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Садржај:
Општи подаци о набавци
Подаци о поступку и предмету набавке
Техничке карактеристике
Критеријуми за учешће у поступку
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде са обрасцем структуре цена (премер и предрачун
радова)
 Изјава о испуњености критеријума за учешће
 Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења







ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

Наручилац: СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
Адреса: Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
ПИБ: 100562314
Матични број: 07244428
Интернет страница наручиоца: www.skckg.com
Особа за контакт: Драгана Дучић
Подаци о набавци:
Предмет набавке: радови
Назив набавке: извођење радова на текућем одржавању тоалета
Ознака набавке: Набавка бр. 20.6
Набавка није обликована по партијама.
Ознака набавке: набавка бр. 20.6
Поступак се спроводи ради закључења уговора.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Опис радова који су предмет набавке описан је у обрасцу понуде са
структуром цена – предмер и предрачун радова.
Понуђач се обавезује да радове изведе у складу са прописима Републике Србије,
нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему
према одредбама конкурсне документације, уговора и понуде.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Понуђач је дужан да докаже:
1) Да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана
истека рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, за: (1) кривично
дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело
удруживање ради вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребе
положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком,
кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело
давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања
мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело

неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело
преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје,
кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење
терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине
људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском
односу.
2) да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом,
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.

Доказ: Изјаву о испуњености критеријума за учешће у поступку

Понуђач је дужан да докаже да располаже техничким и стручним капацитетом:
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом и то:
1. камион кипер до 10т (1комад)
2. камион са краном за подизање терета
Да понуђач располаже довољним стручним капацитетом- да има запослене или
радно ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа,
предвиђеног чланом 197-202 Закона о раду) најмање 6 лица.
Доказ: Изјаву о испуњености критеријума за учешће у поступку

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуде: Понуде се поднесе и припремају у складу са позивом наручиоца и
конкурсном документацијом за предметну набавку. Понуђач подноси само једну
понуду.
Понуђач понуду подноси, најкасније до 05.07.2021. године до 12 часова.
Понуде се подносе непосредно, у затвореној коверти или кутији (затвореној на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отварају) на адресу наручиоца СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац , са назнаком: "ПОНУДА
за јавну набавку извођења радова на текућем одржавању тоалета, набавка
бр.20.6, НЕ ОТВАРАТИ".
На полеђини коверте назначити назив и
контакт.

адресу понуђача, телефон и особу за

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне
наручиоцу до назначеног термина.
Понуђач могу да поднесу подноси понуду и електронским путем на адресу
javnenabavkeskckg@live.com, са назнаком „Понуда за набавку извођење радова на
текућем одржавању тоалета, набавка бр. 20.6“ .
Након отварања понуда наручилац ће сачинити извештај о стручној оцени понуда
и донети одлуку о додели наруџбенице/уговора о чему ће обавестити понуђаче
који су поднели понуду.
Форма и језик понуде: Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику,
на обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена.
Садржај понуде:
 Образац понуде са обрасцем структуре цена (премер и предрачун
радова)
 Изјава о испуњености критеријума за учешће у поступку набавке
 Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења
 Модел уговора

Рок важења понуде:
30 дана од дана отварања понуда
Цена: Цена мора бити изражена у динарима.
За примену критеријума за доделу уговора меродавна је укупна цена без ПДВ-а за
сваку партију појединачно.

Заштита података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о
понуђачима садржане у понуди ако је понуђач исте означио као поверљиве.
Наручилац после отварања понуда може да захтева од понуђача писаним путем
додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши и контролу код понуђача.
Наручилац може да захтева од понуђача и достављање доказа о испуњености
критеријума за учешће у поступку набавке.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунске грешке.
Захтеви набавке:
Начин и рок плаћања: Плаћање се врши по испостављеним и овереним
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији за ставарно изведене радове по
цени датој у понуди, која се доставља након завршетка посла, сачињених на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
усвојене понуде и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (словима:
четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно окончане
ситуације, уз претходно достављена важећа средства финансијског обезбеђења.
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове износи минимално 24 (словима:
двадесетчетири) месеца рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене
материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од
дана извршене примопредаје Наручиоцу.
Рок за извођење радова: Извођење радова ће започети одмах након увођења
извођача радова у посао.
Рок за извођење радовa не може бити дужи од 60 радних дана од дана увођења
извођача радова у посао.
Контрола извршења радова ће се спроводити преко Надзорног органа.

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуде
Критеријум за доделу уговора: Економски
критеријума „Најнижа понуђена цена“.

најповољнија

понуда,

путем

Ако два или више понуђача понуде исту понуђену цену уговор ће бити додељен
оном понуђачу који понуди краћи рок извођења радова.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, електронским путем
javnenabavkeskckg@live.com, сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА
(ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА)

Понуда број ________________ од _____________2021. године за набавку бр.20.6,
извођење радова на текућем одржавању тоалета.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Врста правног лица:

1. микро
2. мало
3. средње

4. велико
5. физичко лице
6. јавно предузеће

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Одговорно лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Електронска пошта
Текући рачун:
Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Одговорно лице:
Особа за контакт:
Телефон:
Електронска пошта
Текући рачун:
Опис послова свих чланова групе

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Izvođenje radova na tekućem održavanju toaleta, nabavka br. 20.6
OPIS POZICIJA RADOVA

Jed.mere

količina

(1.)

(2.)

(3.)

m2

50

GRAĐEVINSKI RADOVI
1.

Pripremni i završni radovi

1.1

Izrada zastora i zaštitnih paravana
prema delu prostorija koji će se
koristiti tokom radova na
rekonstrukciji. U sklopu pozicije
predvideti ugradnju zastora od
dvostruke PE-folije sa istovremenom
izradom podkonstrukcije od drveta
ili
metala. Obračun po m2.

1.2

Čišćenje i pranje gradilišta po
završetku svih radova. Izvršiti
detaljno čišćenje celog gradilišta,
pranje svih staklenih površina,
čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih
prostora i spoljnih površina. Obračun
po m2 očišćene površine.

m2

60

Jedinična
cena bez
PDV-a
(4.)

Јеdinična cena
sa PDV-om
(5.)

Ukupna cena bez
PDV-a
(6.(3*4))

Ukupna cena sa PDVom
(7.(3*5))

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Rušenje postojećih pregradnih
zidova od opeke d=12 cm na sloju
maltera sa utovarom šuta na kamion
i odvozom na
gradsku deponiju. Obračun po m2

m2

Pažljiva demontaža vrata zajedno sa
štokom, površine 2,00 - 4,00 m2 .
Demontirana vrata sklopiti, utovariti
na kamion i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po komadu vrata.

kom

2

kom

7

Pažljiva demontaža vrata zajedno sa
štokom, površine do 2,00 m2 .
Demontirana vrata sklopiti, utovariti
na kamion i odvesti na gradsku
deponiju. Obračun po komadu vrata.

Pažljiva demontaža prozora zajedno
sa štokom. Demontirane prozore
sklopiti, utovariti na kamion i odvesti
na gradsku deponiju. Obračun po
komadu prozora površine do 2,00
m2
Obijanje zidnih keramičkih pločica
zajedno sa malterom. Obiti pločice
sa malterom i klamfama očistiti
spojnice do dubine 2 cm, a površinu
konstruktivnog zida očistiti čeličnim
četkama. Šut prikupiti, izneti,

6

5
kom

m2

96

utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju. Obračun po m2
obijene površine, otvori se odbijaju.

1.8

1.9

1.10

Probijanje zida za izradu otvora vrata
i prozora. Pažljivo rušiti delove zida,
da se ne rastrese zidna masa. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju . U cenu
ulazi i podupiranje. Obračun po m2
zida.
Skidanje spuštenih plafona od
armstrong i gips karton ploča. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 plafona, otvori se
odbijaju.
Skidanje stare potkorušene boje i
glet mase sa zidova kupatila do
maltera, sa utovarom i odvozom
šuta na
deponiju. Obračim po m2.

m2

3,7

m2

27

m2

95

1.11

1.12

1.13

1.14

Obijanje krečnog maltera sa
unutrašnjih zidova. Po obijanju
maltera klamfama očistiti spojnice
do dubine 2 cm, a površinu fasadnih
zidova očistiti čeličnim četkama i
oprati vodom. Šut prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na
grdasku deponiju. Obračun po m2
obijene površine, otvori se odbijaju.
Skidanje poda od keramičkih pločica,
postavljenih u cementnom malteru.
Obiti pločice i skinuti podlogu do
betonske konstrukcije. Šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti
na grdasku deponiju. Obračun po m2
poda.
Sečenje postojećih armirano
betonskih podova d=20 cm, zbog
izrade instalacije, dijamantskim
mašinama sa utovarom i odvozom
šuta na gradsku deponiju. Obračun
po m1 reza.

Rušenje postojećih AB podova d=20
cm na delu kanala, sa utovarom šuta
na kamion i odvozom na gradsku
deponiju.
Obračun po m2

m2

8

m2

27

m

40

m2

8

1.15

Demontaža postojeće košuljice. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju.
Obračun po m2 poda.

m2

3

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2 ZEMLJANI

2.1

RADOVI

Ručni iskop rova u zemlji IV
kategorije za izradu instalacija
kanalizacije. Prilikom iskopa zemlju
utovariti direktno u transportna
sredstva i odvesti na deponiju.
Bočne strane pravilno odsecati.
Radove na iskopu i montaži cevi
vršiti u pravcu penjanja nivelete.
Cenom su obuhvaćeni: iskop u
suvom i mokrom zemljištu (sa
eventualnim crpljenjem vode iz
rova). Iskop izvršiti u svemu prema
priloženim crtežima, tehničkim
propisima i uputstvima nadzornog
organa.
Obračun : po m3 iskopane zemlje
od 0 do 2 m

m3

4,5

2.2

2.3

2.4

Ručno planiranje dna rova sa
tačnošću ± 2 cm, prema
projektovanoj niveleti. Rov se planira
celom širinom, kako bi se obezbedila
podloga za posteljicu od peska. Sav
višak iskopane zemlje odbaciti na
1,00 m od ivice rova. Obračun :
po m2 planirane površine
Nabavka, transport i zatrpavanje
rova mašinskim tamponom ispod
betonske ploče 20-30 cm uz
nabijanje do 90% zbijenosti po
''Proktoru''. Do na 1,0 m od temena
cevi nabijanje vršiti samo ručno.
Preko 1,0 m od temena cevi,
nabijanje je moguće i mašinski
prema uputstvima i preporukama
proizvođača cevi. Najveća veličina
zrna (komada) materijala za
zatrpavanje ne sme preći granulaciju
od 30mm.
Zatrpavanje rova početi tek po
odobrenju nadzornog organa.
Obračun
: po m3 ugrađenog tampona
Nabavka, transport i ugrađivanje
peska ispod, oko i iznad cevi.
Pesak mora biti čist i bez primesa
organskih materija (trulež, mulj,
...) Pesak se razastire po celoj širini
rova, a debljina sloja ispod i iznad
cevi data je u detaljima ovog
projekta. Prvo se nasipa sloj ispod
cevi (posteljica) koja se nabija do

m2

9

m3

2.25

m3

1,85

zbijenosti od 95%. Po završenoj
montaži, pesak se rasporedi čitavom
dužinom cevi u određenom sloju i
ručno nabija u slojevima debljine
10-20cm, (spojevi se ne zatrpavaju),
tako da se sa strane cevi postigne
zbijenost od 95%. Nakon ispitivanja
cevovoda na vododržljivost, a po
odobranju nadzornog organa,
zatrpavaju se spojevi i takođe vrši
ručno nabijanje do zbijenosti od
95%, a ostali deo rova do na 10 cm
iznad temena cevi se nabija do
zbijenosti od 85- 90%. Navedeni
procenti zbijenosti su definisani po
''Proktoru''. Obračun : po m3
ugrađenog peska

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

3.

ZIDARSKI RADOVI

3.1

Nabavka materijala i obrada šliceva u
zidovima nakon
izrade instalacija prosečne širine 15 cm,
debljine d=3-5 cm. Obračun po m1 .
Nabavka materijala i izrada podloge za
podove od cementne košuljice 1:3 prosečne
debljine d=4-6 cm. Obračun po m2 .
Nabavka materijala i izrada podloge za
podove od keramičkih i granitnih pločica od
cementne košuljice 1:3, a koja će ujedno
služiti kao sloj za pad, prosečne debljine d=6
cm. Keramičke pločice se postavljaju u
prostorijama prema
grafičkoj dokumentaciji. Obračun po m2 .
Zaziđivanje otvora vrata i porozora Ytong
blokom d=12 cm na sloju lepka. Pre zidanja u

3.2
3.3

3.4

m

50

m2

3

m2
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3.5

postojećem zidu oštemovati šmorceve za
prevez. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a
spojnice po završenom zidanju očistiti do
dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 otvora.
Malterisanje produžnim malterom u dva sloja
svih zidova koji se obrađuju.Pre malterisanja
sve površine očistiti i poprskati mlekom.Prvi
sloj, grunt, raditi produžnim malterom
debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka,
"jedinice" i kreča. Malter stalno mešati da se
krečno mleko ne izvoji. Malter naneti preko
pokvašene podloge i narezati radi boljeg
prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa
sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i
organskih materija.
Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim
perdaškama. Omalterisane površine moraju
biti ravne, bez preloma i talasa a ivice oštre i
prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog
sušenja i "pregorevanja". I poziciji su
uračunate i špaletne prozora i vrata. Obračun
po m2.

m2

m2

4
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UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
4. BETONSKI I ARMIРАNOBETONSKI RADOVI

4.1

Nabavka materijala i obrada kanala za razvod
instalacija u podnoj ploči, širine b=30-40 cm,
debljine d=15cm, od armiranog betona MB 30
sa završnom obradom

m
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UKUPNO BETONSKI I ARMINAROMETONSKI RADOVI
5. ARMIRAČKI RADOVI

5.1

Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje,
čišćenje, razmeravanje, obeležavanje, sečenje,
savijanje, montaža, vezivanje i ugradnja
armature, u svemu prema projektu.
Obračun po kg
Za kanale

kg

86

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI

ZANATSKI RADOVI
6.

GRAĐEVINSKA STOLARIJA(STOLARSKI RADOVI)

6.1

Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora.
Prozor od PVC profila - šestokomorni sistem,
debljine profila 70mm čija se krila otvaraju
oko vertikalne, kao i oko donje horizontalne
osovine pomoću odgovarajućeg mehanizma.
Zastakljivanje "termopan" staklom
d=4+16+4mm. Staklo je dvostruko, unutrašnje
niskoemisiono.
Provodljivost PVC profila je neophodno da
bude 1.3 W/m2К ili manje, a stakla 1.1
W/m2К ili manje. PVC profil ne sadrži olovo i
ne proizvodi se od recikliranog materijala.
Okov je sertifikovan na 10.000 uzastopnih
otvoranja, a guma za zaptivanje je trostruka
EPDM guma. Punjenje je argonom. Ojačanje
profila je čelično debljine 1,5mm.
Zvučna izolacija je Rw,P = 45 dB. Zaptivanje
štoka i zida poliuretanskom penom. Ukoliko
postoji betonski serklaž ispod prozora,
ugradnju izvršiti na XPS ploči debljine 5cm.
Obavezna je ugradnja PVC podštoka ispod
prozora kako bi se okapnica podvukla pod
profil. Boja- bela. U obračun ulaze i PVC
daske. Obračun po komadu (zidarska mera)
65/65
200/78

kom

4

kom

1
UKUPNO STOLARSKI RADOVI

7.

KERAMIČARSKI RADOVI

7.1

Nabavka materijala i oblaganje kuhinjskih
zidova i sanitarnih čvorova zidnim glaziranim
keramičkim pločicama I klase, dim 25x40cm
domaće proizvodnje, fuga na fugu u

7.2

cementnom malteru 1:3, u tonu po izboru
projektanta.
Pločice u sanitarnim čvorovima lepiti do visine
220 cm, a u kuhinskim prostorijama do visine
1,6m. Obračun po m2 .
Nabavka i postavljanje podnih glaziranih
neklizajućih pločica od granitne keramike I
klase, dim 60x60cm, fuga na fugu u
cementnom malteru 1:3, u tonu po izboru
projektanta. Koristiti netoksičan i
vodootporan lepak. Obračun po m2.

m2

m2
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UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI

8.

SUVOMONTAŽNI RADOVI

8.1

Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona
sa čeličnom podkonstrukcijom i oblaganjem
mineralnim pločama d=15 mm, sistema
"Armstrong" ili sličan. Podkonstrukciju izraditi
od nosivih profila. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po
m2.
Nabavka materijala i izrada skrivača
instalacija RŠ do 60 cm, sa čeličnom
podkonstrukcijom i oblaganjem
vlagootpornim gips- kartonskim
pločama d=12,5 mm, sistema "Knauf" ili
sličan.
Podkonstrukciju izraditi od nosivih
profila. U cenu ulazi i radna skela.
Obračun po m1.

8.2

m2

27

m

8

UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI

9.

MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI

9.1

Nabavka materijala, gletovanje i obrada
zidova poludisperzivnom bojom dva
puta, sa obaveznim minimalnim
dvadesetčetvoročasovnim sušenjem
između dva premaza. Zidove na
oštećenim mestim okrtipi po potrebi sa

m2

95

građevinskim lepkom i mrežicom.
Obračun po m2.

UKUPNO MOLERSKO – FARBARSKI RADOVI

10.

IZOLATERSKI RADOVI

10.1

Nabavka materijala i izrada hidroizolacije
podova sa povijanjem uz zidove u visini
od h=25cm od dvostrukog premaza Sika
lastik 1 K iistovremeno utapati traku Sika
tapes. Izolaciju podova raditi preko izrađene
podloge od cementne košuljice Obračun
po m2.

m2
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UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI

11.

FASADERSKI RADOVI

11.1

Nabavka materijala i obrada špaletni na
fasadi RŠ do 30 cm od tvrde kamene
mineralne vune debljine D=2-3 cm sa
ugradnjom staklene mrežice i lajsni u
sloju lepka, sa završnom obradom
silikonskom fasadom po ugledu na
postojeću. Obračun po m1 špaletne
Zaptivanje sastava prozora (vrata) i zida
purpenom. Na suve i očišćene površine
sastava naneti purpenu i nakon sušenja
obraditi ga odgovarajućim alatkama.
Zazor ne sme biti veći
od 1 cm. Obračun po m1

11.2

m

10,5

m

56
UKUPNO FASADERSKI RADOVI

HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
12.

DEMONTAŽNI RADOVI

12.1

12.2

12.3

12.4

Demontaža PVC kanalizacionih cevi.
Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i
odvesti neupotrebljiv materijal na
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru
investitora.
Obračun po m' cevi. Prečnika 50 mm

m'

6

Prečnika 75 mm

m'

6

Prečnika 110 mm

m'

28

m

99

kom

3

kom

3

Demontaža instalacije sanitarnog
vodovoda u postojećem objektu.
Demontažu izvršiti pažljivo sa
minimalnim oštećivanjem zidova, a u
obimu koji bude zahtevala rekonstrukcija.
U poziciju uračunati i demontažu
unutrašnjeg razvoda cevi unutrašnje
sanitarne vodovodne mreže, koje budu
otkrivene i pristupačne za demontažu.
Demontiran cevnim razvod ukloniti i
transportovati na deponiju koju
odredi nadzorni organ. Obračun: po
metru dužnom demontiranog
unutrašnjeg cevnog razvoda.
Pažljiva demontaža umivaonika sa
sifonom i baterijom. Demontirati
umivaonik, sifon i bateriju i odvesti na
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru
investitora. Obračun po
komadu umivaonika.
Pažljiva demontaža baterije za
vodu. Demontirati bateriju i odvesti
na deponiju udaljenu do 15 km,
po izboru investitora. Obračun po
komadu kade. Baterije za sudoperu

12.5

12.6

12.7

12.8

Pažljiva demontaža WCčučavca,
vodokotlića i cevi. Demontirane WC
čučavce, vodokotliće i cevi i odvesti na
deponiju udaljenu do 15 km, po izboru
investitora. Obračun
po komadu WC čučavca.
Pažljiva demontaža pribora za kupatila.
Demontirati pribor
za kupatilo i odvesti na deponiju
udaljenu do 15 km, po izboru
investitora. Obračun po komadu
pribora.
Pažljiva demontaža sudopere.
Demontirati sudoperu i odvesti na
deponiju udaljenu do 15 km, po
izboru investitora. Obračun po
komadu umivaonika.
Pažljiva demontaža odvodne
rešetke, prečnika 50 mm.
Demontirati rešetku i odvesti na
deponiju udaljenu do 15 km, po
izboru investitora.

kom

4

kom

4

kom

1

kom
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UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI

13.

FEKALNA KANALIZACIJA

13.1

Nabavka, transport i ugradnja PVC 3P
troslojnih kanalizacionih cevi za
unutrašnje instalacije, proizvedenih od
polivinilhlorida (PVC), sa spoljašnjim
sivim i unutrašnjim belim slojem, a u
svemu prema projektovanim
prečnicima i datoj specifikaciji. PVC 3P
cevi treba da budu proizvedene i
atestirane u skladu sa EN 1453, o čemu
svedoči IGH sertifikat kao obavezni
prilog uz isporučene cevi. Cevi i
fazonski komadi treba da budu tipa 3P
proizvođača
„Peštan” Aranđelovac ili ekvivalentnog
kvaliteta.

m
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Pri polaganju i montaži cevi kontrolisati
da budu u projektovanom padu.
Kontrolu pada je potrebno vršiti uz
prisustvo Nadzornog organa. Radove
izvesti u svemu prema tehničkim
propisima za predviđenu vrstu cevi,
odnosno u skladu sa zahtevima EN
12056 i SRPS ENV 13801, na način koji je
predvideo proizvođač cevi i u skladu sa
uputstvima Nadzornog organa.
Proizvođač, tip i datum proizvodnje
moraju biti odštampani na svakoj cevi.
Obračun po metru dužnom, ugrađene i
primljene cevi.
PVC DN 110 mm

13.2

13.3

13.4

PVC DN 75 mm

m

6

PVC DN 50 mm

m

6

kom

3

kom

2

Nabavka, dopremanje i montaža
HL510N podnih slivnika DN 50 mm,
(ili drugog proizvođača, sličnih ili
boljih karakteristika) na mestima
predviđenim projektom. Obračun po
montiranom slivniku. DN 50 mm
Nabavka, dopremanje i montaža
dozračnih ventila HL 905 sa
poklopcem (ili drugog proizvođača
sličnih ili boljih karakteristika) na
mestima datim projektom. Obračun
po montiranom ozračnom ventilu.
Nakon završene montaže sve
kanalizacione razvode ispitati na
prodornost - propustanjem olovnih
kugli kroz vertikalne i horizontalne
kanale. Kod horizontalnih kanala
olovnu kuglu potiskivati vodom. Isto
tako ispitati na vododržljivost, odnosno
zatvoriti drvenim čepom i sve otvore i

deonicu koja se ispituje napuniti vodom.
Posle 15 minuta ne sme biti gubitaka
vode.
Potrebnu količinu vode za ispitivanje
obezbeđuje Izvođač. Ispitivanje
kanalizacionih razvoda obavezno
izvršiti u prisustvu predstavnika
Službe nadzora. Obračun po dužnom
metru ispitane cevi

m
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UKUPNO FEKALNA KANALIZACIJA

14.

SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR

14.1

Nabavka, transport i montaža
kompletnog WC-a za javne
prostore koji se sastoji od:
-keramičkog čučavca sa nivelisanjem u
skladu sa podnom konstrukcijom
- montažnog instalacionog
niskošumnog vodokotlića sa vijcima
za učvršćenje na keramiku i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema
uputstvima proizvođača:
- zidnog nosača od inoxa sa WC četkom
držača toalet papira od inoxa Obračun
po montiranom kompletu.
Nabavka, transport i montaža
kompletnog WC-a za javne
prostore koji se sastoji od:
- keramičke WC šolje I klase za 9
lit ispiranje, daskom sa
poklopcem od tvrde plastike
- montažnog instalacionog
niskošumnog vodokotlića, komplet sa
integrisanim ugaonim (EK) ventilom
priključka vode ½", niskošumnim
ulivnim ventilom, odvodnim kolenom
d90/110 mm sa zvučno izolovanom
obujmicom, spojnim komadom za WC
šolju sa zaptivnom genzlom i vijcima

14.2

komplet

3

komplet

1

14.3

14.4
14.5
14.6
14.7

za učvršćenje na keramiku i svim
potrebnim priborom za ugradnju prema
uputstvima proizvođača:
- zidnog nosača od inoxa sa WC četkom
držača toalet papira od inoxa Obračun
po montiranom kompletu
Nabavka i montaža komplet
umivaonika od fajansa širine 600 mm,
koji odgovara standardu SRPS EN
14688. Školjka mora biti snabdevena
otvorom za odvod , prelivom i čepom
za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod
školjke umivaonika montirati
hromirani sifon koji mora odgovarati
standardu SRPS EN 31 i spojiti ga sa
kanalizacionom cevi u zidu preko
gumenog dihtunga. Spoj prekriti
niklovanom rozetom. Kačenje školjke
izvršiti putem žabica
ili šrafova uz prethodnu
kom
ugr
adnju
pla
stičnih
tipl
ova. Obračun po montiranom
umivaoniku.
umivaoniku.
Nabavka i montaža niklovane
baterije za umivaonik i sudoperu.
kom
Obračun po montiranoj bateriji.
stojeća - za toplu i hladnu vodu.
Nabavka i montaža ogledala 60/40
cm, koje se postavlja iznad
kom
umivaonika. Obračun po montiranom
ogledalu.
Nabavka i montaža etažera koji se
postavlja iznad umivaonika. Obračun
kom
po montiranom etažeru.
Nabavka i montaža niklovanog držača
papirnih ubrusa koji
kom
se postavlja pored umivaonika.

3

Obračun

4
3
3
4

po montiranom

Obračun po montiranom držaču.

14.8

14.9

Nabavka i dopremanje kante za
otpatke od nerđajućeg čelika, sa
papučicom. Obračun po dopremljenoj
kanti.
Prečnika 20 cm, visine 28 cm,
zapremine 5 l
Prečnika 25 cm, visine 39.5 cm,
zapremine 12 l

kom
4
kom

1

Povezivanje sudopera i
tehnološke opreme (sudopere,
umivaonici, kazan, vinterhalter...) u
kuhinji na instalacije vodovoda i
kanalizacije. Nabavka, transport i
ugradnja sudopera i radne ploče
kuhinja, kao i ostala tehnološka
oprema, kao i vodovodne armature
namenjene tehnološkoj opremi, nisu
predmet ovog projekta. Obračun
komplet povezivanje na vodovod

komplet

1

povezivanje na kanalizaciju

komplet

1
UKUPNO SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR

15.

VODOVOD (Unutrašnja instalacija sanitarnog vodovoda)

15.1

Nabavka, dopremanje i montaža
vodovodnih cevi PP-R, za radni pritisak
od 16 bara, za instalaciju sanitarnog
vodovoda. Uvozne cevi moraju
odgovarati SRPS-u, odnosno moraju
imati atest o tehničkoj ispravnosti. Cevi
ce spajaju sučeonim zavarivanjem u
svemu prema preporukama proizvođača
cevi. Cevi se montiraju uglavnom
skriveno u zidu (unutar mokrih
čvorova), a delimično vidno u prostoru
spuštenog plafona i instalacionim
koridorima). Cevi se izoluju filcom radi
sprečavanja kondenza. Celokupna
vodovodna instalacija pre zatvaranja
žljebova i malterisanja mora biti ispitana
na pritisak od 12 bara, prema važećim
propisima. Obračun po m ugrađene i
primljene cevi.
D 32 mm (Ø 1'')

D 25 mm (Ø 3/4'')
D 20 mm (Ø 1/2'')

m

10

m
m
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15.2

Nabavka, transport i montaža propusnih
kugla-ventil. Ventili moraju odgovarati
standardu SRPS.M.C5.260. Obračun po
komadu montiranog ventila.
Ø 25 mm (Ø 1'')

Ø 20 mm (Ø 3/4'')

15.3

15.4

Nabavka, transport i montaža
propusnih ventila za uziđivanje
sa kapom na označenim
mestima u grafičkim
prilozima projekta. Ventili moraju
odgovarati PE/PP-R cevima. Obračun po
komadu montiranog ventila.
Ø 13 mm (Ø 1/2'')
Nabavka, transport i montaža EK
ventila sa hromiranom kapom. Ventili
moraju odgovarati PE/PP-R
cevima. Obračun po komadu
montiranog ventila.
Ø 20mm (Ø 1/2'')

kom

1

kom

2

kom

3

kom

12

m
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m
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15.5
Nabavka,transport I montaža termičke
izolacije ''Plamfleks'' ili slične. Izolaciju
postaviti na cevovodu unutar objekta
(unutrašnja hidrantska i sanitarna) u
instalacionim koridorima i ispod plafona.
Obračun po dužnom metru izolovane cevi.
32 mm (Ø 1'')

25 mm (Ø 3/4'')

20 mm (Ø 1/2'')

15.6

Demontaža i ponovna montaža
zidnog protivpožarnog hidranta Ø 52
mm, sa limenim hidrantskim
ormarićem, mlaznicom, crevom od
trevire dužine 15 metara i ventilom
ugrađenim u metalnu kutiju. Pozicija
obuhvata i hidrauličko ispitivanje
hidranta, nakon izvršene ugradnje.
Obračun po komadu kompletno
montiranog hidranta.
Zidni protivpožarni hidrant DN 52
mm

m

75

kom

1

UKUPNO VODOVOD (unutrašnja instalacija sanitarnog vodovoda)

ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

16.

NAPAJANJE SPRATNE TABLE

16.1

Isporuka i ugradnja kabla N2XH
5x6mm²,za vezu merno razvodni ormanspratna tabla RT-1, postavljena u čajnoj
kuhinji. Kabl se polaže pod malter.
Obračun je urađen po dužnom metru i u
cenu je uračunato vezivanje kabla na oba
kraja.
Isporuka i ugradnja spratne table ST-1, za
24 automatskih prekidača, ugradna, od
samogasive plastike, stepen zaštite IP43,
sa ugrađenom sledećom opremom: zaštitni uređaj diferencijalne struje
40/0,5;4p , sličan tipu A9R16440
Schneider Electric (kom 1);-automatski
prekidač 16A, 1P, karakteristike okidanja
B, nazivne prekidne moći 6KA , sličan
tipu A9KO1116 Schneider Electric (kom

16.2

m

16

10)- automatski prekidač 10A,
1P,karakteristike okidanja B,nazivne
prekidne moći 6KA , sličan tipu
A9KO1110 Schneider Electric (kom5
),automatski prekidač
6A,1P,karakteristike okidanja B,nazivne
prekidne moći 6KA
,sličan tipu A9KO1106 Schneider
Electric (kom1 ).

kompl

1

17.

INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA

17.1

Isporuka i polaganje kabla N2XH
3x2,5mm²,za izradu strujnog kruga
jednofaznih priključnica.Kabl se polaže
pod malter.U cenu su uračunata sva
potrebna povezivanja, kao i isporuka i
ugradnja ćetvorostruke montažne kutije
za puni zid,označena kao 4M (kom.4) i
razvodne kutije fi 78mm (kom.4).Kanali
za polaganje kablova se zatvaraju
malterom bez završne obrade
zida.Obračun je napravljen po dužnom
metru.

m

85

Isporuka i polaganje kabla N2XH
3x1,5mm²,za izradu strujnog kruga
protiv-panične rasvete. Kabl se polaže
pod malter.U cenu su uračunata sva
potrebna povezivanja,kao i isporuka i
ugradnja razvodne kutije fi 78mm
(kom.3).Kanali za polaganje kablova
se zatvaraju malterom bez završne
obrade zida.Obračun je napravljen po
dužnom metru.

m

40

17.2

17.3

18.
18.1
18.2

18.3

18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

Isporuka i polaganje kabla N2XH
3x1,5mm²,za izradu strujnog kruga
osvetljenja.Kabl se polaže pod
malter.U cenu su uračunata sva
potrebna povezivanja,kao i petostruka
montažna kutija za pun zid,oznaćena
kao 5M(kom.1),razvodna kutija
95x95mm(kom.1).Kanali za polaganje
kablova se zatvaraju malterom bez
završne obrade zida.Obračun je
napravljen po dužnom metru.

m

110

kom

3

kom

6

kom

3

kom

3

kom

6

kom

3

kom

1

kom

3

PREKIDAČI I UTIČNICE
Priključnica dvopolna sa
polikarbonatskim jezgrom sa
poklopcem,nadgradna
,IP55,16A,250VAC;
Prekidač jednopolni
10A,250VAC,ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem,modul 1M
dimenzija (d,v):22,2x50mm,standard
IEC 60689-1,boja bela (RAL 9003)
Prekidač jednopolni
10A,250VAC,ugradnja u noseću
prirubnicu utiskivanjem,modul 2M
dimenzija (d,v):44,4x50mm,standard
IEC 60689-1,boja bela (RAL 9003)
Isporuka i ugradnja prirubnice sa
stegačima(montažnog rama)2M,za
ugradnju u montažnu kutiju 2M.
Isporuka i ugradnja prirubnice sa
stegačima(montažnog rama)1M,za
ugradnju u montažnu kutiju 3M.
Isporuka i ugradnja prirubnice sa
stegačima(montažnog rama)4M,za
ugradnju u montažnu kutiju 4M.
Isporuka i ugradnja prirubnice sa
stegačima(montažnog rama)5M,za
ugradnju u montažnu kutiju 5M.
Isporuka i ugradnja dekorativnog
okvira 2M za ugradnju na noseću
prirubnicu utiskivanjem,bele boje

18.9
18.10
18.11

Isporuka i ugradnja dekorativnog
okvira 3M za ugradnju na noseću
prirubnicu utiskivanjem,bele boje
Isporuka i ugradnja dekorativnog
okvira 4M za ugradnju na noseću
prirubnicu utiskivanjem,bele boje
Isporuka i ugradnja dekorativnog
okvira 5M za ugradnju na noseću
prirubnicu utiskivanjem,bele boje

19.

SVETILJKE

TIP
S1

Nadgradna svetiljka izrađena u LED
tehnologiji, predviđena za montažu na
zid ili plafon, kružnog oblika prečnika
250 mm i dubine 70 mm, za osvetljenje
sanitarnih čvorova i drugih vlažnih
prostorija.
Kućište svetiljke je od poliamida, optika
od polikarbonata. Boja kućišta bela, RAL
9010.
Protektor od opal UV stabilisanog
polikarbonata.Optika simetrična, stepen
isijavanja izvora 120 stepeni, isijavanje
svetiljke 120 stepeni. Stepen mehaničke
zaštite je IP65, otpornost na udar IK08,
strujna klasa
II. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa
LED modulima sa bojom svetlosti
4000K, elektronskim predspojnim
uređajima i indeksom reprodukcije boje
Ra veći od 80. Efikasnost svetiljke je
minimum 99lm/W, a ukupan inicijalni
fluks sistema je minimum 2000lm.
Ukupna maksimalna snaga sistema je
22,5W. Koeficijent snage minimum 0,9.
Predviđena za česta uključivanja.
Svetiljka ima tropolni push-in konektor
za lakšu montažu, bez otvaranja
svetiljki. Ujednačenost boje, SDCM
(0.388, 0.388) manji od 3. Vreme za koji

kom

6

kom

3

kom

1

svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog
fluksa je 18.000 sati, dok je vreme dok
padne na 80% 38.000 sati, dok je vreme
dok padne na 70%
50.000 sati Maksimalno 0,7 posto drajvera
će biti neispravno posle
5.000 sati. Temperaturni
opseg rada svetiljki je od -20 do +35
stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu
od oko 1,1 kg.
Svetiljka treba da bude usklađena sa
evropskim standardom o sigurnom i
pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.
Svetiljka treba da je usklađena sa
evropskim direktivama koji važe za
proizvode, da ima CE znak. Svetiljka
treba da je usklađena sa RoHS
direktivama o ograničenju upotrebe
određenih opasnih supstanci u
električnoj i elektronskoj
opremi.
Svetiljka ekvivalentna tipu Philips
CoreLine Wallmounted
WL130V LED20S/840 PSU WH

19.1
19.2

Isporuka i ugradnja svetiljke tip
S1.Detaljan opis svetiljke dat je u
napomeni.
Isporuka i ugradnja LED protivpanične svetiljke
4W,230VAC;30xLED;4,8V/900mAh;sa
autonomijom u radu min.3h;IP65
slične tipu TLBVLED 30 Tracon

20.

IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA

20.1

Isporuka i ugradnja ormana,okvirnih
dimenzija
200x300x120mm sa šinom za
izjednačavanje potencijala.Orman se
postavlja na fasadi objekta .

kom

12

kom

5

kom

1

20.2

20.3

Isporuka i ugradnja provodnika P
6mm²,žuto-zelene boje za vezu RT-1 sa
kutijom za izjednačavanje potencijala PS1
.Provodnik se uvlači u PVC rebrasto
crevo fi13mm i polaže pod
malter.Obračun je napravljen po
dužnom metru.
Isporuka i ugradnja kutije za
izjednačavanje potencijala sa PE
sabirnicom

21.

RAZNI RADOVI

21.1

Demontaža postojeće
galanterije(prekidača,utičnica),svetiljki i
odlaganje na mesto koje odredi investitor

m

16

kom

1

paušalno

1
UKUPNO ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

22.

TERMO-TEHNIČKE INSTALACIJE

22.1

Demontaža starih radijatorskih
ventila

kom

10

22.2

Demontaža suvišnih starih panelnih
radijatora, i ponovna montaža po
završetku radova
Isporuka i montaža navijka
radijatorskog CALEFFI ili sl. DN15

kom

5

kom

5

Isporuka i montaža ventila
radijatorskog tip termostatski
CALEFFI tip TS (oznaka 401) ili sl
DN15
Zaštita cevovoda čišćenjem i bojenjem
osnovnom bojom u dva sloja

kom

5

m

38

Isporuka i montaža rešetke od inoksa
zaštitnom mrežicom za odvod vazduha
u kotlarnici 500x200
Pripremno -završni radovi:
sagledavanje situacije na licu mesta,
obezbeđenje gradilišta, priprema
magacina za alat i opremu, transport
materijala, opreme i alata na

kom

1

komplet

0,06

22.3
22.4
22.5
22.6
22.7

gradilište, ispiranje instalacije, proba
instalacije na hidraulički pritisak sa
izradom zapisnika, topla funkcionalna
proba sa izradom zapisnika, , usvaja
se 6% od ukupne vrednosti radova

UKUPNO TERMO-TEHNIČKE INSTALACIJE

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТАМА РАДОВА
Укупна цена без ПДВ-а
ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ
РАДОВИ ( позиције 1.1 до 11.2)
ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ (позиције 12.1 до
15.6)
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНСТАЛАЦИЈА (позиције од 16.1
до 21.1)
ТЕРМО-ТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ (позиције од 22.1
до 22.7)

Укупна цена са ПДВ-ом

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ И ЗАНАТСКИ РАДОВИ + ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ + ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА +
ТЕРМО-ТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ =
_________________________________динара без ПДВ-а

_________________________________ ПДВ

_________________________________динара са ПДВ-ом.
Рок важења понуда

________________________дана од дана отварања понуда ( минимално 30 дана)

Гарантни рок

_________________________месеца од дана примопредаје радова ( минимално 24
месеца)

Рок извођења радова
______________ радних дана од дана увођења извођача радова у посао.
( максимално 60 радних дана од дана увођења извођача радова у посао)
Рок плаћања

У складу са захтевима из конкурсне документације и моделом уговора

Понуђач је дужан да попуни све податке из прописаног обрасца.
Образац понуде - структура понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:

• У колону јединична цена без ПДВ-а - понуђач уписује јединичну цену радова без ПДВ -а, исказану у динарима по наведеној
јединици мере.
• У колону јединична цена са ПДВ-ом понуђач уписује јединичну цену радова са ПДВ-ом, исказану у динарима по наведеној
јединици мере.
• У колону Укупна цена без ПДВ-а - понуђач уписује укупну цену радова без ПДВ - а, за дате количине, тако што се
јединична цена без ПДВ-а помножи са датом количином (3 х 4).
• У колону Укупна цена са ПДВ-ом - понуђач уписује укупну цену радова са ПДВ - ом, за дате количине, тако што се
јединична цена са ПДВ-ом помножи са датом количином (3 х 5).
• У делу ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА (Збирни предрачун радова) уписује се укупна вредност наведених врста
радова, чијим сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ-а.
• На крају уписати укупну вредност понуде без ПДВ – а, Износ ПДВ - а и укупну вредност понуде са ПДВ - ом.
Образац понуде са структуром цена (предмер и предрачун радова) потписује овлашћено лице понуђача.

ПОНУЂАЧ
________________________________
Потпис овлашћеног лицa

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ

Понуђач___________________________________________________________________________
Седиште: _______________________________________, ПИБ:_______________МБ___________,
Чији је директор_____________________________изјављује под пуном кривичном,
материјалном и моралном одговорношћу да испуњава све критеријуме за учешће у
поступку набавке бр. 20.6 - извођење радова на текућем одржавању тоалета, коју
спроводи наручилац СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја
Домановића 12, Крагујевац, односно:
1) Да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека
рока за подношење понуда, није правноснажно осуђен, за: (1) кривично дело које је
извршио као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради
вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица,
кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у
обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело
преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности,
кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске
утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких
дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца,
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично
дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.
2) да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или
да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом,
одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне.
3) да располаже техничким капацитетом и то:
1. камион кипер до 10т (1комад)
2. камион са краном за подизање терета
4) Да располаже довољним стручним капацитетом- да има запослене или радно
ангажоване (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног
чланом 197-202 Закона о раду) најмање 6 лица.

Дана: _________________

ПОНУЂАЧ
____________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача или са подизвђачем, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
подизвођача.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач_____________________________________________________________________
Седиште:_______________________________ПИБ:_______________МБ___________,
чији је директор_____________________________изјављује под пуном кривичном,
материјалном и моралном одговорношћу да ће у поступку набавке набавке бр. 20.6
- извођење радова на текућем одржавању тоалета, коју спроводи наручилац
СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја Домановића 12, Крагујевац,

доставити наручиоцу на дан закључења уговора:
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – Бланко, соло
меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла печатирану и
потписану од стране овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које
садржи клаузуле „безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор,
у висини 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и
потврду банке о извршеној регистрацији менице.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за коначно
извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова
који су предмет набавке има за последицу и продужење рока важења менице и
меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извођење
радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач у току трајања уговора
престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и случају да по истеку
уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање грешака у гарантном
року.
2) Да ће на дан примопредаје радова доставити наручиоцу средство обезбеђења за
отклањање грешака у гарнатном року – бланко, соло меницу са меничним
овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року . Меница са меничним
овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од
гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да евентуално неотклапање
грешака на захтев наручиоца има за последицу и продужење рока важења менице
и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за
отклањање грешака, односно усклађивање квалитета материјала и извођења са
захтевима наручиоца.

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају
да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да
умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Дана: _________________

ПОНУЂАЧ
____________________
Потпис овлашћеног лица

МОДЕЛ УГОВОРА
извођење радова на текућем одржавању тоалета
набавка бр. 20.6
Закључен дана ________.2021. године у Крагујевцу
Између:
1. УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Радоја
Домановића 12, 34000 Крагујевац, ПИБ 100562314, Матични број: 07244428, текући
рачун број 840-367664-26 чији је заступник директор Ивана Мараш Јовановић (у
даљем тексту: Наручилац радова), с једне стране и

2.____________________________________________________________________________
_улица___________________________________бр.____Матични
број:___________________, ПИБ: ____________________, Текући рачун бр.
_________________________ који се води код банке „_______________“, кога заступа
директор _______________________________, у даљем тексту: (Извођач радова), са
друге стране
Чланови групе понуђача/ подизвођач
1.
____________________________________________________________________________;
2.
____________________________________________________________________________;
(у дата поља, унети податке за подизвођаче или чланове групе понуђача, уколико
понуђач не наступа самостално)
проценат набавке који понуђач поверава подизвођачу____%
у даљем тексту заједно названи уговорне стране.

О следећем:
Уговорне стране констатују
Уводни део
- Да је Наручилац радова спровео поступак набавке извођење радова на
текућем одржавању тоалета, набавка бр. 20.6

-

-

Да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак набавке,
извршио стручну оцену понуда и да је као најповољнију понуду изабрао
понуду коју је поднео Извођач радова заведену код наручиоца под бројем
_________ од _________.2021. године која се налази у прилогу овог Уговора и
чини његов саставни део.
Да је Наручилац на основу Извештаја о поступку набавке, и Одлуке о
додели уговора/наруџбенице бр. ________ од _______.2021 године, , изабрао
извођача радова за извођење радова из става првог овог члана.
Предмет уговора

Члан 1.
Предмет уговора је извођење извођење радова на текућем одржавању
тоалета, набавка бр. 20.6 , према захтевима и условима из конкурсне
документације, прихваћене техничке документације и усвојене понуде Извођача
радова број ______ од ________2021. године, која је дата у прилогу и чини саставни
део Уговора.
Наручилац радова уступа, а Извођач радова се обавезује да за рачун
Наручиоца изврши радовепо позицијама, врстама и количинама грађевинских
радова и материјала, садржаним у обрасцу структуре цена - предмеру и
предрачуну радова који су саставни део конкуресне докуметнације у поступку
набавке број: 20.6 , као прилога овом Уговору.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се
обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему,
изврши припремне, грађевинске, грађевинско-занатске радове, хидротехничке,
електроенергетске и термо техничке инсталације, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Количине радова из Обрасца структуре цене — Предмера и предрачуна
радова су, због специфичности предметних радова, дате оквирно тако да их
Наручилац може, по потреби, кориговати у току извођења радова или од неких
одступити, сходно стварно исказаним потребама у току извођења.радова на
терену.
Члан 2.
Извођач радова је носилац права и обавеза предметних радова и обавезује се да
радове из члана 1. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије,
нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему
према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова

Вредност радова –цена
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да укупна цена свих радова (садржаним у
Обрасцу структуре цене – предмеру и предрачуну радова) који су предмет
Уговора износи:
- Радови: ________________ динара без ПДВ-а;
- ПДВ: __________________ динара;
- Укупно:

динара са ПДВ-ом

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова бр.
_________ од
.2021. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена.
Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о
порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на
додату вредност на дан испостављања ситуације.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора,
цена обухвата и трошкове организације градилишта-места извођења радова,
осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Услови и начин плаћања
Члан 4.
Плаћање се врши по испостављеним и овереним привременим ситуацијама
и окончаној ситуацији за ставарно изведене радове по цени датој у понуди, која се
доставља након завршетка посла, сачињених на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр._________од
_____.2021. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45
(словима: четрдесетпет) дана од дана пријема оверене привремене, односно
окончане ситуације, уз претходно достављена важећа средства финансијског
обезбеђења.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је
да исплати неспорни део ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге и другу документацију Извођач радова доставља стручном

надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје
без права приговора.
Непредвиђени радови
Члан 5.
Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због
осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани
су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или
другим ванредним и неочекиваним догађајем.
Непредвиђени (додатни) радови ће бити посебно уговорени у складу са
законом.

Рок за завршетак радова
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове који су предмет овог
уговора изведе у року од ___ (максимално 60 радних дана) радних дана
рачунајући од дана увођења извођача радова у посао.
Увођење Извођача радова у посао ће се извршити по позиву Наручиоца у
присуству представника Наручиоца, Извођача радова и Стручног надзора.
На дан увођења у посао Извођача радова, Наручилац је у обавези:
- да преда Извођачу радова техничку документацију;
- да обезбедио Извођачу радова несметан прилаз градилишту.
Извођач радова Наручиоцу доставља средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.
Под завршетком радова сматра се дан када стручни надзор упише у
грађевински дневник завршетак радова и потпише се Записник о примопредаји
радова од стране стручног надзора, Извођача и Наручиоца.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности
Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном
року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне
мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са
уговореним планом грађења.

Члан 7.
Рок за извршење радова се може продужити услед појаве догађаја који се
нису могли предвидети у току извођења радова – виша сила. Извршилац радова
има обавезу да Наручиоца обавести у писаној форми о сваком кашњењу у
реализацији посла и да од Наручиоца посла тражи одобрење за продужење рока.
Непредвиђеним догађајима сматрају се:
1. Природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес);
2. Изненадне несташице материјала на тржишту;
3. Мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
4. Услови за извођење радова у земљи или води који нису предвиђени
техничком документацијом.
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач писмено подноси
Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре
истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора
о томе постигну писмени споразум.
Уговорне стране имају право да продуже рок важења Уговора за оно време
кашњење у испуњењу Уговора које је проузроковано вишом силом.
У случају закашњења у извршењу радова Извршилац радова нема право на
продужење уговореног рока због неоправданог закашњења.
Одлагање рока за извршење радова или продужетак рока Наручилац
одобрава у писменој форми.
Уколико дејство више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана,
Уговорне стране ће се договорити о даљем испуњењу Уговора, о чему ће
закључити анекс, или ће се споразумети о раскиду Уговора.

Финансијско обезбеђење
Члан 8.
Извођач радова се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу
- Бланко соло Меницу за добро извршење посла печатирану и потписану од стране
овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле
„безусловно“, „наплатива на први позив“ без права на приговор, у висини 10% од
укупне вредности уговора (без ПДВ-а), фотокопију картона депонованих потписа
овлашћених лица за располагање стредствима на рачуну и потврду банке о
извршеној регистрацији менице.
Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока за
коначно извршење свих радова, с тим да евентуални продужетак рока за извођење
радова који су предмет набавке има за последицу и продужење рока важења

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за
извођење радова.
Наручилац ће уновчити ову меницу у случају да Понуђач/извођач радова у
току трајања уговора престане са извршавањем својих уговорних обавеза као и
случају да по истеку уговора у року од 10 дана не достави меницу за отклањање
грешака у гарантном року.
- Бланко соло Меницу за отклањање грешака у гарантном року на дан
примопредаје радова по овом уговору.
Меница са меничним овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року
се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важења 30 дана дужим од гарантног рока који је одређен за исправан рад, с тим да
евентуално неотклањања грешака на захтев наручиоца има за последицу и
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који
ће бити продужен рок за отклањање грешака, односно усклађивање квалитета
материјала и извођења са захтевима наручиоца.
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у
случају да изабрани понуђач/извођач радова не изврши обавезу отклањања
недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у
гарантном року.
Уговорна казна
Члан 9.
Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да
плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 процената) од укупно
уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења.
Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне
уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити без претходног
пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених
радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну
накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавеза наручиоца радова
Члан 10.
Наручилац радова ће доставити Извршиоцу радова решења за лица
овлашћених да воде надзор и потписују ситуације. Имена ових лица биће унета у
грађевински дневник.
Наручилац се даље обавезује:

- да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију
као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту/терену.
-да преко свог стручног надзора врши стручни надзор над извођењем
радова.
-да Извршиоцу радова уредно исплаћује извршене радове на начин и у
роковима ближе одређеним одредбама овог Уговора.
-да изврши контролу и пријем извршених радова.
-да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора.
Обавеза извођача радова
Члан 11.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим
техничким прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по
завршетку преда Наручиоцу радова као и:
 да се строго придржава мера заштите на раду;
 да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању
одговорног лица да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу
радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
 да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничким
нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова;
 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих
радова;
 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац
радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа
за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу
радова;
 да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије;
 да на градилишту обезбеди уговор о грађењу и решење о одређивању
одговорног извођача радова на градилишту;
 да омогући вршење стручног надзора на објекту;
 да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и
квалитета употребљеног материјала;
 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала,
опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;



да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не
испуњава предвиђену динамику;
 да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да
приступи у року од 5 дана.
Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова не наноси штету
постојећим објектима, изведеним радовима и да поштује све прописе у вези са
заштитом животне средине.
Извођач радова је основом одредби ЗОО, у складу са свим нормама о
објективној и субјективној одговорности одговоран за сваку штету, за штету
проузроковану на шуми, околном земљишту, водотоцима објектима и обавезује се
да о свом трошку изврши отклањање последица штете и повраћај у пређашње
стање, уколико до штете дође.
Извођач радова дужан је да организује градилиште сходно законским
прописима, на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, организовати и
обезбедити заштита околине за све време трајања изградње и обезбедити
сигурност лица који се налазе на градилишту.
Извођач радова гарантује и одговара да је сваки извршилац, који обавља
радове оспособљен за безбедан и здрав рад и здравствено способан и да поседује
правно важећи документ о стручној оспособљености.
Извођач радова је дужан да на градилишту обезбеди један примерак овог
Уговора.
Извођач је упознат са својом обавезом примене Закона о безбедности и
здрављу на раду и других подзаконских аката из области безбедности и здравља
на раду.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа
Члан 12.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у
грађевински дневник.
Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и
захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих
су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Гаранција за изведене радове и гаранти рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у
складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које
онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну
употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеца
(минимално 24 месеца) и рачуна се од датума примопредаје радова.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од
извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица
неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег
квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се
покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није
држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Ако Извршилац радова не изврши своје обавезе у року од 8 дана од дана
пријема захтева, Наручилац има право да ангажује друге Извршиоце радова и да
предузме даље правне мере против Извршиоца ради наплате својих трошкова у
вези са отклањањем недостатака и настале штете, као и да је овлашћен да
активира меницу за отклањање грешака у гарантном року.
Извођење уговорених радова
Члан 14.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара
стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову
употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за
контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не
одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да
поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са
уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини,
Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.
Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са
законом којим се уређује планирање и изградња. Извођач радова се не ослобађа

одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених
радова поступао по захтевима Наручиоца.

Обавеза отклањања недостатака
Члан 15.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се
утврде на изведеним радовима и покажу у току гарантног рока, у року од 8 дана
од дана пријема писменог захтева од стране Наручиоца.
Одзив Извођача мора бити у року од 2 (словима: два) дана од дана пријема
писменог захтева – рекламације, односно обавештења о недостатку.
Измена уговора
Члан 16.
Наручилац може током трајања уговора
набавци да измени уговор без
спровођења поступка набавке.
Наручилац радова може да дозволи промену битних елемената уговора из
следећих објективних разлога:
-услед дејства неповољних климатских услова,
-услед изузетних-екстремних и неуобичајених временских прилика за место и
време извршења уговора,
-уколико Наручилац није у могућности да обезбеди благовремено техничку
документацију потребну за извршење предмета ј набавке
-неопходност измена у начину и роковима поступања Наручиоца и/или
Извођача у извршењу уговора, по налогу надлежног органа, нпр. инспекције,
министарства и сл.
-немогућност Наручиоца да у првобитно планираном року, због околности које
су наступиле независно од воље Наручиоца, изврши своје уговорне обавезе које су
услов за почетак, наставак или окончање уговорних обавеза друге уговорне
стране
-објективна спреченост Извођача да у уговореном року и на уговорени начин
почне, настави или оконча извршење својих обавеза, због неочекиваног
одступања података о техничким карактеристикама познатих у фази израде
конкурсне документације од података утврђених тек у фази извршења уговора,
због тога што су се подаци, због протека времена, изменили, или због тога што су
могли бити јасно и детаљно утврђени тек након стручних налаза и анализа у фази
извршења уговора
- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне
Уговорне стране

- услед мера државних органа
-уколико дође до измене важећих законских прописа, подзаконских и других
правних аката
-правилна примена пореских прописа, као и правилног фактурисања и плаћања
-наступање промењених околности у смислу члана 133 Закона о облигационим
односима, односно уколико након закључења уговора наступе околности које
отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити
сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор
више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу
било неправично одржати га на снази такав какав је
-друге објективне околности настале у току извршења Уговора које нису кривица
Извођача
-поступање трећих лица без кривице Уговорних страна
-у случају објективних потреба да се радови изведу на другој локацији Наручиоца,
на захтев Наручиоца, а уз сагласност Извођача
Уговорне стране су сагласне да се евентуалне измене и допуне овог Уговора
изврше у писаној форми – закључивањем анекса у складу са законом.

Примопредаја радова
Члан 17.
Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора
обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у
грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (словима:
петнаест) дана од завршетка радова.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
стручни надзор и Извођач радова.Комисија сачињава Записник о примопредаји
на дан примопредаје радова. Извођач радова је обавезан да у целости поступи по
примедбама Комисије.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без
одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3
(три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има
право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача радова
примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун
Члан 18.
Коначну количину и вредност изведених радова по уговору утврђује
Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова уписаних у
грађевинској књизи или радним налозима и оверених од стране стручног
надзорног органа Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су
фиксне и непроменљиве.
Комисију за коначни обрачун чине по 1 (један) представник Наручиоцаи и
1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.
Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са
Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених
радова.
Примедбе и плаћања
Члан 19.
Наручилац може оспоравати испостављене ситуације у погледу количине и
квалитета изведених радова. Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до
њиховог отклона. Наручилац има право да задржи неисплаћени део цене ради
отклона недостатака, наплате пенала и претрпљене штете након примопредаје
изведених радова.

Обавештавање
Члан 20.
Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о
чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора. Обавештавање ће
се вршити писменим путем.
Извођач радова је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана
од дана настанка промене у било којем од података у вези са испуњеношћу услова
из поступка набавке, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да је
документује на прописан начин.
Овлашћени представници за праћење уговора
Члан 21.
Овлашћени представници за праћење реализације овог Уговора су:
- за Наручиоца: ________________________________
- за Извођача радова: ________________________________

Уговорне стране, могу да изврше допуне и промене овлашћених представника, о
чему писаним путем обавештавају другу уговорну страну.

Раскид уговора
Члан 22.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио
по примедбама стручног надзора.
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова
дуже од 15 (словима: петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не
изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова.
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка
средстава за његову реализацију.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење
је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до
тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и
доставља се другој уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове
обезбеди и сачува од пропадања.

Примена важећих прописа
Члан 23.
На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће
одредбе Закона којим се уређује планирање и изградња, Закона којим се уређују
облигациони односи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Саставни део уговора
Члан 22.
Прилог и саставни део овог Уговора је понуда Извођача радова бр. ______ од
__________2021. године.

Члан 23.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом
овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност
Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 24.
Како се уговор реализује у 2021. години, реализација уговора зависиће од
обезбеђења средстава одобрених актима надлежних органа.
Број примерака уговора
Члан 25.
Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова
воља верно унета у уговор, за свој га признају и по 2 (два) примерка задржавају за
своје потребе.
Ступање на снагу
Члан 26.
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а
ступа на снагу даном предаје Наручиоцу средства финансијског обезбеђења из
члана 8. овог Уговора, од стране Извођача радова.
У случају да Извођач радова не достави напред наведена средства
финансијског обезбеђења у предвиђеном року у складу са захтевима из конкурсне
документације, сматраће се да Увогор није ни закључен.
У Г О В А Р А Ч И:

НАРУЧИЛАЦ

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
_____________________________________
Ивана Мараш Јовановић

___________________________

