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ПРЕДМЕТА

ЈАВНЕ

I ДЕО
(ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА)
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Назив наручиоца: ........................................................... Културни центар Крушевац
Адреса: ............................................................................ Чолак Антина број 1, 37 000 Крушевац
Одговорно лице- директор: ...........................................мр Мирослав Смиљковић
Број телефона - централа: .............................................. 037/423 025
Број факса - централа: .................................................... 037/423 025
ПИБ: .................................................................................100314993
Матични број: .................................................................. 07850140
Шифра делатности: ......................................................... 9001
Банка: ................................................................................ Управа за јавна плаћања
Број текућег рачуна: .........................................................840-249664-73
E-mail: ...............................................................................kck@kck.org.rs
Интернет адреса: ….........................................................www.kck.org.rs
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: набавка радова.
Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци.
Контакт особа: Марија Цветковић, тел. 037/423025/ 0641813283 и Слободан Ђорђевић
037/425-140/ 0643062289 и факс бр. 037/423025.
1.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.2.1. Опис предмета набавке и ознака из општег речника набавке
Набавка радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац –
фасадерски и столарски радови
Ознака из општег речника набавке: 45421000 – столарски радови и уградња столарије
45421100 – уградња врата и прозора и сродних елемената
45443000 – фасадни радови
1.3. ВРСТА, ОПИС РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Врста и опис радова који су предмет набавке дати су у предмеру радова који је
саставни део конкурсне документације и понуде.
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
2.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда, и остала документација која се односи на понуду, мора бити састављена на
српском језику у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, захтевима наведеним у
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски
језик и оверен од стране овлашћеног тумача.
2.2 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и
оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном
документацијом.
Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за
понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу
понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.
2.3 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном
документацијом.
Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације
попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране
овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са конкурсном документацијом. Модел
уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача који наступа
самостално, или са подизвођачима, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. Модел
уговора потребно је да овери печатом и потпише овлашћено лице групе понуђача, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора. Понуда мора да садржи све доказе дефинисане
конкурсном документацијом.
Пожељно је да понуђачи поштују редослед слагања образаца и докумената у понуди,
на начин и редом како је дато у конкурсној документацији.
Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуду понуђач подноси у затвореној коверти – омоту оверену печатом са назнаком:
"Понуда за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног
центра Крушевац – фасадерски и столарски радови, бр.3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ"
На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт
особу.
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.
Документа којима се доказује испуњеност услова, осим образаца, могу бити у
неовереним фотокопијама.
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2.3.1. Рок за достављање понуда
Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу:Културни центар Крушевац,
ул.Топличина бр.2, 37000 Крушевац, канцеларија број 5, сваког радног дана од 09:00 до 14:00
часова.
Крајњи рок за достављање понуда је 30.април. 2014. године до 10:00 часова.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су исте поднете неблаговремено.
2.3.2. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се дана 30. априла. 2014. године са почетком у
10:30 часова у Културном центру Крушевац, улица Топличина бр. 2, у Медија центру –
канцеларија број 13, уз присуство овлашћених представника понуђача.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе
Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,
које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица
понуђача.
2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
2.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у
затвореној коверти или омоту.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти-омоту да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Културни центар
Крушевац, улица Топличина бр. 2, 37 000 Крушевац канцеларија број 5 са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова - Инвестиционо одржавање зграде
Културног центра Крушевац – фасадерски и столарски радови, ЈН бр. 3/2014“
или „Допуна понуде за јавну набавку радова – Инвестиционо одржавање зграде
Културног центра Крушевац – фасадерски и столарски радови, ЈН бр. 3/2014“
или „Опозив понуде за јавну набавку радова - Инвестиционо одржавање зграде
Културног центра Крушевац – фасадерски и столарски радови, ЈН бр. 3/2014“
Понуда не може бити измењена, допуњена или опозвана после истека рока за
подношење понуда.
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2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди да ли
ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
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.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона о јавним набавкама, понуђач може доказити испуњеност тог услова преко подизвођача
којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одоговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
2.8. УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако
наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
2.9. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши по испостављенoj окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде, и потписаном од
стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и
у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у року од 45 (четрдесет пет)
дана од дана пријема оверене ситуације.
2.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Укупна вредност мора бити исказана без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена
има предност у случају несагласности.
2.11. ВРСТА, САДРЖИНА И НАЧИН ПОДНОШЕЊА, ВИСИНА И РОКОВИ
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
Понуђач који добије Уговор, у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку
закључења уговора средства финансијског обезбеђења: једну бланко соло меницу без
жираната, а у корист Наручиоца, потисану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са
попуњеним, потписаним од стpaнe овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног
писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих
потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског
обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне
казне, у висини од 10% од вредности уговора.
Рок важења меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од коначног извршења
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне
набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти
број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.
Средства обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је то предвиђено у
конкурсној документацији.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека
рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
2.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
Наручилац ће:
1) чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;
2) одбијати давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
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3) чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
2.13. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може искључиво, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуде.
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и обавештења у вези са
припремањем понуде и конкурсне документације, усменим путем или телефоном, није
дозвољено.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу:Културни центар Крушевац, улица
Топличина бр. 2, 37 0000 Крушевац са напоменом: "Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – Инвестиционо
одржавање зграде Културног центра Крушевац фасадерски и столарски радови, ЈН
бр.3 /2014“.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева,
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавиће на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
2.14. ЗАХТЕВАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
У циљу прегледа, вредновања и упоређивња понуда Наручилац може од понуђача, у
писменој форми, тражити додатна објашњења одређених елемената понуде. Понуђач је
обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за објашњење понуде,
достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као неприхватљива.
2.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Ако понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоврстан предмету конкретне јавне набавке, исти је дужан да уместо средстава обезбеђења
која су тражена у тачки 2.10., наручиоцу достави једну бланко соло меницу без жираната, а у
корист Наручиоца, потисану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним,
потписаним од стpaнe овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма овлашћења за корисника бланко соло менице, oвepeнoм фотокопијом картона депонованих
потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке
регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, за додатно обезбеђење у висини од
15% од понуђене цене, у складу са чланом 83. став 13. Закона о јавним набавкама.
2.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ако је нека од понуђених цена за набавку услуге неуобичајено ниска цена, сагласно
члану 92. Закона о јавним набавкама, наручилац ће захтевати од понуђача детаљно
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
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Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3
(три) дана од дана пријема захтева. Наручилац ће по добијању образложења проверити
меродовне саставне елементе понуде који су образложени.
Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произлазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права
интелектуалне својине од стране понуђача и може од понуђача захтевати достављање
одговарајућих доказа.
2.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је
понудио дужи гарантни рок.
У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и гарантним
роком, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати
понуду понуђача који је понудио дужи рок важења (опције) понуде.
2.18. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од
понуђача продужење рока важења понуде, у складу са чланом 90. став 2. Закона о јавним
набавкама.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
2.19. РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Понуђач је дужан да радове заврши у року од 20 ( двадесет) радних дана од дана
увођења у посао, а према динамици коју ће утврдити са наручиоцем.
У случају да понуђач наведе другачији рок за испоруку добара, односно извођење
радова понуда ће се одбити, као неприхватљива.
2.20. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни
конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
2.21. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. У супротном понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
Уколико понуђач приликом припреме понуде у конкурсној документацији увиди
грешку (било да се ради о обрасцу понуде, моделу уговора, предмеру радова и др.) дужан је
да одмах обавести Наручиоца како би грешка била исправљена, а потенцијални понуђачи
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обавештени. Ни у ком случају понуђач не сме исправљати конкурсну документацију (нити
дописивати), јер ће се у том случају његова понуда сматрати неприхватљивом.
2.22. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви
услови за доделу уговора дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном
документацијом.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у
наредних шест месеци.
2.23. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три)
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.
Докази на основу којих ће наручилац одбити понуду могу бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. Закона о
јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
Наручилац ће одбити понуду и ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте
захтевао конкурсном документацијом);
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и
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5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
2.24. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА
На основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова ("Службени гласник Републике Србије", бр.29/13), понуђач је дужан да при
састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
2.25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац ће доставити напред наведену
Одлуку свим понуђачима који су поднели понуде, у року од 3 (три) дана од дана доношења
исте.
Ако се Одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, наручилац
мора имати потврду пријема Одлуке од стране понуђача, а уколико се Одлука доставља
путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
Ако понуђач одбије пријем Одлуке, сматра се да је Одлука достављена дана када је
пријем одбијен.
2.26. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања.
После доношења Oдлуке о додели уговора или Oдлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема oдлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу:
Бр. текућег рачуна: 840-742221843-57.
Сврха плаћања: Републичка административна такса, за предметну јавну набавку
(обавезно број конкретне јавне набавке).
Корисник (прималац): Буџет Републике Србије.
Шифра плаћања: 153.
Број модела 97.
Позив на број: 50-016.
Износ 40.000,00 динара.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрукује својим радњама.
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2.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве
активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ПОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном
документацијом.
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама,
односно:
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. 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;
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
као и додатне услове у складу са чланом 76. став 2. Закона о јавним набавкама, односно:
услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног и кадровског
капацитета.
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 достави на увид оригинал или оверену копију доказа свих или
појединих доказа.
Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач, у
овом поступку јавне набавке, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, доказује се ИЗЈАВОМ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која је дефинисана конкурсном документацијом - Образац 1 и/или
Образац 1.а и/или образац 1.б.
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Испуњеност додатних услова, односно неопходног финансијског и пословног
капацитета из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач, у овом поступку јавне
набавке, сагласно члану 77. став 4. ЗЈН, доказује се ИЗЈАВОМ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА, која
је дефинисана конкурсном документацијом - Образац 1 и/или Образац 1.а и/или образац 1.б.
Неопходан кадровски капацитет, понуђач доказује достављањем доказа да има запослено или
уговором ангажовано лице које поседује одговарајућу личну лиценцу за извођење радова и
које ће бити одговорни извођач радова на реализацији предмета јавне набавке. Понуђач
доказује испуњеност овог услова достављањем копије лиценце - шифре лиценце: 400 или 401
или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800 за столарске
радове, односно лиценце – шифре лиценце: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или
414 или 415 или 418 или 700 или 800 за фасадне радове.

Допунске напомене: У случају постојања недоумице о томе да ли понуђач испуњава
неки од услова утврђених конкурсном документацијом наручилац може од понуђача тражити
да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове,
биће одбијена као неприхватљива.
3.2. ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Понуђач не мора да достави Oбразац трошкова припреме понуде (образац бр. 4) и
Образац меничног овлашћења (образац бр.8).
3.3. ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.

II – ДЕО ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ
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Набавка радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 1

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA/НОСИOЦA ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
Понуђач/носилац групе понуђача __________________________________________________
________________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да за предметну
јавну набавку испуњава следеће услове:
–

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

–
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;
–
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
−
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;
−
- у погледу финансијског капацитета – да је у периоду од предходне три обрачунске
године остваривао пословни приход у збирном износу већем од троструког износа достављене
понуде;
–
у погледу пословног капацитета – да је у предходних пет година извео радове који су
исти или слични предмету јавне набавке, а чија је вредност у збирном износу већа од
троструког износа достављене понуде.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.

Напомена: Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом понуђач, односно носилац групе
понуђача. У случају заједничке понуде, носилац групе понуђача Изјавом потврђује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а да додатне услове
испуњава заједно са осталим члановима групе понуђача.
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Набавка радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 1.а

ИЗЈАВA ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.
Закона о јавним набавкама

Члан
групе
____________________________________________________________

понуђача

_______________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да за предметну
јавну набавку испуњава следеће услове:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 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;
- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 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;

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________

М.П.
Напомена: У случају заједничке понуде Изјаву попуњава, потписује и оверава печатом члан
групе понуђача, чиме потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а да додатне услове испуњавају заједно.
Образац фотокопирати, попунити, потписати и оверити печатом у потребном броју
примерака за сваког члана групе.
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Набавка радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 1.б

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА
о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.
Закона о јавним набавкама

Понуђач _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)

Подизвођач ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(навести назив и адресу подизвођача)

под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да за предметну
јавну набавку испуњава следеће услове:
- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 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;
- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
- 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.
Понуђач:
Датум:

М.П. ___________________________________

____________________________

Подизвођач
М. П ____________________________________

НАПОМЕНА: Изјаву попуњавају, оверавају печатом и потписују понуђач и подизвођач, само
уколико понуђач наступа са подизвођачем, а у случају већег броја подизвођача, понуђач мора
овај образац копирати, попунити и заједно са сваким подизвођачем потисати и оверити
печатом.
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Набавка радова – Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________________од _____________________. 2014. године.

Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште и адреса Понуђача:
Поштански број Понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Мобилни телефон:
E-mail:
Текући рачун понуђача и банка:
Матични број понуђача:
Порески број понуђача – ПИБ:
ПДВ број:
Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под б. и в.)

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Одговорна особа
Особа за контакт
Телефон/факс
Е-маил:
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ:
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Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе понуђача
Одговорна особа
Особа за контакт
Телефон/факс
Е-маил:
Текући рачун члана групе понуђача
Матични број члана групе понуђача
Порески број члана групе – ПИБ:
Део предмета набавке који ће извршити
члан групе понуђача:

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди
потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у
заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
ВРСТА РАДОВА:

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ – ФАСАДЕРСКИ И СТОЛАРСКИ
РАДОВИ

Укупна цена без ПДВ-а:
Словима (укупна цена без ПДВ-а):
ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Словима (укупна цена са ПДВ-ом):
Начин и рок плаћања: по испостављенoj окончаној ситуацији, у року од 45 (четрдесетпет) дана
од дана пријема оверене ситуације.
Рок за извођење радова: ____ радних дана.
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Опција понуде је ______ (________________________) дана од дана отварања понуда (не краћи
од 30 дана).
(словима)
За извршење јавне набавке ангажујемо _______ (________________) подизвођача (уписати број
подизвођача).
(словима)
Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ______ ( _________ ) године, од дана
примопредаје радова (не краћи од 2 године) осим ако је Правилником о минималним гарантним
роковима за поједине врсте објеката односно радова другачије одређено.
Место извођења радова: Културни центар Крушевац, Топличина 2, 37000 Крушевац.
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
Понуђач:
Датум:
____________________________

М.П. ___________________________________
Подизвођач
М. П ____________________________________

Напомена:
- Образац понуде је потребно попунити.
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати и печатом
оверити образац понуде.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач.
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. Образац структуре цене
Ред.
бр.

Укупна цена без
ПДВ-а

ПДВ

Укупна цена
са ПДВ-ом

3

4

5

2

1

Радови на инвестиционом одржавању
зграде Културног центра Крушевац –
фасадерски и столарски радови, број
3/2014
(у свему према правилима струке,
техничким прописима, стандардима, опису
и Предмеру радова који је саставни део ове
конкурсне документације)

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
•
•
•

у колони бр. 3 Уписати укупан износ без ПДВ-а.
у колони бр. 4 Уписати укупан износ ПДВ-а.
у колони бр. 5 Уписати укупан износ са ПДВ-ом.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа
са подизвођачем, образац структуре цене попуњава, оверава печатом и потписује понуђач,
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац структуре цене попуњава,
оверава печатом и потписује овлашћени члан групе понуђача, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број

Врста трошкова

Износ
(у динарима)

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
НАПОМЕНА:
Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове
припреме понуде.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, напред наведени Образац трошкова припреме понуде потписује само понуђач.
Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведени Образац трошкова припреме
понуде потписује овлашћени члан групе понуђача.
Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_______________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо
независно у предметном поступку јавне набавке радова без договора са другим понуђачима и
заинтересованим лицима.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, Изјаву потписује понуђач.
Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, Изјаву потписује понуђач
за подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.
Образац копирати у потребном броју примерака.
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
– фасадерски и столарски радови
Образац бр. 6
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
у складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 124/12) и чланом
8. став 1. тачке 20. и 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС",
бр.29/13)

________________________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у
предметном поступку јавне набавке поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да
сам ималац права интелектуалне својине.
Такође изјављујем, да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.

НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са
подизвођачем, напред наведену Изјаву потписује само понуђач.
Уколико понуду подноси група понуђача, напред наведену Изјаву потписује овлашћени
члан групе понуђача.
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 7
МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
Закључен између:
1.Културног центра Крушевац, ул.Чолак Антина бр. 1, Крушевац (у даљем тексту
Наручилац), Матични број: 07850140, ПИБ: 100314993, Текући рачун бр.:840-249664-73,
код Управе за јавна плаћања кога заступа директор мр Мирослав Смиљковић и
2. Привредног друштва/предузетника____________________________________, са
седиштем у _________________, ул. ____________________ бр. ____ , (у даљем тексту:
Извођач), Матични број _____________, ПИБ ______________, Текући рачун:
_______________ код _________________ банке, кога заступа директор/предузетник
__________________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Извођача као најповољнијег
понуђача за извођење радова Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 3/2014.
Члан 2.
Предмет уговора је извођење радова Инвестиционо одржавање зграде Културног
центра Крушевац - фасадерски и столарски радови, у свему према понуди Извођача бр.
___________ од _______________ 2014. год.
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све радове који су предмет овог
уговора.
УГОВОРЕНА ЦЕНА
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да вредност радова који су предмет овог уговора на основу
понуде Извођача бр. ____________ од _____________. 2014. год. без ПДВ-а износи
______________ динара, ПДВ _________________ динара, укупно са ПДВ-ом:
_______________ динара (и словима: ________________________ и ______/100) на основу
количина и јединичних цена из дате понуде.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати
Извођачу радова средства, која су обезбеђена Финансијским планом Наручиоца за 2014. год.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
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Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за изврђење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове
Извођача.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће уговорене радове платити по испостављенoj окончаној ситуацији,
сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
усвојене понуде, и потписаним од стране стручног надзора, уз важећа средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла у року од 45 (четрдесет пет) дана од дана пријема
оверене ситуације.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације.
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним
могућностима буџета Града Крушевца.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права приговора.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 5.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе за ___ (________) радних дана,
рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено петог дана од кумулативног стицања следећих услова:
да је Наручилац предао Извођачу пројектно-техничку документацију и
одобрење за извођење радова, и
да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 5-ог дана од кумулативног стицања
горе наведених услова, сматраће се да је 5-ог дана уведен у посао.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
у случају прекида радова који траје дуже од два дана, а није изазван кривицом
Извођача;
у случају елементарних непогода и дејства више силе (пожар, поплаве,
земљотреси и ратно стање);
у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није
одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од
сазнања за околност, а најкасније 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
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Све околности од утицаја на рок изградње уносе се у грађевински дневник уз
дефинисање почетка, трајања и завршетка насталих околности.
Уговорени рок, на основу уписа у грађевински дневник, је продужен када уговорне
стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а
што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
УГОВОРЕНА КАЗНА
Члан 7.
Уколико кривицом Извођача дође до прекорачења рока из члана 5. овог уговора,
Извођач се обавезује да плати Наручиоцу за сваки дан прекорачења рока 0,2% (нула запета
два процента) од укупне уговорене вредности радова, с тим да тако обрачуната уговорена
казна не може прећи износ од 5% (пет процената) укупно уговорене вредности радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете
Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац ће за извођење радова обезбедити све потребне услове како би се исти
несметано одвијали и то:
-

слободну локацију за извођење радова;
именовати одговорна лица за Надзорни орган и о томе писмено обавести
Извођача;
најкасније 5 дана пре почетка рада на градилишту да достави надлежној
инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на
градилишту;
пре почетка рада на градилишту да писменим актом одреди координатора за
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди израду
Плана превентивних мера;
увођење у посао Извођача;
доставити пројектно - техничку документацију у једном примерку;
оверавати Извођачку документацију и утврђивати са Извођачем опис, количине
и цене за потребне накнадне радове;
Извођачу платити уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4.
овог Уговора;
примити наведене радове од Извођача, по завршетку радова.
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
-

-

-

-

-

Члан 9.
Извођач радова се обавезује:
да све радове изведе стручно и квалитетно, у свему према важећим прописима,
техничким прописима, грађевинској дозволи, пројектно-техничкој документацији и
овим уговором;
да по пријему пројектно-техничке документације исту прегледа и у року од 5
(пет) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље
поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати
непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на
рок за извођење радова;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
да одреди одговорно лице за извођење радова у складу са Законом о планирању
и изградњи и о томе писмено обавести Наручиоца;
да обезбеди материјал предвиђен пројектом који одговара прописима и
стандардима и да за исти прибави одговарајуће атесте;
да се на градилишту придржава свих мера заштите на раду у складу са
важећим законским прописима, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и слично, тако да се Наручилац 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;
да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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;
да за извођење радова обезбеди довољну радну снагу са одговарајућом
стручном спремом, одговарајућу опрему и механизацију;
да прати уговорену динамику 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 сноси трошкове евентуалне штете коју је направио трећим лицима или
другим Извођачима, извођењем својих радова;
да по завршетку радова повуче са градилишта своје раднике, уклони преостали
материјал, опрему и средства за рад као и своје привремене објекте;
да у целости поступи по примедбама комисије за технички преглед, као и
комисије за примопредају радова. У противном Наручилац је овлашћен да сам или
преко другог Извођача отклони утврђене недостатке и то на трошак Извођача, а без
посебне судске одлуке;
да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈЕ
Члан 10.
Извођач радова у обавези је да обезбеди и преда Наручиоцу у тренутку закључења
уговора средства финансијског обезбеђења: једну бланко соло меницу без жираната, а у
корист Наручиоца, потисану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним,
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потписаним од стpaнe овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма овлашћења за корисника бланко соло менице, фотокопијом картона депонованих потписа и
копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у
Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро,
квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, у висини од 10%
од вредности уговора.
Рок важења меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од коначног извршења
посла, с тим да евентуални продужетак рока за извођење радова која су предмет јавне
набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти
број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.
Средства финансијског обезбеђења ће бити послата на наплату пословној банци
Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њихово важење пре
истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.
Након успешне примопредаје радова односно у року од пет дана од потписивања
Записника о примопредаји, средства финансијског обезбеђења, за добро, квалитетно и у року
извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, се гасе.
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека
рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи _______________године рачунајући од дана
примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за
поједине врсте објеката односно радова другачије одређено.
Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђену опрему је у складу са гарантним
роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и
упутства за руковање.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова,
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва
оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана
по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван
је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме, уколико то Наручилац захтева. 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 да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.
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Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог
Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова
и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.
Члан 13.
Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински
дневник, грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа, књигу
инспекције и осталу документацију по Закону о планирању и изградњи објеката.
Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у
грађевински дневник и уредно оверене од стане надзорног органа уз сагласност Наручиоца.
Члан 14.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача привредног
друштва/предузетника___________________________________________________,
са
седиштем у _________________________, ПИБ_____________________, матични број
_______________________, односно у групи понуђача коју чине привредно
друштво/предузетник
______________________________________,
са
седиштем
_________________________,
ПИБ____________________,
матични
број
_________________ .
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.
ДОДАТНИ РАДОВИ
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор
и Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и Корисника мења обим
уговорених радова и изводи вишкове радова.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде
пројектне документације.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату
дела цене за до тада извршене радове.
Члан 17.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог
уговора, те уколико Наручилац не захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.
Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно
неважећи.
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ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Члан 18.
Извођач 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 (петнаест) дана од
завршетка радова у складу са Законом о планирању и изградњи и другим одговарајућим
прописима и стандардима.
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног
надзора и Извођача.
Комисија сачињава Записник о примопредаји.
Извођач 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 мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке
Извођач не почне да отклања у року од три дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном
року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун Извођача радова.
Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН
Члан 19.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених
јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 20.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, ако је извршио своје уговорене
обавезе у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако
Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из
неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног
надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 21.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује
другог извођача. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету,
која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова
новог извођача за те радове.
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 овим Уговором.
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља
се другој уговорној страни.
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Све допуне и измене Уговора се сматрају важећим само уколико су сачињене у
писменој форми и уколико су их уговорне стране потписале.
Извођач нема право да своја права и обавезе по Уговору преноси трећим лицима без
писмене сагласности Наручиоца.
Све обрачуне са својим кооперантима ће вршити Извођач, а у случају да настану
рекламације према Извођачу од стране трећег лица, Наручилац у вези тога неће сносити
никакву одговорност.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних
узанси о грађењу.

-

Члан 23.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
пројектно – техничка документација,
понуда Извођача бр. ___________ од _______________. 2014. године.
Члан 24.
Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а
уколико нису у могућности да их реше споразумно, спорна питања ће решавати Привредни
суд у Краљеву.
Члан 25.
Овај Уговор ступа на снагу даном достављања средстава финансијског обезбеђења из
члана 10.
У случају да Понуђач не достави напред наведена средства финансијског обезбеђења у
предвиђеном року, и у складу са конкурсном документацијом, сматраће се да Уговор није ни
закључен.
Члан 26.
Овај уговор је закључен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

_____________________________

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

______________________________

Директор мр Мирослав Смиљковић

Страна 31 од 40

Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
– фасадерски и столарски радови
Образац бр. 8
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊA
за добро, квалитетно и у року извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и
"Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 ("Сл. гласник РС" бр. 57/2004, 82/2004)
Дужник: _________________________________, са седиштем у ______________________, ул.
_____________________________________________ Матични број _____________________,
ПИБ: _______________________, Текући рачун: ____________________________________,
код банке: _________________________________________
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менпце КОРИСНИК: Културни центар Крушевац, ул. Чолак Антина бр.1, Крушевац (у даљем тексту:
Поверилац)
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлаћујемо Повериоца, да предату меницу број
_____________________________(унети серијски број менице) може попунити у износу од
__________________________________ динара, за добро, квалитетно и у року извршење посла и
евентуално плаћање уговорне казне, у висини од 10% од вредности уговора.
Овлашћујемо
Повериоца
да
попуни
меницу
за
наплату
на
износ
од
_________________(динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом "без
протеста" издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без
трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код
банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код
Повериоца - под бројем _________________________ од _____________________ год. и код Дужника
под бројем _________________________ од _____________________ год.
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање, изврше на терет свих наших
рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште
нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и
на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника,
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана
од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.
Рок важења меничног овлашћења је 10 (десет) дана дужи од коначног извршења посла, с тим
да евентуални продужетак рока за извођење радова који су предмет јавне 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.

Потпис овлашћеног лица:

Датум:
__________________________

___________________________________
М.П.
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III ДЕО – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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Набавка радова - Инвестиционо одржавање зграде Културног центра Крушевац
- фасадерски и столарски радови
Образац бр. 9

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број 3/2014 - Инвестиционо одржавање
зграде Културног центра Крушевац - фасадерски и столарски радови, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица.

Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова
одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или
произвођач, Понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких
карактеристика. У случају да понуђач нуди "одговарајуће" за одређене позиције из
предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који ће садржати све
елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основних предмера и
предрачуна, опис понуђеног одговарајућег, јединицу мере, количину, јединичну и укупну
цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку
позицију како би Комисија могла извршити оцену.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

____________________________

___________________________________
М.П.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ
ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ

Опис радова

количина

А- ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАДОВИМА ОБУХВАЋЕНА ИСТОЧНА
ФАСАДА-СИСТЕМ ПРСКАНЕ ФАСАДЕ
1.

2.

Монтажа и демонтажа металне цевасте
скеле за радове у свему по важећим
прописима и мерама ХТЗ-а.Скела мора
бити статички стабилна,анкерована за
објекат и прописно уземљена.На сваких
2,0m висине поставити радне платформе од
фосни,са спољне стране платформи
поставити фосне на "кант".Целокупну
површину скеле покрити јутаним или ПВЦ
засторима.Користи се за све време трајања
радова.Скелу прима и преко дневника даје
дозволу за употребу одговорно стручно
лице.Обрачун по m2 вертикалне пројекције
монтиране скеле.

946,00

Подлогу (старе наслаге боја)остругати
шпахтлама и водом под притиском од 150180 бари до малтера,(шут одвести до
градске депоније) отпрашити и
поквасити.Обрачун по м2.

946,00

3. Механичко скидање површина где малтер
"шобоће"-оштећени малтер.Скидање
малтера до опеке са чишћењем фуга д=1цм
челичним четкама,са утоваром шута у
возило и одвозом на депонију до
5км.обрачун по м2.
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270,00

јед.цена

износ динара

4.
Набацивање цементног шприца преко
фасадних зидних површина на местима где
је скинут стари малтер (цементним
шприцом)цементно млеко са додатком
оштрог просејаног речног песка у размери
1:1.Пре шприцања зидне површине
поквасити,нанети слој 3-4мм не испунити
спојнице.Обрачун по м2 шприцане
површине.

270,00

Наношење продужног малтера
1:2:6,малтерисање фасаде у два слоја на
местима где је скинут стари
малтер,укључујући и профилисане
елементе(венци,ивични елементи и
др.).Омалтерисане површине морају бити
равне са старим малтером,без прелома и
таласа,а ивице оштре и праве.малтер
неговати да не дође до брзог сушења и
"прегоревања".Обрачун по м2 малтерисане
површине.

270,00

5.
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6.

Завршна обрада фасаде шприцаним
пластичним малтером,Унифас ПМШ,"Први
мај"Чачак или одговарајућом "Цересит
Хенкел" и других произвођача истих
карактеристика.Унифас ПМШ је фасадни
декоративни шприцани пластични малтер
припремљен за употребу,на бази посебне
полимерне емулзије и додацима.Фасадне
површине прећи шмирглом и опрати
водом,а затим грундирати Подлогом А у
једном премазу која се посебно
плача.Унифас ПМШ за целу фасаду,пре
употребе,мсђусобно помешати,да би се
избегле различите нијансе фасадног
малтера.Унифас ПМШ по потреби
разредити до 5% са водом, а затим нанети у
2-3 слоја помоћу компресора и пиштоља
.Размак између наношења слојева је 2-3
часа.Након тога фасаду штитити најмање
24 часа од утицаја атмосферије.Пре
почетка наношења боје у сарадњи са
пројектантом одредити боје и одрадити
пробне узорке.Отворе и друго заштитити
пвц фолијом што улази у цену.Обрачун по
м2 ошприцане фасаде са бојом у два тона.
7. Ипрегнација свих фасадних површина
Подлогом А у једном премазу
(1:4).Обрачун по м2.
УКУПНО ДИНАРА:
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946,00

946,00

Б- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
количина

1.

Пажљива демонтажа (не оштетити фасаду
и унутрашње зидове) постојећих дрвених
прозора.Демонтиране прозоре
склопити,утоварити на камион и одвести
на депонију коју одреди
инвеститор,обрачун по комаду.
димензије 2.05х2.55м
комада

28,00

Израда и монтажа вишекрилних ПВЦ
прозора,подела по датој
шеми,конструкција од пластичних
петокоморних термопрофила у белој
боји,застакљивање извести
нискоемисионим стаклом термопан
4+15+4мм.Прозоре снабдети потребним
оковом и потребним окапницама за
кондез,као и алуминијумскимсолбанком и
подпрозорском даском од ПВЦ-а са
унутрашње стране.За профиле и стакло и
све уграђене делове као и за процес
склапања профила приложити атесте по
закону (за продор воде,ветра и
заптивености итд.)Обрачун по комаду
уграђених прозора и са враћањем зидова
(унутрашњих)и плафона у првобитно
стање (крпљење,глетовање,малање,масна
сокла,фасада,итд.)
димензије 2.05х2.55м
комада

28,00

2.

УКУПНО ДИНАРА:
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јед.цена

износ динара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А- ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Б- СТОЛАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО динара без ПДВа:
ПДВ 20%
УКУПНО динара са ПДВом:

понуђач радова,
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