
пројекта изведеног стања

УКУПНО:
Износ ПДВ-а:
УКУПНО СА ПДВ-ом:
Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним ценама из
понуде изведемо машинске радове за прикључни гасовод по цени од _____________ динара без ПДВа, што са ПДВ-ом износи ___________ динара.
4. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од _______ дана од дана предаје фактуре.
5. Понуда важи _________ дана од дана отварања понуда.
6. Рок завршетка радова: _____ дана од дана потписивања уговора.
7. Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији_____________ дана.
Квалитет, рок и место испоруке материјала и услови рекламације у свему према условима из конкурсне
документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа понуђена цена.
Место и датум:
Понуђач (назив) ____________________________
______________
М.П.
_____________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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Понуда за Партију 4 - Набавка разводних ормана за Гасну котларницу
1.
1.1.

Razvodni ormani
Nabavka, isporuka i montaza razvodnih orman RO-P
dimenzija 800x2000x400mm, izgradjenog od dva puta
dekapliranog lima u boji po želji investitora, sa bravicom i
ključem, u zaštiti IP66. U ormanu se smesta sledeća
oprema:
- kom. 1 - kompaktni prekidač 125A, sa ručicom za
montažu na vrata
- kom. 2 - automatski osigurač B6A, 1p
- kom. 2 - automatski osigurač B6A, 3p
- kom. 1 - automatski osigurač C6A, 1p
- kom. 1 - automatski osigurač B6A, 1p, sa pomoćnim
kontaktom 2CO
- kom. 2 - automatski osigurač C6A, 1p, sa pomoćnim
kontaktom 2CO
- kom. 3 - automatski osigurač C6A, 2p, sa pomoćnim
kontaktom 2CO
- kom. 3 - signalana sijalica 230V, 50Hz, zelena, fi 22
- kom. 1 - relej nadzora faza
- kom. 1 - utičnica za montažu na DIN šinu sa
poklopcem za zastitu od slučajnog dodira
- kom. 1 - servisna lampa sa prekidačem na vratima
ormana
- kom. 3 - signalna sijalica 230V, 50Hz, fi 22
- kom. 20 - signalna sijalica 24V, 50Hz, fi 22
- kom. 1 - ventilator , 230V, 50Hz, 231m3/h, sa
zaluzinom na ventilatoru i kontra zaluzinom
- kom. 1 -termostat za hlađenje
- kom. 1 - transformator 230/24V/V, 50Hz, 160VA
- kom. 1 - tastera 1NO kontakt, fi 22
- kom. 9 - relej 4CO kontakta, 24V, 50Hz
- kom. 11 - relej 4CO kontakta, 230V, 50Hz
- kom. 4 - relej 4CO kontakta, 24V, 50Hz, sa RC članom
- kom. 2 - rastavljač 160A, sa 50A osiguracima
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- kom. 2 - Frekventni regulator IP 21, 22,0 KW sledećih
karakteristika:
Napajajne: 380-480 V, ±10%, 50 Hz
Integrisan RFI filter klase 1A/1B
Nominalna struja: 44,0 A
Maksimalno opterećenje (60s): 48,4 A
Prividna snaga: 31,6 kVA
Aktivna snaga: 22,0 kW
Dig. ulazi: min. 6
Dig. relejni izlazi: min. 2
Analogni ulazi: min. 2
Analogni izlazi: min. 1
Integrisani komunikacioni interfejs:MODBUS RTU /
RS485
Integrisan grafički displej sa tastaturom za
parametrizaciju
Disipacija snage: cca. 513 W
Dimenzije (VxŠxD): cca. 650x242x260 mm
Masa: cca 28,0 kg
Sličan seriji Danfoss VLT FC102 ili sličan
- kom. 2 - grebenasti prekidač 1-2, 16A, 2p
- kom. 2 - potenciometar 10kOHM
- kom. 4 - grebenasti prekidač 1-0-2, 16A, 2p
- kom. 2 - MZP 5,5-8A, sa pomoćnim kontaktima
- kom. 2 - kontaktor 9A, sa pomoćnim kontaktima
- kom. 2 - relej za nadzor temperature motora PTC
U cenu ormana uracunati sav potreban sitan materijal
potreban za izradu ormana (pertinaks, Cu sine, nosace
sabirnica, pleksiglas, oznake za kablove, ozneke za
opremu i orman, itd). Oprema treba da bude kvaliteta
sličnog ili boljeg od proizvođača Schrack ili Eaton.
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1.2.

Nabavka, isporuka i montaza razvodnog ormana RO-A,
dimenzija 800x2000x500mm, dvaputa dekapiranog lima
boji po zelji investitora, u zaštiti IP66. U ormanu se nalazi
sledeca oprema:
- kom. 1 - tropolni grebenasti prekidač 16A, za montažu
na vrata
- kom. 1 - automatski osigurač C2A, 1p
- kom. 2 - automatski osigurač C2A, 1p, sa pomoćnim
kontaktima
- kom. 1 - automatski osigurač C4A, 1p, sa pomoćnim
kontaktima
- kom. 1 - automatski osigurač B6A, 1p
- kom. 1 - automatski osigurač B6A, 1p, sa pomoćnim
kontaktima
- kom. 1 - automatski osigurač B10A, 1p
- kom. 1 - signalana sijalica 230V, 50Hz, zelena, fi 22
- kom. 1 - fidova sklopka 25A, 30mA, 2p
- kom. 1 - utičnica za montažu na DIN šinu sa poklopcem
za zastitu od slučajnog dodira
- kom. 1 - servisna lampa sa prekidačem na vratima
ormana
- kom. 1 - UPS 1000VA 230V/230V
- kom. 1 - Motorni zaštitni prekidač 0,9-1,25A sa
pomoćnim kontaktom
- kom. 1 - Transformator 400/24V/V, 250VA, 50Hz
- kom. 1 - industrijsko napajanje 5, 24VDC
- kom. 1 - Swich 8x10/100Base - TX
Aluminijumski nosač 19" PLC modula - CPU + proširenja
---------------------------------------19"-nosač modula proširenja po DIN 41 494-IEC,
Montaža na vrata ormana,
Maksimalan broj modula proširenja: 14, Klasa izolacije:
C,
19" Alu modul proširenja je opremljen sa:
"Bus" konektorima za module, "Bus terminacijom" i
vodjicama za ubacivanje modula PLC-a.
Povezivanje kablova na poledjini rekova.
32-polne (DIN41612) kleme sa pritisnim federom.
Zamena (izvlačenje i umetanje) modula u naponskom
stanju - bez prekidanja rada ostalih modula i
programskog koda.
Sa staklenim vratima i bravicom sa ključem
Proizvodjač: NEUBERGER ili sličan
Tip: BG4014 + NE5.101.096
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CPU modul automatske stanice,
CPU modul - centralna procesorska jedinica - sa
sledećim karakteristikama:
- Upravljanje do 63 I / O modula.
- Max. do 1000 fizičkih Informacija (DI, DO, AI, AO) po
jednoj automtskoj stanici.
- 32-bitni CPU, programski RAM 128MB, RAM za
podatke 128MB,
- 256 brojača, 64- brojača radnih sati (32 bita), rezolucije
1s,
- 32 tajmerska kanala, 16 PID regulaconih modula sa po
16 regulaciona kruga,
32 bloka graničnih vrednosti
- Dugoročno arhiviranje do 1023 kanala
(arhiva događaja u sekundi).
Ulazi / Izlazi:
- 3 Digitalna izlaza DA (bezpotencijalni kontakt releja)
- 1 digitalni ulaz DE
- 1 USB 2.0 priključak, tip B, za programiranje uređaja
- 1 USB 2.0 priključak, za „backup“ podataka
Komunikacioni interfejsi:
- BACnet / IP u skladu s DIN EN ISO 16484-5
za profil uređaja B-BC
- Web interfejs / Internet preko TCP / IP
za upravljanje i nadzor putem Interneta (preko VPN)
- LON FTT10
- Modbus RTU
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: CP4100
Software-ska opcija BACnet/IP za CP4100
---------------------------------------Za komunikacioni protokol BACnet/IP u skladu sa
DIN EN ISO 16484-5
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: BN4000S1
Software-ska opcija Web-Interface za CP4100
---------------------------------------Webserver daljinski nadzor preko Webbrowser-a
(Firefox, Safari, Chrome, Internet Explorer ab V9...)
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: WW4000S1
Software-ska opcija MODBUS CP4100
---------------------------------------Za implementaciju MODBUS RTU i MODBUS TCP
protokola u master ili slave režimu
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: CM4700S1
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Modul za montažu na DIN šinu –komunikacioni modul sa
serijskim interfejsom
---------------------------------------Modul za proširenje automatske stanice sa max. 2
serijska komunikaciona interfejsa i to:
RS232/RS485/RS422/TTY natične komunikacione
kartice.
Podržani protokoli:
M-Bus, Modbus RTU, LON, EIB, e-BUS....
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: CM4300
MBUS-komunikacioni interfejs/natična kartica
Za montažu na komunikacioni modul CM6300
---------------------------------------Serijski interfejs MBUS za komunikaciju sa merilima
toplotne energije - kalorimetrima.
Max. dužina kablova 500m.
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: CS4700
PLC kontrolni modul proširenja za kontrolu 4 jenostepena
pogona, sa integrisanim preklopnicima RUČNO-0-AUTO
---------------------------------------U 19" izvedbi za montažu u 19" modul proširenja sa
inregisanim lokalnim odredjivanjem prioriteta RUČNO-0AUTO
Kontrolni modul sadrži sledeće:
- 4 rotaciona preklopnika za izbor: A-0-1
- 4 relejna izlaza za START POGONA,. 24V/0,5 A
- 4 digitalna ulaza za primanje informacije "POGON
UKLJUČIO" - nivo firmwarea
Za bezbedonosne funkcije za direktnu hardware-sku
blokadu (uticaj firmware-a i software-a nema uticaja)
relejnih izlaza (recimo E-STOP ili ALARM SIGURNOSNI
KRUG) obezbedjeni su sledeći digitalni ulazi:
- 4 digitalna ulaza (EXTERNO-UKLJUČI)
- 4 digitalna ulaza (EXTERNO-ISKLJUČI)
Za prikaz stanja gonjenih pogona postoje 4 stusne LED
signalne diode.
Operativna stanja pogona:
-- zeleno blinkajuće svetlo: pogon - relej uključio ali nema
povratne informacije na digitalnom ulazu
-- zeleno kontinuirano svetlo: pogon - relej uključio,
prisustvo povratne informacije na digitalnom ulazu
Alarmna stanja:
-- crveno blinkajuće svetlo - alarm pogona nepotvrdjen od
strane rukovaoca
-- crveno kontinuirano svetlo - alarm pogona sa potvrdom
od strane rukovaoca
Dodatne LED diode:
- 4 LED diode za prikaz da pogon radi u RUČNOM
režimu
PLC regulacioni modul sa 8 analognih ulaza i 8 analognih
izlaza sa integrisanim rotacionim ručnim zadavanjem.
---------------------------------------------U 19" izvedbi za montažu u 19" nosač modula sa loklnim
odredjivanjem prioriteta RUČNO/AITOMATSKI.
Tehničke karakteristike modula:
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- 16 merno-regulacionih krugova (ciklus od 0,2 s podesivo) za funkcije regulacije.
- 8 analognih ulaza sa 14Bit-A/D-konverzijom,
pojedinačno parametrabilni za prihvat sledećih tipova
signala:
-- pasivni Ni1000, Pt 1000, Pt100 ili "project specific" (npr
0-1000 OHM)
-- aktivni 0 - 10 V, 0(4) ... 20 mA
- 4 analogna izlaza 0 - 10 V
- 4 analogna izlaza 0/4-20 mA
Auto detekcija prekida kabla ili kratkog spoja na kablu
senzorike. Generisanje poruka o grešci na tri nivoa:
- pojedinačne LED diode - na nivou samog modula
- na nivou PLC-a i/ili SCADA sistema
Integrisano lokalno odredjivanje prioriteta i zadavanje
željene vrednosti izlaza ručno:
- 4 rotaciona preklopnika/davača željene vrednosti izlaza
u rangu 0-100% u ručnom režimu,.
- 1 crvena LED dioda za prikaz alarma modula,
- 4 oranž LED diode za prikaz statusa - analogni izlaz u
ručnom režimu,.
- 4 LED bargrafa za prikaz podešene vrednosti
analaognog izlaza.
Za slobodno konfigurisanje merno regulacionih krugova
dostupni su (na nivou firmware-a) sledeći aritmetički
blokovi:
- 16 zasebnih PID-Reglera
- 16 rampi (funkcija podesivih do 8 tačaka) sa dodatnom
tajm kanal fukcijom (radni/redukovani režim)
- 32 granične vrednosti (MIN/MAX) - 32 multifunkcionalna
bloka
- 32 virtualna ulaza - za obradu signala programskim
kodom
I/O modull proširenja PLC sistema sa
16 digitalnih ulaza
---------------------------------------Za montažu na DIN šinu
- 16 digitalnih ulaza / alarm ulaza
- 16 digitalnih brojača - Minimalni trajanje impulsa 20 ms
- 16 LED bicolor crvena/zelena
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: AZ4200
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Pokrivna pločica za slobodna mesta na 19" nosačima
modula
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Operacioni "touch" panel TP4010
- Dinamička vizualizacija informacionih tačaka
- Prikaz svih digitalnih i analognih Informacionih tačaka
kao spisak ili grafikon
- Prikaz podešenih infotačaka kontrolera i parametara
tajmera, pojedinačnh parametara PID regulatora,brojača
impulsa, brojača radnih sati itd.
- Promena podesivih infotačaka kontrolera
- Trend prikaz svih analognih i digitalnih informacionih
tačaka iz arhive (Izbor perioda koji će se prikazati)
- Dijalog potvrde za "kvitiranje" alarma, poruke o
greškama i upozorenjima
- Kontrolu pristupa preko jedinstvene identifikacije
korisnika u najmanje 3 hijerarhije
- Prikaz svih grešaka i radnih poruka
- Akustični alarmni uređaj za upozorenje
Displej:
25,7 cm (10,1 ") / 1280x800 piksela
500 cd / m²
Interfejsi:
- Ethernet 10/100 Mbps
- 2k USB
- RS232 / RS485
- WEB interface
Klasa zaštite: IP65
Spoljašnje dimenzije:
ŠxVxD: 207x126,2x33,6
Napajanje: 24V DC
Instalacija na vrata razvodnog ormana
Proizvodjač: NEUBERGER-WEISHAUPT Gruppe ili
sličan
Tip: TP4010

1.3.

Pretvarač signala
--------------------------------------------------------Pretvarač signala 0-140 OHM na 0-10 V, napajanje 24
VAC/VDC
U cenu ormana uracunati sav potreban sitan materijal
potreban za izradu ormana (pertinaks, Cu sine, nosace
sabirnica, pleksiglas, oznake za kablove, ozneke za
opremu i orman, itd). Oprema treba da bude kvaliteta
sličnog ili boljeg od proizvođača Schrack ili Eaton.
Nabavka, isporuka i montaža elektrokomandnog ormara
kotla i novoisporučenog gorionika. Elektrokomandni
ormar kotla treba da obuhvati funkcije kotla i gorionika
(sigurnosni lanac kotla), i gorionika.
Ormar mora da sadrži odvojene ulaze elemenata
sigurnosnog lanca (Tmaks, Pmin, Pmaks, sve-stop
taster, i bar još jedan rezervni izlaz). Svi elementi
sigurnosnog lanca treba da budu obezbeđeni
sigurnosnim relejima za elektrozabravlјivanje. Ormar
treba da bude pripremlјen za izlaze ka nadzornom
sistemu, i to: pojedinačni signali za svaki element
sigurnosnog lanca, Modbus komunikacija gorionika i
CSNU, signali za rad-kvar gorionika. Prekidači za start
gorionika mora da ima opciju 0-1-A, gde A označava
automatski rad, tj. puštanje sa nadzornog sistema. Na
vrata ormara se montira posluživačka jedinica gorionika i
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taster za nužno isklјučenje.

UKUPNO:
Iznos PDV-a:
UKUPNO SA PDV-om:

Овом понудом нудимо да у складу са одредбама конкурсне документације и понуђеним
ценама из понуде изведемо постављање разводних ормана за Гасну котларницу по цени од
_____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи ___________ динара.
4. Начин плаћања: Плаћање ће се извршити у року од _______ дана од дана предаје
фактуре.
5. Понуда важи _________ дана од дана отварања понуда.
6. Рок завршетка радова: _____ дана од дана потписивања уговора.
7. Рок за решавање рекламације: не дужи од 30 дана од дана сачињавања записника о
рекламацији_____________ дана.
Квалитет, рок и место испоруке материјала и услови рекламације у свему према условима из
конкурсне документације и елементи критеријума одређени као критеријум најнижа понуђена
цена.
Место и датум:
Понуђач (назив) ____________________________
______________
М.П.
_____________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
НАПОМЕНА:
Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери печатом.
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6-II ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
Место и општина
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:
(име и презиме одговорног лица)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ) ПОНУЂАЧА:
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:
ШИФРА И НАЗИВ ПРЕТЕЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ:

Место и датум:
_______________

Понуђач:
_______________________________
М.П.
(читак отисак печата)

(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА :
Место и општина
МАТИЧНИ БРОЈ
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ
БРОЈ (ПИБ)
ИМЕОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ
ПОДИЗВОЂАЧ
ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИЋЕ
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

Место и датум:
_______________
М.П.
(читак отисак печата)

Понуђач:
_______________________________
(штампано име и презиме одговорне особе)
_______________________________
( потпис)
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7.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА

ИЗЈАВ ЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да смо испунили обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)_____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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8.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О
ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања обавестити
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.
Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуду за јавну набавку у отвореном
поступку број ЈН 404-1/43-2020-II подносим независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Место и датум:
_____________

Понуђач (назив)____________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНИ РАДОВИ У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ
УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМ
под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуђени радови у отвореном
поступку јавне набавке број ЈН 404-1/43-2020-II у свему одговарају техничкој документацији и
квалитету који је дефинисан у техничкој спецификацији.

Место и датум:
______________

Понуђач (назив)__________________________

__________________________________
М.П.
__________________________________
(Име, презиме и потпис одговорне особе)
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11.

МОДЕЛ УГОВОРА
(ПОПУНИТИ ПРВУ СТРАНУ, СВАКУ СТРАНИЦУ ПАРАФИРАТИ И ОВЕРИТИ
ПЕЧАТОМ, ПОСЛЕДЊУ СТРАНИЦУ ОВЕРИТИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАТИ)

МОДЕЛ УГОВОРА за ЈН 404-1/43-2020-II
закључен између:
Наручилац: Град Чачак
Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак
Матични број: 07183046
ПИБ: 101296508
Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003
Интернет страница: www.cacak.org.rs
и
Коју заступа: _________________________________ - у даљем тексту
ИЗВРШИЛАЦ , адреса: __________________________________
матични број: ____________________________
шифра делатности: _______________________
ПИБ: ____________________________________
ПДВ: ____________________________________
текући рачун број: ________________________
код банке: _______________________________
телефон: _________________________________
телефакс: ________________________________

Правни основ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН 404-1/43-2020-II; Одлука о додели уговора бр._____ од
________године, и понуда понуђача (извршиоца) бр._____
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Модел уговора за Партију 1
УГОВОР
за набавку грађевинских и хидротехничких радова за Гасну Котларницу, МРС и
прикључни гасовод
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, ПИБ 101296508, број рачуна
840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка (у даљем тексту
Наручилац) и
2. __________________, ____________________, МБ ______________, ПИБ ______________,
текући рачун ______________, кога заступа ________________ (у даљем тексту: Извођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

I

Члан 1.
Предмет овог уговора је извођењe грађевинских и хидротехничких радова за Гасну
Котларницу, МРС и прикључни гасовод у свему према усвојеној понуди Извођача
број _________ од________која чини саставни део овог уговора.
Наручилац уступа а Извођач прихвата и обавезује се да за рачун Наручиоца изведе
радове из става 1. овог члана у свему према упутствима и налозима Наручиоца.
Извођење радова из предмета овог уговора Извођач изводи самостално.
II

ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Укупна вредност радова из предмета овог уговора износи _______________
динара без ПДВ-а, што са ПДВ износи ______________ динара.
Извођач се обавезује да радове изведе по јединичним ценама из усвојене понуде у
складу са одредбама овог уговора.

.

III

РОКОВИ
Члан 3.
Извођач се обавезује да радове започне одмах након потписивања уговора а крајњи
рок завршетка радова је ____ дана од потписивања уговора
Одступање од уговорених рокова може бити само у следећим случајевима: кашњењем
наручиоца, обостраним писменим споразумом или дејством више силе.
Члан 4.
Сматра се да се Извођач пре давања понуде упознао са условима на терену, набавком
материјала и ангажовањем радне снаге, организацијом рада и другим условима који
утичу на обим радова и рокове.

IV

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 5.
Наручилац се обавезује да изврши плаћање Извођачу у року од _____ (_________)
дана од дана овере коначне ситуације од стране надзорног органа.
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V

НАДЗОР
Члан 6.
Стручни надзор над извођењем предметних радова ће се вршити преко овлашћених
лица у складу са Законом о планирању и изградњи.
Наручилац ће решењем именовати вршиоце надзора по врсти радова са којима ће
Извођача упознати на дан потписивања уговора.
Извођач је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу решење о одређивању
одговорног извођача радова у складу са Законом.

VI

ГАРАНЦИЈЕ
Члан 7.
Извођач је дужан да у на први писмени позив Наручиоца, отклони све недостатке и
мане који се односе на квалитет радова, односно које су настале због неквалитетног и
непрописног извођења радова.
Члан 8.
Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да на
терет Извођача из овог уговора отклони недостатке ангажовањем другог Извођача.

VII

ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА И НАКНАДА ШТЕТЕ
Члан 9 .
Извођач је обавезан предузети мере техничке заштите и друге мере за сигурност
објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних
објеката, околине и имовине трећих лица у свему према Закону о безбедности и
здрављу на раду и другим важећим прописима који регулишу ову материју .
Извођач је непосредно одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем
уговорених радова причини трећим лицима.

VIII

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 10.
Технички преглед и пријем изведених радова вршиће се према важећим прописима.
Заједничка комисија, састављена од стране представника Наручиоца и Извођача,
утврдиће испуњеност услова за технички преглед о чему ће се сачинити посебан
записник.
Члан 11.
Извођач је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у
року који му одреди комисија.
Члан 12.
По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака
уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 8 (осам) дана
извршити примопредају и коначни обрачун изведених радова.
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IX

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Сва спорна питања решаваће се директним договором Извођача и Наручиоца.
Уколико се спор не може на овај начин решити уговара се надлежност Привредног
суда у Чачку.
Члан 14.
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 3 (три) задржава
Наручилац, а 3 (три) примерка Извођач.

за Извођача
____________________________

за Наручиоца
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић
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Модел уговора за Партију 2
УГОВОР
О набавци и уградњи мерно регулационе станице за гасну котларницу за снабдевање
топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе, Музичке школе и
Регионалног центра за образовање
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, ПИБ 101296508, број рачуна 8401640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка (у даљем тексту Наручилац)
и
2.__________________, ____________________, МБ ______________, ПИБ ______________,
текући рачун ______________, кога заступа ________________ (у даљем тексту: Извршилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и уградња мерно регулационе станице G-400, 650 Nm 3/h
за гасну котларницу са које ће се вршити снабдевање топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“,
Техничке школе, Музичке школе, и Регионалног центра за образовање, а у свему према врсти и
количини из понуде број ________________ од _____________године.
ВРЕДНОСТ ИСПОРУКЕ И РОКОВИ
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора износи ________________ динара без
ПДВ-а што са ПДВ-ом износи ___________________ динара. Извршилац се обавезује да у року
од ___дана изврши испоруку и уградњу опреме из члана 1. овог уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Вредност испоруке и уградње из члана 1. овог уговора Наручилац ће платити извршиоцу у
року од ____дана од дана испостављања фактуре.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
Извшилац се обавезује да као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у
Регистру меница Народне банке Србије, са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену
реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а.
Члан 5.
Извршилац ће предметну робу из члана 1. овог уговора испоручити и уградити у року од
____ дана од дана потписивања уговора. Након извршене уградње обе уговорне стране потписују
Записник о извршеној уградњи.
Уколико Извршилац не испоручи тражену робу из члана 1. овог уговора Наручиоцу у
договореном року Наручилац ће ангажовати треће лице да робу испоручи о трошку Извршиоца,
поступајући при томе као добар привредник.
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Члан 6.
Извршилац се обавезује да ће приликом испоруке робе поштовати стандарде и квалитете
који су захтевани.
У случају приговора на квалитет робе из предмета овог уговора наручилац је дужан да
рекламирану робу издвоји и о томе обавести Извршиоца. Наручилац је дужан да приговор на
количину и квалитет испоручене и уграђене робе достави у року од 5 дана од дана преузимања
исте.
Извршилац је дужан да се у року од два дана по достављеном приговору Наручиоца
изјасни по питању истог.
Наручилац задржава право да због неиспуњења услова који се тичу квалитета набављење
и уграђене опреме из члана 1. овог уговора, уговор раскине, и закључи са другим Извршиоцем.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоруку и уградњу робе из члана 1. овог уговора плати у року
из члана 3. овог уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Гараннтни рок за извршену испоруку и уградњу опреме из члана 1. овог уговора износи
___ (___) године од дана квантитативног и квалитативног пријема.
Извршилац је дужан да током гарантног рока а на позив Наручиоца отклони све
недостатке и то у року не дужем од _____ дана од позива Наручиоца.
Уколико се Извршилац не одазове позиву Наручиоца у року из претходног става, купац
има право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, а о трошку продавца
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају у складу са добрим
пословним обичајима и позитивним прописима који регулишу ову материју.
Уколико настали спор није могуће решити споразумом, уговара се надлежност
Привредног суда у Чачку.
Члан 10.
Овај уговор сачињен је у шест исоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по три.

за Извршиоца
____________________________

за Наручиоца
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић
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Модел уговора за Партију 3
УГОВОР
О извођењу машинских радова за прикључни гасовод за снабдевање топлотном енергијом
ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за
образовање
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, ПИБ 101296508, број рачуна 8401640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка (у даљем тексту
Наручилац) и
2.__________________, ____________________, МБ ______________, ПИБ ______________,
текући рачун ______________, кога заступа ________________ (у даљем тексту: Извођач)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење машинских радова за прикључни гасовод за
снабдевање топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе, Музичке школе и
Регионалног центра за образовање, а у свему према врсти и количини из понуде број
________________ од _____________године.
ВРЕДНОСТ ИСПОРУКЕ И РОКОВИ
Члан 2.
Укупна вреднсот набавке из члана 1. овог уговора износи ________________ динара без
ПДВ-а што са ПДВ-ом износи ___________________ динара. Извршилац се обавезује да у року
од _____ дана изврши извођење радова из члана 1. овог уговора, од дана потписивања уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Вредност извођења машинских радова из члана 1. овог уговора Наручилац ће платити
извођачу у року од ____дана од дана испостављања фактуре.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 4.
Гарантни рок ___________дана од дана извођењу машинских радова.
ЗАКАШЊЕЊЕ У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
Члан 5.
Ако извођач не изведе машинске радове у року из члана 2. овог уговора наручилац стиче
право једностраног раскида Уговора и накнаду штете настале не пружањем услуге из члана 1.
овог Уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају у складу са добрим
пословним обичајима и позитивним прописима који регулишу ову материју.
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Уколико настали спор није могуће решити споразумом, уговара се надлежност
Привредног суда у Чачку.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у шест исоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по три.

за Извођача
____________________________

за Наручиоца
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић
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Модел уговора за Партију 4
УГОВОР
О набавци и уградњи разводних ормара за гасну котларницу за снабдевање топлотном
енергијом ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе, Музичке школе и Регионалног центра за
образовање
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1.Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, ПИБ 101296508, број рачуна 8401640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка (у даљем тексту
Наручилац) и
2.__________________, ____________________, МБ ______________, ПИБ ______________,
текући рачун ______________, кога заступа ________________ (у даљем тексту: Извршилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка и постављање разводних ормара за изградњу гасне
котларнице 3 mW за снабдевање топлотном енергијом ОШ „Вук Караџић“, Техничке школе,
Музичке школе, и Регионалног центра за образовање, а у свему према врсти и количини из
понуде број ________________ од _____________године.
ВРЕДНОСТ ИСПОРУКЕ И РОКОВИ
Члан 2.
Укупна вредност набавке из члана 1. овог уговора износи ________________ динара без
ПДВ-а што са ПДВ-ом износи ___________________ динара. Извршилац се обавезује да у року
од _____ дана изврши испоруку и постављање из члана 1. овог уговора од дана потписивања
уговора.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Вредност испоруке и из члана 1. овог уговора Наручилац ће платити извршиоцу у року од
____дана од дана испостављања фактуре.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 4.
Извшилац се обавезује да као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
уговора преда Наручиоцу 1 (једну) бланко потписану сопствену меницу, која је регистрована у
Регистру меница Народне банке Србије, са картоном депонованих потписа и овлашћење за њену
реализацију на износ од 10% од вредности уговореног посла без ПДВ-а.
Члан 5.
Извршилац ће предметну робу из члана 1. овог уговора испоручити и поставити у року од
____ дана од дана потписивања уговора. Након извршене уградње обе уговорне стране потписују
Записник о извршеној уградњи.
Уколико Извршилац не испоручи тражену робу из члана 1. овог уговора Наручиоцу у
договореном року Наручилац ће ангажовати треће лице да робу испоручи о трошку Извршиоца,
поступајући при томе као добар привредник.
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Члан 6.
Извршилац се обавезује да ће приликом испоруке робе поштовати стандарде и квалитете
који су захтевани.
У случају приговора на квалитет робе из предмета овог уговора наручилац је дужан да
рекламирану робу издвоји и о томе обавести Извршиоца. Наручилац је дужан да приговор на
количину и квалитет испоручене и уграђене робе достави у року од 5 дана од дана преузимања
исте.
Извршилац је дужан да се у року од два дана по достављеном приговору Наручиоца
изјасни по питању истог.
Наручилац задржава право да због неиспуњења услова који се тичу квалитета набављење
и уграђене опреме из члана 1. овог уговора, уговор раскине, и закључи са другим Извршиоцем.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 7.
Наручилац се обавезује да испоруку и уградњу робе из члана 1. овог уговора плати у року
из члана 3. овог уговора.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 4.
Гараннтни рок за извршену испоруку и уградњу опреме из члана 1. овог уговора износи 2
(две) године од дана квантитативног и квалитативног пријема.
Извршилац је дужан да током гарантног рока а на позив Наручиоца отклони све
недостатке и то у року не дужем од _____ дана од позива Наручиоца.
Уколико се Извршилац не одазове позиву Наручиоца у року из претходног става, купац
има право да за отклањање недостатака ангажује друго лице, а о трошку продавца
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 5.
Извршилац је дужан да достави сертификат од надлежне установе за уграђену опрему из
члана 1. овог уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да све настале спорове решавају у складу са добрим
пословним обичајима и позитивним прописима који регулишу ову материју.
Уколико настали спор није могуће решити споразумом, уговара се надлежност
Привредног суда у Чачку.
Члан 7.
Овај уговор сачињен је у шест исоветних примерака од којих свака уговорна страна
задржава по три.

за Извршилац
____________________________

за Наручиоца
Градоначелник града Чачка
Милун Тодоровић
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА - МЕНИЦE
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорених обавеза– једну бланко сопствену меницу (само потписану
и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне
обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења за добро извршење
посла може поднети Банци код које се води рачун понуђач и то у случају да понуђач не извршава
уговорне обавезе, једнострано раскине уговор.
Сагласни смо да уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:
- копију картона депонованих потписа овлашћених лица, издат од стране банке код које се води
рачун понуђача, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача, оверену
оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана отварања
понудa) и
-

менично овлашћење да се меница, без сагласности извршиоца, може поднети пословној
банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора на име доброг извршења
посла, по јавној набавци број 404-1/43-2020-II
Понуђач (назив):
________________________________

Место и датум:
______________________

_________________________________
(име, презиме и потпис одговорне особе)
(М.П.)

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду
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13.ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:
_____________________________________________
Седиште – адреса: ___________________________________________________
Матични број: ____________________ ПИБ: _______________________________
У месту: _________________________ Дана: _______________________________
Текући рачун: _____________________ Код банке: _________________________
ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________
Текући рачун: _____________________ Код банке: __________________________
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо
_________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на
износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име доброг
извршења посла, по јавној набавци број 404-1/43-2020-II.
Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном
документацијом за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет
рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату
изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете
налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на
сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације и потписаног и
овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. .године.
Меница је важећа 20 (двадесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла и у
случају да у току трајања рока дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа,
лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других
промена од значаја за правни промет.
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза
Понуђача _______________________.
Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године
М.П.
_________________________
место и датум

Дужник – издавалац менице
________________________
потпис овлашћеног лица

Напомена:
Менично овлашћење се може доставити на овом обрасцу или у форми свог обрасца, с тим
што у том случају мора имати све елементе који су предвиђени на овом обрасцу.
Меница мора бити евидентиранa у регистру меница и овлашћења који води НБС у складу са
чланом 47а Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 31/11). Захтев за регистрацију
меница у складу са напред наведеним, понуђач подноси својој банци која издаје потврду о
регистрованим меницама.

14. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме иподношења понуде сноси искључиво понућач 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 средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
______________________

ЈАВНА НАБАКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ЈАВНA НАБАВКА ИЗГРАДЊЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗА
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ И
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
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