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A) ОПШТИ ДЕО
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА
Сегедински пут бр. 22
24000 СУБОТИЦА
www.toplanasubotica.co.rs

ПОЗИВ
за подношење понуде
у поступку јавне набавке мале вредности
- набавка радова АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
ОРН: ИА31 - Адаптација
br. 37/20 ЈНМВ
1. Предмет овог позива је подношење понуда у поступку јавне набавке мале
вредности– набавке радова – АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, бр. 37/20
ЈНМВ.
2. Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на
предметну јавну набавку, а која нарочито садрже следеће: податке о наручиоцу
предмета јавне набавке и списак најважнијих изведених радова са износима, датумима
и листама наручилаца за претходне три године (2017, 2018, 2019).
3. Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим
позивом.
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ- Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност обавезних услова подносилац
понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1. Закона, а у свему
у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће обавезне услове са начином
њиховог доказивања:
1.
2.

извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 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 органозованог криминала;
3– Извод из казнене
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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 неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није усуђиван 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);
3.
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
4.
да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), потписивањем Изјаве која је
саставни део конкурсне документације.
Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност додатних услова подносилац понуда
доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2. Закона, а у свему у
складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са начином
њиховог доказивања:
1. Неопходан финансијски капацитет за набавку радова:
1.1. Понуђач који у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади у укупном трајању од минимум
60 дана, односно непрекидном трајању од минимум 20 дана.


Доказује се Потврдом Народне банке Србије, Принудне наплате,
Одељења за пријем и контролу и унос основа и налога – Крагујевац, која
ће обухватити захтевани период.

2. Неопходан пословни капацитет за набавку радова:
2.1. Понуђач који је у последње три године (2017, 2018, 2019) остварио укупан
промет радова који су предмет ове јавне набавке, најмање у износу од
4.400.000,00 РСД.


Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о наручиоцу
радова и списак најважнијих изведених радова са износима, датумима и
листама наручилаца за претходне три године (2017, 2018, 2019).
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Приложена референц листа се доказује са копијама издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије издате од
стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на
потписан образац Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом.

2.2. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате
према стандардима:
ISO 9001 – Систем управљања квалитетом
ISO 14001 – Систем управљања заштитом животне средине
ISO 45001 - Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду
•

Доказује се приложеном копијом одговарајућег важећег сертификата

3. Неопходан кадровски капацитет за набавку радова:
3.1. Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: Да има у
радном односу или ангажована по другом основу у складу са Законом о раду
најмање 18 лица која могу бити ангажована на реализацији предметне набавке,
од којих:
једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС
410 (или 411 или 400),
најмање 1 (једно) лице за безбедност и заштиту на раду са положеним
стручним испитом,
- најмање 12 радника са одговарајућим стручним дипломама: 2 керамичара, 2
водоинсталатера, 4 зидара, 4 молера/молерофарбара и 4 помоћна радника.
Сва ангажована лица (и инжењери и радници) морају имати адекватан
лекарски преглед, што се доказује прилагањем копије „обрасца 6“ из обавезне
евиденције из области БЗР о завршеној основној обуци за безбедан и здрав рад.
Неопходан кадровски капацитет за све раднике из тачке 3.1. доказује се:
Приложеном копијом М обрасца, ако су у радном односу код понуђача и
позитивним лекарским уверењем;
Ако су радно ангажовани код понуђача доказује се уговором о радном
ангажовању ван радног односа и позитивним лекарским уверењем;
За
све
раднике
са
стручним
дипломама
доставити
диплому/сертификат/уверење издато од стране образовне институције (не
признају се интерне квалификације)
Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о
важењу лиценце, не старије од месец дана. (овај документ Понуђач није у
обавези доставити уколико је исти доступан на интернет страници Инжењерске
коморе Србије у ком случају понуђач треба да наведе интернет страницу где се
исти може преузети)
За лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном
статусу уколико је код понуђача запослен – М образац и фотокопију потребне
лиценце-сертификата. Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у
сталном радном односу код понуђача, доставити доказ о радном ангажовању фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених
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послова или другог уговора о радном ангажовању и фотокопију потребне
лиценце-сертификата. Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави
пословима безбедности и здравља на раду доставити – уговор о пословно –
техничкој сарадњи (у ком случају је понуђач у обавези да достави заједничку
понуду), М образац и фотокопију потребне лиценце-сертификата.
4. Неопходан технички капацитет за набавку радова:
Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то:
4.1. Возила
Минимални услови које понуђач мора да испуни:
Најмање једно доставно возило носивости до 1 тоне,
Најмање једно теретно возило носивости до 5 тона


Доказује се приложеном копијом саобраћаје дозволе, фотокопија пописне
листе основних средстава и/или уговор о закупу, лизингу и фотокопија
саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола за моторна возила
и полиса осигурања. (Напомена: уговор о закупу треба да обухвата период
најкасније од дана подношења понуде до извођења радова по уговору).

4.2. Опрема
Минимални услови које понуђач мора да испуни:
Најмање једна штемарица,
Најмање једна вибро-плоча,
Једна клипна пумпа за испитивање притиска у инсталацијама,
Најмање једнан вибратор за бетон,


Доказује се приложеном копијом рачуна и/или фотокопијом пописне листе
основних средстава и/или уговором о закупу, лизингу. (Напомена: уговор о
закупу треба да обухвата период најкасније од дана подношења понуде до
извођења радова по уговору).

Напомена: Пожељно је да Понуђач изврши обилазак места извођења радова
ради што бољег сагледавања и давања што прецизније и прихватљиве
понуде.
Oбавештење:
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то:
- извод из регистра Агенције за привредне регистре,
- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности,
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је
регистрован у Регистру понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) Закона о јавним
набавкама. У том случају понуђач је дужан да у понуди наведе да се налази у
регистру понуђача.
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци јавно
доступни.
4. УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ
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- документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
- Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом, осим
Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених у
референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Понуда коју понуђач достави без Референц листе и копије потврда, сматраће се
неприхватљивом.
Напомена: Понуђач је дужан доставити уз понуду и копију ОП обрасца, или
овлашћење (пуномоћ) уколико је заступање поверено другом лицу, као и копију
картона депонованих потписа.
У случају да понуђач достави понуду без копије ОП обрасца, или овлашћења
(пуномоћја) уколико је заступање поверено другом лицу, као и копије картона
депонованих потписа, неће се сматрати битним недостатком понуде.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од
пет дана од пријема писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену
копију оних доказа о испуњености наведених услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је
понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
затражи да исти достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, односно
доказа које наручилац буде захтевао.
5. Понуђачи могу конкурсну документацију преузети лично код наручиоца, на адреси
Сегедински пут бр. 22, Суботица или исту могу преузети у електронској форми,
подношењем захтева на е-маил адресу pgordan@toplanasubotica.co.rs сваки радни дан
од 7-14 часова. Конкурсна документација доступна је на Порталу Управе за јавне
набавке и на Интернет страни Наручиоца www.toplanasubotica.co.rs
6. Понуде на српском језику са комплетном захтеваном документацијом подносе се у
запечаћеном омоту на адресу: ЈКП „Суботичка топлана“, Сегедински пут бр. 22,
Суботица са назнаком „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ“ – јавна набавка мале вредности набавка радова – АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, бр. 37/20 ЈНМВ и то:
лично у просторијама Наручиоца на адреси ЈКП ˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут
број 22, Суботица или путем поште на исту адресу. На полеђини омота назначити
назив, број телефона и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и час пријема понуде.
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Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
7. Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а на основу
елемената критеријума: понуђена цена и рок извођења радова.
8. Наручилац је објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки дана
11.08.2020. године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу
ЈКП˝Суботичка топлана˝ Суботица, Сегедински пут број 22, најкасније дана 20.08.2020.
године до 10 часова. У случају подношења понуде по истеку рока одређеног за
подношење понуде, понуда ће се сматрати неблаговременом и иста ће се неотворена
вратити понуђачу.
9. Наручилац ће приступити јавном отварању понуда дана 20.08.2020. године у 12.00
часова у службеним просторијама ЈКП˝Суботичка топлана˝ Суботица, Сегедински пут
бр. 22.
Представници понуђача могу бити присутни на отварању понуда, а у случају намере
активног учествовања у поступку отварања понуда, дужни су да предају писмена
пуномоћја непосредно пре отварања понуда и да назначе своје присуство.
10. Наручилац ће Одлуку о додели уговора донети у року не дужем од 10 дана од дана
отварања понуда.
11. Информације у вези са позивом и конкурсном документацијом могу се добити
писменим
путем
на
адреси
наручиоца
или
путем
е-маила
pgordan@toplanasubotica.co.rs сваки радни дан од 7-14 часова, контакт особа Гордан
Папић.

Конкурсна документација 37/20 ЈНМВ

8/57

АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
ПРИЈАВА ПОНУЂАЧА
Број 37/20 ЈНМВ

ПОНУЂАЧ
Назив
понуђача______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Адреса
понуђача_____________________________________________________________
Пријављујемо се по Позиву број 13-37/20-7 ЈНМВ за позицију:
Јавна набавка мале вредности – набавка радова – АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________

Датум:__________године.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
у поступку јавне набавке мале вредности
- набавка радоваАДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Број: 37/20 ЈНМВ
1. Понуђач је дужан да у обрасцу Понуде, који представља саставни део конкурсне
документације, наведе број понуде, датум понуде, назив и седиште понуђача,
цену радова, евентуални попуст, начин на који се подноси понуда, рок важења
понуде, попуни податке у прилогу бр. 1. обрасца Понуде који се односе на
понуђача, набавку радова, плаћање и цену.
2. Понуда се саставља на обрасцу који чини саставни
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

део

конкурсне

3. Понуду саставити на српском језику.
4. Наручилац ће одбити све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве
понуде.
5. Сви обрасци везани за понуду морају бити потписани од стране овлашћеног
лица понуђача. Понуде које не садрже потписане обрасце неће бити
разматране.
6. УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
- документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
- Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом
осим Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца
наведених у референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Понуда коју понуђач достави без Референц листе и копије потврда,
сматраће се неприхватљивом.
Напомена: Понуђач је дужан доставити уз понуду и копију ОП обрасца, или
овлашћење (пуномоћ) уколико је заступање поверено другом лицу, као и
копију картона депонованих потписа.
У случају да понуђач достави понуду без копије ОП обрасца, или
овлашћења (пуномоћја) уколико је заступање поверено другом лицу, као и
копије картона депонованих потписа, неће се сматрати битним недостатком
понуде.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да у року од пет дана од пријема писменог позива наручиоца
достави на увид оригинал или оверену копију оних доказа о испуњености
наведених услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача
Конкурсна документација 37/20 ЈНМВ
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чија је понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да затражи да исти достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа, односно доказа које наручилац буде захтевао.
7. Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
8. Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
9. Уколико понуђач ангажује подизвођача, дужан је да у понуди наведе проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у
случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу. Проценат
укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача..
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за
део набавке који ће извршити преко подизвођача.
10. У случају подношења заједничке понуде, саставни део исте је Споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење
уговора.
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финасија;
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству рударства и енергетике;
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Конкурсна документација 37/20 ЈНМВ
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12. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП ''Суботичка
топлана'', Сегедински пут бр. 22, Суботица, лично или поштом, са назнаком:
''Измена понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр.37/20 ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Опозив понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка радова АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ – НЕ ОТВАРАТИ'';
''Измена и допуна понуде у поступку јавне набавке мале вредности – набавка
радова - АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ – НЕ
ОТВАРАТИ''.
13. Цена у понуди мора бити изражена у РСД, без ПДВ-а.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
14. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
15. Наручилац ће извршити оцењивање понуда у поступку јавне набавке мале
вредности – набавке радова, на основу критеријума: економски најповољнија
понуда, а на основу следећих елемената критеријума: понуђена цена и рок
извођења радова.
Елементи критеријума

Бр.пондера

1.
Понуђена цена
2.
Рок извођења радова
УКУПНО:

1.

2.

50
50
100

Пондерисање елемента критеријума понуђена цена врши се према
следећој формули:
Најнижа понуђена цена x максимални број пондера = број пондера
Цена понуђача
Пондерисање елемената критеријума рок извођења радова:
Најкраћи рок извођења радова x максимални број пондера = број пондера
Понуђени рок извођења радова

50 пондера

50 пондера

Напомена:
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- Уколико приликом оцене понуда Наручилац две или више понуда оцени
једнаким бројем пондера, најповољнија ће бити понуда са најнижом понуђеном
ценом. У случају две или више понуда са истом понуђеном ценом, најповољнија
ће бити понуда са најкраћим роком извођења радова. У случају две или више
понуда са истом понуђеном ценом и истим роком извођења радова, наручилац
ће изабрати као најповољнију понуду изабрану путем жреба. У наведеном
случају Наручилац ће писмено известити понуђаче о времену, месту и начину
одржавања жреба.
- Број пондера (Б) се заокружује на цели број, према правилима математичког
заокруживања
16. Рок извођења радова је 35 дана од дана увођења извођача у посао од
стране наручиоца.
17. Гарантни рок на изведне радове је 2 године рачунајући од дана записничке
примопредаје изведених радова.
18. Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења
поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не
може да буде већа од вредности из члана 124а Закона о јавним набавкама
19. Понуђач је дужан да на документима која садрже поверљиве податке и која не
смеју да буду дата на увид другим понуђачима, на страни сваког појединачног
документа за које понуђач сматра да садржи поверљиве податке у горњем
десном углу крупним словима напишу ''ПОВЕРЉИВО'', и потпишу од стране
одговорног лица. Наручилац ће се према таквој Понуди опходити сходно члану
14. Закона о јавним набавкама. Уколико Понуђачи не поступе по овом упутству,
подаци се неће сматрати поверљивим.
20. Понуда се доставља до дана и сата који је одређен у позиву.
21. Образац понуде се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним
словима ручно, али не графитном оловком. Неодговарајуће и неблаговремено
достављене понуде неће се узети у разматрање.
22. Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА НЕОТВАРАЈ”, за јавну набавку мале вредности - набавка радова – АДАПТАЦИЈА
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ, и то: лично у просторијама
Наручиоца на адреси ЈКП ˝Суботичка топлана˝, Сегедински пут број 22,
Суботица, или путем поште на исту адресу. На коверти мора бити назначен
предмет јавне набавке, а на полеђини тачан назив, адреса и контакт телефон
понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
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Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди пријема, наручилац ће навести датум и час
пријема понуде.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
23. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, како је то предвиђено чланом 20. Закона о јавним
набавкама. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није
дозвољено.
24. Понуђачи су дужни да уз Понуду поднесу Референц листу која се односи на
предметну јавну набавку, а која нарочито садржи следеће: податке о наручиоцу
предмета јавне набавке и списак најважнијих изедених радова са износима,
датумима и листама наручилаца за претходне три године (2017, 2018, 2019).
Приложена референц листа се доказује са копијама потврда издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије Потврда издате од
стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на
потписан образац Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом.
25. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
26. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни Изјаву ''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'', која
је саставни део конкурсне документације.
27. Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да Наручиоцу
достави:
а/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора, Захтев за
*
регистрацију менице оверен од стране понуђача и пословне банке, меницу
*
оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију
*
картона депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП
обрасца.
_____________________________________________________________________
* Уколико картон депонованих потписа није снабдевен печатом понуђача, ни захтев за регистрацију
менице, као ни сама меница не морају бити снабдевени печатом
____________________________________________________________________________________________
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б/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року, тј.
за отклањање недостатака изведених радова у тренутку закључења уговора,
*
Захтев за регистрацију менице оверен од стране понуђача и пословне банке,
*
меницу оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање,
*
копију картона депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију
ОП обрасца.
Наручилац је дужан да наведене менице, менично овлашћење-писмо попуњено
на висину од 10% од уговорене вредности, Захтев за регистрацију менице
*
оверен од стране понуђача и пословне банке, копију картона депонованих
*
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати
Понуђачу у року од 30 дана од дана истека назначених гаранција.
28. Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року не дужем од 10
дана од дана јавног отварања понуда.
29. Понуђач може поднети наручиоцу Захтев за заштиту права у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије
одређено.
У случају подношења захтева за заштиту права пре отварања понуда, којим се
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Подносилац захтева је
дужан да приликом подношења захтева уплати таксу у висини од 60.000,00 РСД,
на следећи жиро рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, позив на број:
37/20 ЈНМВ, са шифром плаћања 153 или 253, сврха уплате ЗЗП: ЈКП ''Суботичка
топлана'', 37/20 ЈНМВ и прималац: Буџет Републике Србије.
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.
Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.

_____________________________________________________________________
* Уколико картон депонованих потписа није снабдевен печатом понуђача, ни захтев за регистрацију
менице, као ни сама меница не морају бити снабдевени печатом
____________________________________________________________________________________________
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После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка рок
за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања Одлуке
на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а
копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је
дужан да приликом подношења захтева уплати таксу у висини од 60.000,00 РСД,
на следећи жиро рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, позив на број:
37/20 ЈНМВ, са шифром плаћања 153 или 253, сврха уплате ЗЗП: ЈКП ''Суботичка
топлана'' Суботица, 37/20 ЈНМВ и прималац: Буџет Републике Србије. Наручилац
ће закључити уговор са понуђачем у року од 8 дана од истека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.
30. У складу са чланом 11. став 4. тачка 2) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15 и 41/19) испуњеност свих услова
утврђених конкурсном документацијом Понуђач може да доказује писаном
Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу и иста је
саставни део ове конкурсне документације и у том случају све доказе из члана
77. Закона о јавним набавкама, тражене конкурсном документацијом,
понуђач НИЈЕ ДУЖАН доставити уз понуду, осим услова из става 1. тачка 5)
истог члана, који се односи на важећу дозволу за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног органа, уколико је предвиђена посебним
прописом и тражена конкурсном документацијом Наручиоца и осим Референц
листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених у референц
листи, КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ УЗ ПОНУДУ.
Понуда коју понуђач достави без Референц листе и копије потврда,
сматраће се неприхватљивом.
Напомена: Понуђач је дужан доставити уз понуду и копију ОП обрасца, или
овлашћење (пуномоћ) уколико је заступање поверено другом лицу, као и
копију картона депонованих потписа.
У случају да понуђач достави понуду без копије ОП обрасца, или
овлашћења (пуномоћја) уколико је заступање поверено другом лицу, као и
копије картона депонованих потписа, неће се сматрати битним недостатком
понуде.
31. Понуђач треба да достави понуду повезану јемствеником. Понуде које не буду
повезане јемствеником неће се сматрати битним недостатком понуде.
Обавезно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови.
32. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
33. ОБАВЕШЕТЕЊЕ: Приликом сачињавања понуде употреба печата није
обавезна
34. Обавеза понуђача је да попуни елементе из модела уговора као и да потпише
последњу страну модела уговора као саставног дела понуде, из разлога што
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потписивање модела уговора представља давање сагласности понуђача са
садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним
понуђачем. Понуђач својим потписом исказује намеру да, уколико његова понуда
буде изабрана као најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности
да накнадно тражи измену појединих елемената уговора о јавној набавци.
Непотписивање последње стране модела уговора сматраће се битним
недостатком понуде и иста ће бити одбијена као неприхватљива (чл. 106. став 1.
тачка 5 Закона о јавним набавкама).
35. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави Понуђачу којем је исти
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
36. На све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом
примењују се одредбе Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(бр. 37/20 ЈНМВ)

Предмет понуде: у поступку јавне набавке мале вредности - набавке радоваАДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Наручилац:

ЈКП ˝ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ , СУБОТИЦА

Назив и седиште понуђача:

Изјављујем да сам упознат са


условима из Позива и Конкурсне документације.

Све док се не потпише уговор, Понуда обавезује обе стране да се понашају у складу са
њом.
Овим прихватамо све услове и захтеве који су дати у Позиву и Конкурсној
документацији.

Потпис овлашћеног лица
понуђача
________________
Датум:__________године.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА РАДОВА
ПОНУДА бр. 37/20 ЈНМВ
Јавна набавка бр. 37/20 ЈНМВ
Предмет понуде: набавка радова:
АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА
Наручилац:

ЈКП ˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝

Број понуде:
Датум понуде:
Назив и седиште понуђача:

Нудимо набавку радова по конкурсној документацији, за укупан износ од:
_______________________

РСД.(без ПДВ)

(словима: _____________________________________________________ _____РСД)

Понуда се подноси: (заокружити):
1. самостално,
2. као заједничка понуда,
3. понуда са подизвођачем.
Рок важења понуде______________дана. (мора бити изражен у броју дана од дана
отварања понуде и не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде)

Потпис овлашћеног лица
понуђача
Датум:__________године.
________________________
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ПРИЛОГ 1.
Прилог 1. је саставни део Понуде.
Поља у табели која су унешена представљају захтев Наручиоца и обавезујућа су за
Понуђача.
Понуђач мора да попуни празна поља у табели. Понуде које не садрже комплетне
податке и које нису потписане неће бити разматране.
Наслов

Подаци

А) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив и адреса Наручиоца

ЈКП˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝
Сегедински пут 22
24000 Суботица
Р Србија

Пословна банка

Војвођанска банка а.д. Нови Сад,
филијала Суботица

Број текућег рачуна

325-9500700000174-61

Б) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пун назив понуђача

Седиште

Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Телефон
Фаx
е-маил адреса
Пословна банка
Број текућег рачуна

Овлашћени представник Понуђача
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В) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ИЗ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Пун назив члана из заједничке понуде

Седиште

Матични број (МБ)

Порески идентификациони број (ПИБ)

Телефон
Фаx
Е-маил адреса

Пословна банка

Број текућег рачуна

Овлашћени представник члана групе из
заједничке понуде

Напомена:
- Уколико понуђач подноси заједничку понуду са више учесника/чланова, копира
образац под В) у потребан број примерака
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Г) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пун назив подизвођача

Седиште
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Телефон
Фаx

Е-маил адреса

Пословна банка
Број текућег рачуна
Овлашћени представник Подизвођача
Проценат укупне вредности набавке
који ће се поверити подизвођачу
(не може бити већи од 50%)
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена:
- Уколико Понуђач ангажује више подизвођача копие образац под Г) у потребан број
примерака
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1.

2.

ОПШТИ УСЛОВИ
По законима

Р Србије

Службени језик

Српски

ПЛАЋАЊЕ
Наручилац ће плаћање Понуђачу вршити
вирманом у року до 45 дана по изведеним
радовима, на основу и од дана исправно
достављене фактуре.

Начин плаћања

(плаћање се мора спровести најкасније у
року од 45 дана, сходно Закону о роковима
измирења
новчаних
обавеза
у
комерцијалним трансакцијама (''Сл.гласник
РС'' бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и
91/2019).

3.

4.

УКУПНА ЦЕНА (РСД без ПДВ-а)
Валута обавезе

РСД

У цену су укључени трошкови

Понуђена цена мора да садржи све
трошкове везане за набавку радова

ОПЦИЈА ПОНУДЕ

_________ дана
(рок важења понуде не сме бити краћи од
30 дана)

5.

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Рок извођења радова је 35 дана од
дана увођења извођача у посао од
стране наручиоца

6.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок на изведне радове је 2
године рачунајући од дана
записничке примопредаје изведених
радова

(предмета јавне набавке)

7.

ДА

Уписан у регистар понуђача
(заокружити)

НЕ

Потпис овлашћеног лица понуђача
Датум:__________године.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СУБОТИЧКА ТОПЛАНА
Број:
Дана:
СУБОТИЦА

МОДЕЛ

УГОВОРА

(37/20 ЈНМВ)
Закључен у Суботици, дана _________ године, између:
1. Јавног комуналног предузећа СУБОТИЧКА ТОПЛАНА Суботица, Сегедински
пут број 22, ПИБ: 100847219, м.бр.: 08038180, које заступа директор Бобић
Предраг, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. ____________________________________________________________________
_________________________ (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.
Члан 1.
Предмет уговора је: Јавна набавка мале вредности - набавка радова – АДАПТАЦИЈА
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА, према Понуди бр.___________од__________ године и
спецификацији услуге из конкурсне документације бр. 37/20 ЈНМВ, у вредности од
______________ РСД без ПДВ-а, који чине саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Уговор се закључује након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да за изведене радове из члана 1. овог Уговора врши плаћање
Извршиоцу у року до 45 дана на основу и од дана исправно достављене фактуре, а по
изведеним радовима.
Члан 4.
Рок извођења радова је 35 дана од дана увођења извођача у посао од стране
наручиоца након чега ће представник Наручиоца и представник Извођача извршити
записничку примопредају изведених радова.
Уколико Извођач не изведе радове у року из става 1. овог члана, обавезан је да за
сваки дан кашњења плати Наручиоцу износ од 0,5 % од уговорене вредности, с тим да
укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности. Уколико
Извођач не изведе радове или их изврши делимично, обавезан је да плати Наручиоцу
уговорну казну у висини од 5% од укупне уговорене цене. Право Наручиоца на наплату
уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.
Члан 5.
Уговорне стране констатују да је Извођач у тренутку закључења овог Уговора предао
Наручиоцу:
Конкурсна документација 37/20 ЈНМВ
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- једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
*
гаранцију за добро извршење посла, Захтев за регистрацију менице оверен од
*
стране извођача и пословне банке, меницу оверену печатом и потписану од стране
*
лица овлашћеног за заступање, копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац је дужан да наведену меницу, менично овлашћење-писмо попуњено у
*
висини 10% од уговорене вредности, Захтев за регистрацију менице оверен од стране
*
извођача и пословне банке, копију картона депонованих потписа овереног од стране
пословне банке и копију ОП обрасца, врати Извођачу у року од 30 дана од дана истека
назначених гаранција.
Гаранција за добро извршење посла траје од дана закључења уговора до записничке
примопредаје изведених радова.
Члан 6.
Гаранција за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року на изведене
радове износи 2 године, рачунајући од дана записничке примопредаје изведених
радова.
Стране констатују да је Извођач у тренутку закључења овог Уговора предао Наручиоцу:
- једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року, тј. за
отклањање недостатака изведених радова у гарантном року, Захтев за регистрацију
*
*
менице оверен од стране извођача и пословне банке, меницу оверену печатом и
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона депонованих
*
потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац је дужан да наведену меницу, менично овлашћење-писмо попуњено у
*
висини 10% од уговорене вредности, Захтев за регистрацију менице оверен од стране
*
извођача и пословне банке, копију картона депонованих потписа овереног од стране
пословне банке и копију ОП обрасца, врати Извођачу у року од 30 дана од дана истека
назначених гаранција.
Гарантни рок за квалитет изведених радова, траје од записничке примопредаје
изведених радова, до дана истека гарантног рока наведеног у понуди.
_________________________________________________________________________________________________
*Уколико картон депонованих потписа није снабдевен печатом понуђача, ни захтев за регистрацију менице,
као ни сама меница не морају бити снабдевени печатом.
_________________________________________________________________________________________________

Члан 7.
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Наручилац и Извођач ће приликом извршења предмета набавке извршити
квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће сачинити Записник који потписују
представник Наручиоца и представник Извођача.
Ако се након изођења радова покаже неки недостатак који се није могао открити
уобичајеним прегледом, сачињава се рекламациони записник који се потписује од
стране представника Наручиоца и Извођача.
У случају да је Извођач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изведене радове
прегледа без одлагања и да благовремено обавести Извођача о уоченом недостатку.
У случајевима из претходна три става, Наручилац, има право да захтева од Извођача
да отклони уочени недостатак.
Члан 8.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с тим да се вредност уговора
може повећати максимално до 5% од укупне вредности овог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а Закона
о јавним набавкама.
Члан 9.
Извођач се обавезује да извести Наручиоца у периоду извршења Уговора о
евентуалним статусним променама, блокади рачуна и покретању стечајног или
ликвидационог поступка.
Уколико Извођач не поступи у складу са претходним ставом, Наручилац задржава
право да једностраном Изјавом воље раскине Уговор.
Члан 10.
Извођач се обавезује на квалитет изведених радова у складу са правилима професије,
стандардима и нормативима који важе и примењују се у обављању предметних
радова.
Извођач одговара за штету која Наручиоцу настане услед непрофесионалног,
нестручног поступања.
Члан 11.
Уговорне стране уговарају примену Посебних узанси о грађењу.
Члан 12.
Овај Уговор се закључује на одређено време, односно са изведеним радовима сматра
се извршеним.
Члан 13.
За евентуалне спорове настале из овог Уговора, уговорне стране уговарају надлежност
Суда у Суботици.
Члан 14.
Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Извођач задржава
2 (два), а Наручилац 4 (четири) примерка.
За Извођача,

За Наручиоца,
Д и р е к т о р,
Бобић Предраг, дипл.екон.
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Обавеза понуђача је да попуни елементе из модела уговора као и да потпише последњу страну модела
уговора као саставног дела понуде, из разлога што потписивање модела уговора представља давање
сагласности понуђача са садржином (елементима) уговора који ће наручилац закључити са изабраним
понуђачем. Понуђач својим потписом исказује намеру да, уколико његова понуда буде изабрана као
најповољнија, заиста и закључи такав уговор, без могућности да накнадно тражи измену појединих
елемената уговора о јавној набавци.
Непотписивање последње стране модела уговора сматраће се битним недостатком понуде
и иста ће бити одбијена као неприхватљива (чл. 106. став 1. тачка 5 Закона о јавним набавкама)
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УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности, према члану 75. Закона о
јавним набавкама, има понуђач ако испуњава следеће услове:
1) регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре,
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији,
4) да наведе 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. Закона).
Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности, према члану 76. Закона о
јавним набавкама, има понуђач ако испуњава и следеће услове:
1) да поседује неопходан финансијски капацитет,
2) да поседује неопходан пословни капацитет,
3) да поседује неопходан кадровски капацитет,
4) да поседује неопходан технички капацитет.
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УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
На основу члана 77. Закона о јавним набавкама и члана 17., односно члана 18. и 19.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, испуњеност услова за учешће у
поступку јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:
А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ - Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност обавезних услова подносилац
понуда доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 1. Закона, а у свему
у складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће обавезне услове са начином
њиховог доказивања:
1.
2.

3.

4.

извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
правна лица: 1 - Извод из казнене евиденције, односно уверење основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 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 органозованог 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 неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није усуђиван 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);
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне
самуоправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона), потписивањем Изјаве која је
саставни део конкурсне документације.
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Докази из тачке 2. и 3. из претходног става не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.
Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке мале
вредности одређени су у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Испуњеност додатних услова подносилац понуда
доказује достављањем доказа у складу са чланом 77. став 2. Закона, а у свему у
складу са конкурсном документацијом.
За предметну јавну набавку наручилац захтева следеће додатне услове са начином
њиховог доказивања:
1. Неопходан финансијски капацитет за набавку радова:
1.1. Понуђач који у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је објављен
позив за подношење понуда није био у блокади у укупном трајању од минимум
60 дана, односно непрекидном трајању од минимум 20 дана.


Доказује се Потврдом Народне банке Србије, Принудне наплате,
Одељења за пријем и контролу и унос основа и налога – Крагујевац, која
ће обухватити захтевани период.

2. Неопходан пословни капацитет за набавку радова:
2.1. Понуђач који је у последње три године (2017, 2018, 2019) остварио укупан
промет радова који су предмет ове јавне набавке, најмање у износу од
4.400.000,00 РСД.


Доказује се референц листом Понуђача која садржи: податке о наручиоцу
радова и списак најважнијих изведених радова са износима, датумима и
листама наручилаца за претходне три године (2017, 2018, 2019).



Приложена референц листа се доказује са копијама издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи. Наведене копије издате од
стране Наручилаца, понуђач је дужан да достави уз понуду без обзира на
потписан образац Изјаве о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом.

2.2. Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то сертификате
према стандардима:
ISO 9001 – Систем управљања квалитетом
ISO 14001 – Систем управљања заштитом животне средине
ISO 45001 - Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на
раду
•

Доказује се приложеном копијом одговарајућег важећег сертификата

3. Неопходан кадровски капацитет за набавку радова:
3.1. Понуђач мора да поседује неопходан кадровски капацитет и то: Да има у
радном односу или ангажована по другом основу у складу са Законом о раду
најмање 18 лица која могу бити ангажована на реализацији предметне набавке,
од којих:
једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом ИКС
410 (или 411 или 400),
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најмање 1 (једно) лице за безбедност и заштиту на раду са положеним
стручним испитом,
- најмање 12 радника са одговарајућим стручним дипломама: 2 керамичара, 2
водоинсталатера, 4 зидара, 4 молера/молерофарбара и 4 помоћна радника.
Сва ангажована лица (и инжењери и радници) морају имати адекватан
лекарски преглед, што се доказује прилагањем копије „обрасца 6“ из обавезне
евиденције из области БЗР о завршеној основној обуци за безбедан и здрав рад.
Неопходан кадровски капацитет за све раднике из тачке 3.1. доказује се:
Приложеном копијом М обрасца, ако су у радном односу код понуђача и
позитивним лекарским уверењем;
Ако су радно ангажовани код понуђача доказује се уговором о радном
ангажовању ван радног односа и позитивним лекарским уверењем;
За
све
раднике
са
стручним
дипломама
доставити
диплому/сертификат/уверење издато од стране образовне институције (не
признају се интерне квалификације)
Инжењерска Лиценца се доказује потврдом Инжењерске коморе Србије о
важењу лиценце, не старије од месец дана. (овај документ Понуђач није у
обавези доставити уколико је исти доступан на интернет страници Инжењерске
коморе Србије у ком случају понуђач треба да наведе интернет страницу где се
исти може преузети)
За лице за безбедност и заштиту на раду доставити доказ о радном
статусу уколико је код понуђача запослен – М образац и фотокопију потребне
лиценце-сертификата. Уколико лице за безбедност и заштиту на раду није у
сталном радном односу код понуђача, доставити доказ о радном ангажовању фотокопију уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених
послова или другог уговора о радном ангажовању и фотокопију потребне
лиценце-сертификата. Уколико понуђач ангажује агенцију која се бави
пословима безбедности и здравља на раду доставити – уговор о пословно –
техничкој сарадњи (у ком случају је понуђач у обавези да достави заједничку
понуду), М образац и фотокопију потребне лиценце-сертификата.
4. Неопходан технички капацитет за набавку радова:
Понуђач мора да поседује неопходан технички капацитет и то:
4.1. Возила
Минимални услови које понуђач мора да испуни:
Најмање једно доставно возило носивости до 1 тоне,
Најмање једно теретно возило носивости до 5 тона


Доказује се приложеном копијом саобраћаје дозволе, фотокопија пописне
листе основних средстава и/или уговор о закупу, лизингу и фотокопија
саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола за моторна возила
и полиса осигурања. (Напомена: уговор о закупу треба да обухвата период
најкасније од дана подношења понуде до извођења радова по уговору).

4.2. Опрема
Минимални услови које понуђач мора да испуни:
Најмање једна штемарица,
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Најмање једна вибро-плоча,
Једна клипна пумпа за испитивање притиска у инсталацијама,
Најмање једнан вибратор за бетон,

Доказује се приложеном копијом рачуна и/или фотокопијом пописне листе
основних средстава и/или уговором о закупу, лизингу. (Напомена: уговор о
закупу треба да обухвата период најкасније од дана подношења понуде до
извођења радова по уговору).

Напомена: Пожељно је да Понуђач изврши обилазак места извођења радова
ради што бољег сагледавања и давања што прецизније и прихватљиве
понуде.
УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИТИ:
-документацију којом се доказује испуњеност свих услова
или
- Изјаву о испуњавању свих услова утврђених конкурсном документацијом осим
Референц листе и копије потврда издате од стране Наручилаца наведених у
референц листи, које је неопходно доставити уз Понуду.
Понуда коју понуђач достави без Референц листе и копије потврда, сматраће се
неприхватљивом
Напомена: Понуђач је дужан доставити уз понуду и копију ОП обрасца, или
овлашћење (пуномоћ) уколико је заступање поверено другом лицу, као и копију
картона депонованих потписа.
У случају да понуђач достави понуду без копије ОП обрасца, или овлашћења
(пуномоћја) уколико је заступање поверено другом лицу, као и копије картона
депонованих потписа, неће се сматрати битним недостатком понуде.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
може пре доношења Одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од
пет дана од пријема писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену
копију оних доказа о испуњености наведених услова, које наручилац буде захтевао.
Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама,
наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је
понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да
затражи да исти достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може да
затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, односно
доказа које наручилац буде захтевао.
Понуђач је дужан да да посебну Изјаву да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити
животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде, која је саставни део конкурсне документације.
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Oбавештење:
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа и то:
- извод из регистра Агенције за привредне регистре,
- Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности,
- сходно члану 78. став 5. Закона о јавним набавкама Понуђач који је
регистрован у Регистру понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) Закона о јавним
набавкама. У том случају понуђач је дужан да у понуди наведе да се налази у
регистру понуђача.
- Понуђачи су дужни да наведу интернет страницу где су тражени подаци јавно
доступни.
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На основу члана 77. став.4. Закона о јавним набавкама дајемо следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам
све услове утврђене конкурсном документацијом и прописане чланом 77. Закона о
јавним набавкама (осим услова из става 1. тачка 5) истог члана, који се односи на
важећу дозволу за обављање делатности, издате од стране надлежног органа, уколико
је тражена од стране наручиоца у конкурсној документацији) и чланом 17., односно
чланом 18. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Изјавом нису обухваћене Референц листе и потврде издате од стране
Наручилаца наведених у Референц листи, које је понуђач у обавези да у копији
достави уз Понуду.
Уколико моја понуда буде изабрана као најповољнија, у року од пет дана од писменог
позива наручиоца, доставићу на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_________________

Напомене:
1. У случају подношења заједничке понуде, Изјава о испуњавању свих услова утврђених конкурсном
документацијом мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача (додатне услове из
члана 76. Закона о Јавним набавкама, понуђачи из заједничке понуде могу да испуне заједно).
2. Уколико Понуђач подноси заједничку понуду треба да копира овај образац у потребан број примерака,
како би овлашћена лица сваког понуђача из заједничке понуде потписала предметну Изјаву.
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На основу члана 77. став.4. Закона о јавним набавкама дајемо следећу
ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ СВИХ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
(за подизвођаче)

Којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да испуњавам
све услове утврђене конкурсном документацијом и прописане чланом 77. ст.1. Закона
о јавним набавкама (осим услова из става 1. тачка 5) истог члана, који се односи на
важећу дозволу за обављање делатности, издате од стране надлежног органа, уколико
је тражена од стране наручиоца у конкурсној документацији) и чланом 17., односно
чланом 18. и 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Изјавом нису обухваћене Референц листе и потврде издате од стране
Наручилаца наведених у Референц листи, које је понуђач у обавези да у копији
достави уз Понуду.
Уколико моја понуда буде изабрана као најповољнија, у року од пет дана од писменог
позива наручиоца, доставићу на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова.

Потпис овлашћеног лица подизвођача
_________________

Напомене:
1. Понуђач који самостално подноси понуду није у обавези да попуњава овај образац
2. Уколико Понуђач подноси понуду са једним или више подизвођача треба да копира овај образац у
потребан број примерака, како би овлашћена лица сваког подизвођача потписала предметну Изјаву.
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ПРОСТОРИЈА

JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама и члана 16.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујемо да понуду број_____________од_____________године, припремљену на
основу позива за достављање понуде у поступку јавне набавке мале вредности набавке радова - АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ,
објављеног дана 11.08.2020. године на Порталу Управе за јавне набавке подносимо
независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

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

Понуђач_______________________________________________________________
у
поступку јавне набавке мале вредности - набавка радова – АДАПТАЦИЈА
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА – бр. 37/20 ЈНМВ, поштовао је 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.

Датум

Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________

_____________________

Напомене:
1. У случају подношења заједничке понуде, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача;
2. Уколико Понуђач подноси заједничку понуду треба да копира овај образац у потребан број примерака,
како би овлашћена лица сваког понуђача из заједничке понуде потписала предметну Изјаву.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Назив и опис трошкова

Износ

УКУПНО:
Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Сходно чл. 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015) трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач
и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац ће понуђачу надокнадити 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: попуњавање овог обрасца није обавезно
У _______________________ дана ________ 2020. године.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________________

Конкурсна документација 37/20 ЈНМВ

38/57

АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Наручилац у конкурсној документацији одређује врсту и начин подношења средстава
финансијског обезбеђења којима Понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у
поступку додељивања уговора о јавној набавци, висину и рокове средстава
финансијског обезбеђења.
У односу на горе наведено, Наручилац захтева достављање следеће врсте
финансијског обезбеђења од Понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија:
1) ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да у тренутку
закључења уговора Наручиоцу достави:
а/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
*
гаранцију за добро извршење посла, Захтев за регистрацију менице оверен од
*
стране понуђача и пословне банке, меницу оверену печатом и потписану од стране
*
лица овлашћеног за заступање, копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац је дужан да наведену меницу, менично овлашћење-писмо попуњеним на
*
висину од 10% од уговорене вредности, Захтев за регистрацију менице оверен од
*
стране понуђача и пословне банке, копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Понуђачу у року од 30 дана од дана
истека назначене гаранције.
Уколико понуђач не достави меницу пре закључења уговора понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Гаранција за добро извршење посла траје од дана закључења уговора до записничке
примопредаје изведених радова.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, односно
уколико Наручилац трпи штету.
______________________________________________________________________________________________
*Уколико картон депонованих потписа није снабдевен печатом понуђача, ни захтев за регистрацију менице,
као ни сама меница не морају бити снабдевени печатом.
______________________________________________________________________________________________
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2) ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО
ГАРАНТНОМ РОКУ

ИЗВРШЕЊЕ

УГОВОРНИХ

ОБАВЕЗА У

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да у тренутку
закључења уговора Наручиоцу достави:
б/ једну регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем-писмом
попуњеним у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, као
гаранцију за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року, тј. за
отклањање недостатака изведених радова у тренутку закључења уговора, Захтев за
*
регистрацију менице оверен од стране понуђача и пословне банке, меницу оверену
*
печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, копију картона
*
депонованих потписа овереног од стране пословне банке и копију ОП обрасца.
Наручилац је дужан да наведену меницу, менично овлашћење-писмо попуњеним на
*
висину од 10% од уговорене вредности, Захтев за регистрацију менице оверен од
*
стране понуђача и пословне банке, копију картона депонованих потписа овереног од
стране пословне банке и копију ОП обрасца, врати Понуђачу у року од 30 дана од дана
истека назначене гаранције.
Гарантни рок на изведене радове одређен је периодом који је понуђач навео у понуди,
а обавеза понуђача је да у Понуди која је саставни део конкурсне документације,
наведе исти.
Гарантни рок за квалитетно извршење уговорних обавеза у гарантном року за изведене
радове, траје од дана записничке примопредаје изведених радова, до дана истека
гарантног рока наведеног у понуди.
Наручилац и Понуђач ће у тренутку записничке примопредаје целокупно изведених
радова извршити квалитативни и квантитативни пријем, о чему ће сачинити записник
који потписују представнци Наручиоца и Понуђача.
Приликом пријема предмета набавке, представник Наручиоца је дужан да изведене
радове на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима
одмах саопшти Понуђачу.
Ако се након пријема предмета набавке покаже неки недостатак који се није могао
открити уобичајеним прегледом, сачињава се рекламациони записник који се потписује
од стране представника Наручиоца и Понуђача.
У случају да је Понуђач знао или могао знати за недостатке, Наручилац има право да
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да радове прегледа без
одлагања и да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку.
Наручилац има право да захтева од Понуђача да отклони недостатке на изведеним
радовима.
У случају да Понуђач не буде отклонио недостатке из претходног става овог члана,
Наручилац ће активирати меницу за квалитетно извршење уговорних обавеза у
гарантном року.
______________________________________________________________________________________________
*Уколико картон депонованих потписа није снабдевен печатом понуђача, ни захтев за регистрацију менице,
као ни сама меница не морају бити снабдевени печатом.
______________________________________________________________________________________________
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
Број јавног позива:________________
Референц листу доставити за претходне 3 године –(2017. 2018. 2019. година)
Спецификација сличних уговора извршених у претходне 3 године.
р.бр

назив Наручиоца
адреса
контакт особа
број телефона

спецификација
радова који су
предмет јавне
набавке

вредност
изведених
радова
(изражених у РСД
без ПДВ-а)

период
извођења
радова

УКУПНО:
Приложена референц листа се доказује са копијама Потврда издатим од стране
Наручилаца наведених у референц листи.
Обавезан прилог уз Понуду је попуњен образац Референц листе са достављеним
копијама Потврда издатим од стране Наручилаца наведених у Референц листи.
Напомена: Понуђач овај образац копира у потребан број примерака.
Потпис овлашћеног лица понуђача
________________________________
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Б) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Б1)
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
грађевинских и грађевинско-занaтских радова
ФАЗА I
ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ СВИХ РАДОВА
Код свих извођења радова условљава се употреба стручне радне снаге и
квалитетног материјала, предвиђеног важећим Српским стандардом, просечним
нормама и описима из предмера.
Све попзиције предвиђене овим предрачуном продразумевају се комплет
изведене и обухватају рад, материјал, стручну и помоћну радну снагу, потребан
алат за рад као и сав остали материјал, радне скеле, спољни и унутрашњи
транспорт, сва потребна обезбеђења радне снаге са прописима ХТЗ, стручни
надзор, све доприносе и друге даџбине. Такође је предвиђено свакодневно и
завршно чишћење објекта. Ценом су такође обухваћени сви потребни
припремни и завршни радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен
посао, све технолошке и заштитне мере за извиђење радова и трошкови
осигурања градилишта.
Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада,
прописани одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана
мерења и лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна
оптерећења у случају кад то прописи захтевају), обавеза су извођача и
неплаћају се посебно.
Извођач је дужан да све мере у плану контролише на лицу места,
благовремено уочи евентуалне неусклађености у техничкој документацији и
нејасноће упише у грађевински дневник са захтевом да надзорни орган разреши
недоумице. Обавезна је контрола димензија свих елемената који се уграђују на
лицу места.
Обрачун готових радова вршиће се према важећим нормама у
грађевинарству, а по јединици мере датој у одговарајућој позицији. Обрачун ће
се вршити по стварно изведеним количинама.
I РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
Све радове рушења и демонтаже извршити пажљиво, водећи бригу о деловима
објекта који се задржавају да неби дошло до непотребних оштећења. Сва
оштећења потекла од непажљиве демонтаже извођач је дужан да санира о свом
трошку. Материјал добијен овим радовима разврстати, сортирати, а непотребне
делове и елементе одвести на депонију у кругу од 10 км, што спада у саставни
део сваке позиције. Све елементе демонтиране или срушене у једном дану
извођач је дужан да сваки дан измешта из зграде одлаже их на место у кругу
зграде које одреди наручилац, до тренутка када ће бити одвезени на депонију.
Термине одвоза на депонију одређује стручни надзор а по налогу наручиоца или
сам наручилац.
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Опис

Јед.
мере

Количина

ком

1

ком

5

Прозор дим 192x100 цм

ком

1

Прозор дим 192x117 цм

ком

1

Прозор дим 48x48 цм

ком

3

Прозор дим 67x100 цм

ком

1

Прозор дим 120x155 цм

ком

1

Шалтер прозор дим 100x70 цм

ком

1

Улазна врата дим 102x206 цм

ком

1

Улазна врата дим 104x215 цм

ком

1

Улазна врата дим 190x195+70 цм

ком

1

Пажљива демонтажа дрвених врата унутрашњих
врата. Демонтажа обухвата и штокове. Одлагање
на место које одреди инвеститор
Врата дим 100x200 цм

ком

3

Врата дим 94x196 цм

ком

1

Врата дим 82x200 цм

ком

3

Врата дим 78x198 цм

ком

1

Врата дим 88x200 цм

ком

1

3
4

Демонтажа плафона од ламперије.
Демонтажа плафона од гипс-картонских плоча

м2
м2

77,00
34,00

5
6
7

Рушење преградних зидова дебљине 12 цм.
Рушење преградних зидова дебљине 18 цм.
Демонтажа преградног зида од гипс-картонских
плоча на металној подконструкцији

м2
м2
м2

33,00
20,00
55,00

I
1

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
Пажљива демонтажа дрвених улазних врата и
прозора. Водити рачуна да се не оштети фасада јер
се не интервенише на конструкцији фасаде.
Демонтажа обухвата и штокове, као и све остале
елементе врата и прозора.
Прозор дим 244x140 цм

Прозор дим Прозор 196x100 цм

2

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]
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8

Обијање керамичких плочица са зидова и подова у
санитарном чвору.
Подови

м2

8,50

Зидови

м2

75,00

9

Демонтажа ламината.

м2

52,00

10

Обијање керамичких плочица са подова.

м2

50,00

11

Разбијање подне плоче у купатилу за постављање
нових инсталација канализације.

м2

8,50

12

Обијање цементне кошуљице.

м2

110,00

13

Шмирглање старе фарбе на свим зидовима до
малтера.
Обијање плочица са улазног степеништа

м2

165,00

м2

17,00

14

УКУПНО I
II

БЕТОНСКИ И АМИРАЧКИ РАДОВИ

Опис

1

Јед.
мере

Количина

м2

12,00

Бетонирање улазног степеништа и рампе, преко
постојећег бетона, а након обијања керамике због
извравнавања са новим нивоом пода у шалтер сали.
Бетон армирати мрежом Q-131. Позицијом
обухватити сав потребан материјал и рад, као и све
потребне предрадње на припреми подлоге и каснију
негу бетона. Радове изводити тако да се уједначе
нове висине степеника. Обрачун по м2

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

УКУПНО II
III

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Опис

1

2

Јед.
мере

Количина

м2

110,00

м2

45,00

Набавка материјала и израда полусуве рабициране
цементне кошуљице. Позицијом обухватити сав
потребан рад и материјал, укључујући и рабиц мрежу
и фолију. Обрачун по м2.
Малтерисање продужним малтером размере 1:2:6 у
два слоја унутрашњих зидова на којима је обијен
малтер ради увлачења хидроизолације. Пре
малтерисања површине очистити и испрскати
цементним млеком. Први слој, грунт, радити
продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од
просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер
стално мешати да се кречно млеко не издвоји.
Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати
ради бољег прихватања другог слоја. Други слој
справити са ситним и чистим песком, без примеса
муља и органских материја. Пердашити уз квашење
и глачање малим пердашкама. Омалтерисане
површине морају бити равне, без прелома и таласа, а
ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до
брзог сушења и "прегоревања". У цену урачунати и
бандажирање спојева. Обрачун по м2 малтерисане
површине.

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

УКУПНО III
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ГРАЂЕВИСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА

Свим ставкама обухватити комплетну израду столарије са одговарајућим оковом заједно са уградњом, заптивањем и са
уградњом свих потребних покривних лајсни. У цену је урачунато и стакло према опису. Произвођач је дужан да пре почетка
уградње достави сертификате произвођача за профиле, стакло, оков и остале производе који су коришћени за израду
прозора, као и рачунски доказ постигнутог коефицијента пролаза топлоте прозора или портала према правилнику о
Енергетској ефикасности зграда ( Сл. гласник РС 61/2011).
Елементи се уграђују у зидарком отвору, фиксирају се анкерима, а зазор се попуњава пур пеном и обрађује малтером па се
постављају покривне лајсне. Дозвољено одступање елемента од вертикале је 1,5 мм на једфан метар висине, али не више од
3 мм на укупно висину елемента. Спојнице елемента са објектом запунити у слојевима. Пре поправљања уложина,
заштитити профиле од прљања. Простор између зидова и прозора / врата обавезно термички изоловати
нискоекспандирајућом пур пеном. Посебно обратити пажњу на то да са свих прозора буду скинуте заштитне траке са
профила и заштитне плутане подлошке са стакла. Стакла након уградње морају са обе стране бити чиста, без видљивих
трагова прљавштине или озанка маркером.
Пре производње столарије обавезна контрола свих димензија отвора на лицу места ! Ценом обухватити сав потребан
материјал и рад, трошкове транспорта као и трошкове радне скеле. Демонтиране прозоре и улазна врата уградити у
исом дану, ни под којим условима није дозвољено оставити незастакљене прозоре и неуграђена врата преко ноћи.
Опис

1

2

3

Јед.
мере

Количина

Врата дим 81x211 цм

kom

2

Врата дим 71x211 цм

kom

2

Радионичка израда, транспорт и уградња
унутрашњих једнокрилних врата од фурнираног
медијапана. Шток од пуног дрвета у целој дебљини
зида са померљивим покривним лајснама.Врата су
опремљена свим потребном оковом, цилиндричном
бравом са 3 кључа и кваком. Око врата су обавезна
бртвила приликом уградње и покривне лајсне.
Врата дим 81x205 цм

kom

5

Врата дим 91x205 цм

kom

1

Радионичка израда, транспорт и уградња
једнокрилних спољашњих врата од шестокоморних
ПВЦ профила са механизмом за отварање са
унутрашње и са спољне стране. Испуна крила
термоизолационим ПВЦ панелом, такође са дезеном
фолије "златни храст".По ободу обавезна бртвила
приликом уградње и покривне лајсне са обе стране.
Врата дим 102x206 цм

kom

1

Врата дим 104x215 цм

kom

1

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

Набавка и уградња унутрашњих пуних једнокрилних
ПВЦ врата у санитарном чвору. Врата израдити од
вискоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним
системом профила и ојачаног челичним нерђајућим
профилима, са испуном и системом заптивања
ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Боја
врата бела. Крило врата на три шарке. Брава
цилиндрична са „лептир” кључем. Са унутрашње
стране крила поставити кукицу за качење гардеробе.
Квака по избору инвеститора. Приликом уградње
обавезна бртвила и гумени дихтунзи по целом обиму.
Са стране тоалета ПВЦ перваз лајсне. Врата без
прага.Врата опремљена свим потребним оковима.
Обрачун по ком врата.
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4

Радионичка израда, транспорт и уградња двокрилних
спољашњих врата са надсветлом од шестокоморних
ПВЦ профила са механизмом за отварање са
унутрашње и са спољне стране. Испуна крила
термоизолационим ПВЦ панелом, такође са дезеном
фолије "златни храст".По ободу обавезна бртвила
приликом уградње и покривне лајсне са обе стране.
Улазна врата дим 190x195+70 цм

5

kom

1

Прозор дим 244x140 цм

kom

1

Прозор дим 196x100 цм

kom

5

Прозор дим 192x100 цм

kom

1

Прозор дим 192x117 цм

kom

1

Прозор дим 48x48 цм

kom

2

Прозор дим 67x100 цм

kom

1

Прозор дим 120x155 цм

kom

1

Набавка и уградња застакљених ПВЦ прозора.
Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а
са шестокоморним системом профила, са ојачаним
челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије
и детаљима. Крила се отварају око хоризонталне и
вертикалне ивице. Прозоре дихтовати трајно
еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на
угловима. Прозори су застакљени нискоемисионим
стаклом лоњ Е к1.1 и опремљени свим потребним
оковима.Оков и боја прозора по избору инвеститора.
Обрачун по ком прозора. Прозорска клупица
унутрашња и спољна припадајућа од ПВЦ-а .

УКУПНО IV
V

ГИПСАРСКИ РАДОВИ

Све гипсарске радове изводити од гипс - картонских плоча d=12,5 mm, на металној подконтрукцији, осим дела изнад радних
станица који се изводе од армстронг плоча са звучном изолацијом. Профили металне контрукције треба да су квалитетни и
да одговарају стандардима.Користити сва потребна спољна спојна средтва и прибпор. Елементе који се налазе у влажним
просторима радити од влагоотпорних плоча са адекватним бандажирањем и влагоотпорним пунилом.
Опис

1

2

Јед.
мере

Количина

Израда преградних зидова у санитарном чвору.
Зидове радити од влагоотпорних плоча на металној
подконструкцији. Подконструкцију за влагоотпорне
плоче радити са вертикалама на 40цм. На потребним
местима поставити ојачања - оквир за уградњу врата,
Обрачун се врши по м2 зидова.
Израда преградних зидова између канцеларија.
Зидове радити од гипс-картонских плоча плоча на
металној подконструкцији. На потребним местима
поставити ојачања - оквир за уградњу врата, Обрачун
се врши по м2 зидова.

m²

20,00

Преградни зид висине 3,25м
Преградни зид висине 1,80м са стакленим уметком
76 x 65цм

m²
m²

68,00
20,00
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Израда равног спуштеног плафона од влагоотпорних
гипс-картонских плоча дебљине 12,5мм на металној
подконструкцији. Приликом израде плафона посебну
пажњу обратити на положај подконструкције у
смислу уградње расветних тела. На прелому равни
уградити алуминијумски Л-профил (угловник).

m²

9,00

4

Израда равног спуштеног плафона од гипскартонских плоча дебљине 12,5мм на металној
подконструкцији. Приликом израде плафона посебну
пажњу обратити на положај подконструкције у
смислу уградње расветних тела. На прелому равни
уградити алуминијумски Л-профил (угловник).

m²

64,00

5

Израда равног спуштеног касетираног плафона од
растер плоча са функцијом звучне апсорпције изнад
радних станица ради постизања звучног комфора у
шалтер сали. Приликом израде плафона посебну
пажњу обратити на положај подконструкције у
смислу уградње расветних тела.
Израда зидних маски разних површина по стварном
облику инсталација за сакривање истих од гипскартонских плоча дебљине 12,5мм на металној
подконструкцији. На прелому равни уградити
алуминијумски Л-профил (угловник). Обрачун према
стварно утрошеној количини материјала.

m²

39,00

m²

25,00

6

УКУПНО V
VI

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

Опис

1

2

Јед.
мере
Шалтер сала и ходник за запослене
m²
Набавка материјала, транспорт и уградња керамичких
подних плочица. Керамика прве класе. Плочице димензија
60 x 60цм, дебљине 9мм постављају се у лепак на
припремљену подлогу. Користити квалитетан лепак типа
Цересит или еквивалентан. Слог керамике фуга на фугу.
Обавезна употреба крстића за међусобни размак. Крстићи
величине 2мм. Након поставке керамике, исту фуговати
квалитетним фугамолом. Боја и дезен плочица, као и тон
фугамола по избору Инвеститора, а на предлог пројектанта.
На површинама које су веће од 20м², обавезна уградња
еластичне дилатације - трајноеластична фуг маса.
Обрачун по м² постављене керамике.
Шалтер сала
m¹
Набавка материјала, транспорт и уградња
керамичких подних плочица на сокли зида. Керамика
прве класе. Плочице за сокл идентичне подним
плочицама из претходне позиције, секу се на висину
10цм. По горњој ивици сокле уградити Ал
декоративну лајсну (четврткруг). Користити
квалитетан лепак типа Цересит или еквивалент. Слог
на соки треба да прати слог подних плочица - фуга
на истом месту. Након поставке керамике, исту
фуговати квалитетним фугамолом. Боја и дезен
плочица, као и тон фугамола по избору Инвеститора,
а на предлог пројектанта. Обрачун по м¹ постављене
керамике.
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Санитарни чвор
Набавка материјала, транспорт и уградња
керамичких подних плочица. Керамика прве класе.
Плочице димензија 33 x 33цм, дебљине 8мм
постављају се у лепак на припремљену подлогу.
Користити квалитетан лепак типа Цересит или
еквивалентан. Слог керамике фуга на фугу. Обавезна
употреба крстића за међусобни размак. Крстићи
величине 2мм. Након поставке керамике, исту
фуговати квалитетним фугамолом. Боја и дезен
плочица, као и тон фугамола по избору Инвеститора,
а на предлог пројектанта. На површинама које су
веће од 20м², обавезна уградња еластичне дилатације
- трајноеластична фуг маса. Обрачун по м²
постављене керамике.

m²

8,50

4

Санитарни чвор
Набавка материјала, транспорт и уградња
керамичких зидних плочица. Керамика прве класе.
Плочице димензија 20 x 50цм или 30 x 60цм,
дебљине 8мм постављају се у лепак на припремљену
подлогу. Керамика се поставља
хоризонтално.Користити квалитетан лепак типа
Цересит или еквивалентан. Слог керамике фуга на
фугу. Обавезна употреба крстића за међусобни
размак. Крстићи величине 2мм. Након поставке
керамике, исту фуговати квалитетним фугамолом.
Боја и дезен плочица, као и тон фугамола по избору
Инвеститора, а на предлог пројектанта. Обрачун по
м² постављене керамике.
Улазно степениште и рампа
Набавка материјала, транспорт и уградња
керамичких подних противклизних плочица за
спољашњу употребу на улазном степеништу.
Керамика прве класе. Димензија плочица 33 x 33цм,
дебљине 9мм, постављају се у лепак на припремљену
подлогу. Користити квалитетан лепак типа Цересит
16, или еквивалент, лепак којим се керамика лепи на
постојећу керамику. Слог керамике фуга на фугу.
Обавезна употреба крстића за међусобни размак.
Крстићи величине 2мм. Након поставке керамике,
исту фуговати квалитетним фугамолом. Боја и дезен
плочица, као и тон фугамола по избору Инвеститора,
а на предлог пројектанта. На прелому равни - спољни
угао између чела и газиште степеништа уградити
противклизну Ал лајсну сребрне мат боје, ширине
цца 25мм. Обрачун по м² постављене керамике.

m²

75,00

m²

17,00

5

УКУПНО VI
VII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
Опис

Јед.
мере
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Количина

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
1

m²

Набавка и постављање подне облоге - ламинат, клик,
класа за пословне објекте и високофреквентне
просторе. Ламинатна подна облога поставља се као
пливајући под. Ламинат мора да буде јак, трајан и
високопресован. Подну облогу унети, распаковати и
оставити 24 часа да се аклиматизује у просторији.
Преко потпуно суве рабициране цементне кошуљице
прво поставити ПВЦ фолију, а затим припадајућу
фолију за ублажавање неравнина. Поред зидова
оставити, уз помоћ одбојника, дилатационе спојнице
ширине 10 мм. Подну облогу пажљиво поставити и
саставити на клик. Најмањи комад плоче на
крајевима редова не сме бити краћи од 20цм, а чеоне
ивице плоча морају бити смакнуте за најмање 40цм.
Поред зидова поставити лајсне и на сваких 80цм
лајсне причврстити на зид. Позицијом обухвати и
лајсну на споју ламината и керамичких плочица у
дужини од 18м. Обрачун по м2 просторије.

42,00

УКУПНО VII
VIII

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Опис

Јед.
мере

Количина

1

Глетовање зидова у два слоја са шмирглањем оба.
Затим фарбање дисперзивном бојом за ентеријер.
Позицијом обухватити и попуњавање рупа насталих
уклањањем старих електроинсталација. Тон по
избору инвеститора по предлогу пројектанта. Фарба
се набавља компјутерски умешана по шифри
одабраној по тон карти. Позицијом обухватити
набавку, транспорт материјала, рад и прибор, као и
све потребне предрадње за комплетан завршетак
позиције.Висина просторија до 3,25. Обрачун по м2

m²

165,00

2

Молерска обрада спуштеног плафона од гипскартонских плоча. Глетовање у једном слоју по целој
површини плоча, а затим фарбање дисперзивном
бојом за ентеријер у 2 слоја. Тон боје РАЛ 9010.
Висина просторија до 3,25м. Позицијом обухватити
набавку, транспорт материјала, рад и прибор, као и
све потребне предрадње за комплетан завршетак
позиције

m²

73,00

3

Молерска обрада зидова од гипс-картонских плоча.
Глетовање у једном слоју по целој површини плоча,
а затим фарбање дисперзивном бојом за ентеријер у
2 слоја. Тон боје РАЛ 9010. Висина просторија до
3,25м. Позицијом обухватити набавку, транспорт
материјала, рад и прибор, као и све потребне
предрадње за комплетан завршетак позиције

m²

172,00

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

УКУПНО VIII
IX

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Опис

Јед.
мере
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Количина

Јединична
цена
[РСД –без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА

JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
1

Обијање влажног малтера са зидова у висини од 50
цм. Пресецање зидова машинским путем и
постављање хоризонталне хидроизолације од
кондора V-3. попуњавање реза цементним малтером
и кајловање зидова дрвеним клиновима да не дође до
слегања објекта. Позицијом обухватити одвоз шута
на депонију удаљену од 10 км, као и сав потребан
материјал (дунавски песак, цемент и креч ) за
постављање хидроизолације. Обрачун по м1 зида.
Ширина зида 45 цм

m1

90,00

2

Набавка материјала, транспорт и уградња
термоизолације од екструдираног полистирена
(30гр/дм3) дебљине 8цм између два слоја ПЕ фолије.

m2

110,00

УКУПНО IX

РЕКАПУТУЛАЦИЈА – Б1)

I
РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ
II БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ
III ЗИДАРСКИ РАДОВИ
IV ГРАЂЕВИНСКА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА
V
ГИПСАРСКИ РАДОВИ
VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
VII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
VIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ
IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
СВЕГА (I-IX из РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ –Б1) РСД без ПДВ-a:
ПДВ у РСД (_____%):
УКУПНО РСД са обрачунатим ПДВ-oм:
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ПРОСТОРИЈА
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Б2)
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
Радова водовод и канализација
ФАЗА I
Р.бр.

Опис позиције

Јед.
мере

Количина Јединич
на цена
[РСД –
без
ПДВ]

Укупна цена
[РСД - ПДВ]

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
РАДОВА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ФАЗА I

1

Радови рушења и демонтаже

1,1

Претходно почетку извођења радова
потребно је затворити воду на главном
вентилу довода воде у санитарни
чвор.

1,2

1,3

пауш

1

умиваоник

ком

1

батерија за умиваоник

ком

1

мали електрични бојлер
WC - шоља
водокотлић
Просецање пода на траси нове
канализације и ископ рова. У цени је
просецање трасе у ширини 30цм свих
слојева који се налазе испод подних
керамичких плочица чије је уклањање
у предмеру грађевинских радова. Ров
се копа до дубине цца 80цм од коте
пода. У цени је поравнавање дна рова
на тражену коту. Обрачун по м3

ком
ком
ком

1
2
2

м3

0,75

Демонтажа санитарних уређаја. У цени
блиндирање
водоводних
и
канализационих цеви након демонтаже
уређаја. Обрачун по комаду

Укупно радови рушења и
демонтаже :
2

Земљани радови
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АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА
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2,1

Набавка, допремање и уграђивање
песка испод цеви, бочно од цеви до
зида рова и 30 цм изнад темена цеви,
у слојевима 10-30 цм. При уградњи
песак се ручно збија у слојевима по 10
цм, до МSмин=2 KN/цм². Посебну
пажњу обратити на сабијање песка
испод осе цеви. Збијање вршити у
складу са препорукама произвођача
цеви. Позицијом је обухваћена и
контрола збијености опитом плочом на
местима која одреди надзорни орган.
Јединичном ценом је обухваћен
комплетан рад и материјал, као и
доказ постигнутог квалитета радова.
м³

0,56
Укупно земљани радови:

3

Монтажерски радови

3,1

Набавка,
транспорт
и
уградња
флуидтерм
цеви
за
унутрашњу
санитарну воду, са свим потребним
фитинзима и обујмицама, кукама или
конзолама, штемањем зидова и
пробијањем конструкција и накнадном
поправком
истих.
Водови
се
постављају у зиду од опеке .
Јединичном ценом је обухваћен
комплетан
материјал
и
рад.
Прикључак се изводи на постојећи
водовод
на
месту
постојећег
умиваоника.

3,2

DN25 мм (унутр. пречник 20мм)

м'

3,80

DN20 мм (унутр. пречник 15мм)

м'

6,2

м¹

1,40

Набавка, транспорт и уградња ПВЦ
канализационих цеви са одговарајуцим
заптивкама са потребним фазонским
комадима, сливником, ревизијама,
обујмицама
или
конзолама,
испитивањем на притисак од 0,2бара,
штемањем зидова и пробијањем
конструкција на месту изласка из
објекта (8 извода) и накнадном
поправком истих. Предмет набавке
могу бити само цеви које испуњавају
важеце нормативе и које о томе
поседују важеци сертификат. Обрачун
по м' монтираног цевовода.
Обрачун се врши по м¹ изграђеног
цевовода.
ПВЦ DN 110 ЈУS G.C6.501, канализ.
цеви, s-20
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АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРИЈА
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ПВЦ DN 50 ЈУS G.C6.501, канализ.
цеви, s-20
3,3

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

2,00

ком

1

ком

2

ком

2

ком

1

кпл.

2

кпл.

2

ком

2

Набавка, испорука и уградња главних
пропусних вентила.
DN25 мм

3,4

м¹

Набавка, допремање и монтажа
умиваоника
од
керамике
"ПГ
Фантасиа2", величине 600x465x185мм
или еквивалент,
са санитарним
монтажним
елементом,
одливним
вентилом
и
сифоном.
Сифон
хромирани.
Обрачун
по
комаду
монтираног умиваоника са држачима,
одливним елементом, сифоном
Набавка и монтажа стојеће батерије за
умиваоник са окретним изливом и два
угаона
вентила,
по
избору
Инвеститора.
Јединичном
ценом
обухватити
целокупан
рад
и
материјал. Батерија Росан серија Stolz
модел
130109
или
еквивалент
(премиум квалитета).
Набавка и монтажа електричног
проточног бојлера воде запремине 10
лит за доњу монтажу код умиваоника
са потребним цевима и елементима.
Један бојлер за оба умиваоника.
Умиваоник Горење или еквивалент.
Битна је димензија - ширина због
предвиђене нише за уградњу бојлера.
Бојлер диманзија 35x50x26,5цм.

Набавка и монтажа конзолнеWC шоље
са спороспуштајућом WC даском.
Шоља од првокласне керамике типа
Turkoaz City са soft-close даском или
еквивалент.
Набавка и монтажа Геберит
предзидног система Duofix, са типком
за двоколичинско испирање, сет за
монтажу. Типка "Делта 50" мат
хромирана или еквивалент. Уградња
по препорукама произвођача.
Обратити пажњу на висину монтаже
WC шоље - мерено од финалног пода.
Набавка и монтажа вертикалног
подног сливника од тврдог ПВЦ
материјала са иноџ решетком, по
избору инвеститора.
ø 50 мм
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АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ
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3,10

Набавка и монтажа вентилационе
главе за канализацију са пробијањем
кровне конструкције.
ком

1

Укупно монтажерски радови:
4

Остали радови

4,1

Испитивање исправности положене
водоводне мреже под притиском од 10
бари. Испитивање обавити у присуству
наџорног органа и сачинити записник
који ће служити као документ приликом
техничког
пријема
објекта.
Испитивање вршити на укупној дужини
цевовода, на постојећем и дограђеним
делу. Обрачун по м¹.

4,2

м¹

10,00

м¹

10,00

Испирање и дезинфекција испитаног
цевовода са једним од средстава за
дезинфекцију и прибављање уверења
о
хемијској
и
бактериолошкој
исправности
воде
за
пиће.
Испитивање вршити на укупној дужини
цевовода. Обрачун по м¹.

Укупно остали радови:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б2)

1

Припремно-завршни радови

2

Земљани радови

3

Монтажерски радови

4

Остали радови
СВЕГА (1-4 из РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ –Б2) РСД без ПДВ:
ПДВ у РСД (____%):
УКУПНО РСД са обрачунатим ПДВ:
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Б3) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНЕ
УКУПНО :
1. Укупна цена РСД без ПДВ-а
2. Износ обрачунатог ПДВ-а у РСД (стопа ___%)
3. Укупна цена РСД са обрачунатим ПДВ-ом
Трошкови који чине укупну цену (превоз,
4. осигурање...)
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
- У рубрику УКУПНО под редним бројем 1. понуђач је дужан да упише укупну цену радова, без
обрачунатог ПДВ-а, изражену у РСД (представља збир из РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ-Б1) исказана на
страни 50/57 конкурсне документације под називом ''СВЕГА РСД без ПДВ'' и РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ-Б2)
исказана на страни 54/57 конкурсне документације под називом ''СВЕГА РСД без ПДВ'');

- У рубрику УКУПНО под редним бројем 2. понуђач је дужан да упише износ обрачунатог ПДВ-а
(добија се множењем стопе ПДВ са укупном ценом исказаном под редни број 1. обрасца
структуре цене), изражен у РСД;
- У рубрику УКУПНО под редним бројем 3. понуђач је дужан да упише укупну цену радова, са
обрачунатим ПДВ-ом (добија се сабирањем укупне цене из рубрике УКУПНО под редним
бројем 1, обрасца структуре цене и износа обрачунатог ПДВ-а из рубрике УКУПНО под редним
бројем 2., обрасца структуре цене), изражену у РСД.
- Уколико постоје посебни трошкови који чине укупну цену радова, понуђач је дужан да
наведене трошкове упише у рубрику под редним бројем 4.
НАПОМЕНА 1:
- Уколико је у пољу „Јединична цена“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна
позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);
- Уколико је у пољу „Јединична цена“ уписана „/“ или је остављено празно поље и
слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се
одбија као неприхватљива.
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JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
В) ПОТВРДА САГЛЕДАВАЊА МЕСТА
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
˝СУБОТИЧКА ТОПЛАНА˝ СУБОТИЦА
Сегедински пут број 22, 24000 Суботица
_____________________________________________________________________________________________________

ПОТВРДА
Којом се доказује да је овлашћени представник (представници) понуђача извршио (извршили)
сагледавање места извођења радова.
Био на лицу места у производном погону ЈКП „Суботичка топлана“ Сегедински пут 22,
Суботица, дана .......................................2020. год.
Име и презиме

Звање

Фукција

Број личне
карте

1
2
3
4

Потврда се издаје од стране Наручиоца, као доказ да је Понуђач сагледао место извођења
радова и иста се доставља уз Понуду.
Потпис овлашћеног лица Наручиоца
__________________________________
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JKП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“
Г) ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА

1. Врста података који се прикупљају:
-име и презиме одговорног лица понуђача,
-име и презиме одговорног лица члана групе из заједничке понуде,
-име и презиме одговорног лица подизвођача,
-име и презиме запосленог или ангажованог лица код понуђача, односно члана
групе из заједничке понуде или подизвођача,
-основ запослења или радног ангажовања код понуђача, односно члана групе из
заједничке понуде или подизвођача,
-доказ о стручној оспособљености
2. Руковалац врши следеће радње обраде:
-прикупљање,
-бележење,
-обезбеђење и
-чување података
3. Сврха прикупљања и обраде података: доказивање испуњености обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.
4. Начин коришћења података: у поступку стручне оцене понуда
5. Лица која користе податке: Комисија за јавне набавке наручиоца
6. Правни основ за прикупљање и обраду података: Закон о јавним набавкама
7. Начин прикупљања: подаци се прикупљају из поднетих понуда понуђача, односно
члана групе из заједничке понуде или подизвођача и документације о доказивању
испуњености обавезних и додатних услова
8. Рок чувања података: 10 година код спроведених поступака јавних набавки и 5
година у случају обустављених поступака јавних набавки
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