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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
TEHNIČKI OPIS
Građevinsko zanatski i instalaterski radovi na sanaciji ZRNS objekata
u Krnješevcima i Jajincima (u sastavu aerodroma „Nikola Tesla“, Beograd)

ZRNS OBJEKTI I LOKACIJE (izvan aerodroma):

o

NDB/L KN KRNJEŠEVCI

o

NDB/L ЈА JАЈINCI

Objekti ZRNS su objekti zidanog tipa u kojima je smeštena radio navigaciona oprema.
Objekat NDB/L KN KRNJEŠEVCI ima fasadne zidove koji su delimično oštećeni i ispucali, a
krov je dvovodni sa krovnim pokrivačem od salonit ploča na drvenoj krovnoj konstruciji. Sa krova se
uklanja salonit i postavljaju se OSB ploče na koje se postvlja trapezasti lim. Na fasadi se postavljaju
ploče od tvrdog vunizola, završno obrađene lepkom i mrežcom i plastičnim malterom u dve boje
(crveno-belo). Predviđena je zamena postojećih prozora novim od aluminijumskih profila sa roletnom
i komarnikom, kao i zamena ulaznih vrata, novim, metalnim, sigurnosnim vratima. Na prozor i vrata
se postavljaju sigurnosne čelične rešetke. U unutrašnjosti objekta malterišu se zidovi i radi se nova
cementna košuljice preko koje se postavlja antistatik PVC podna obloga, u rolni. Oko dela parcele se
radi nova ograda sa pešačkom i kolskom kapijom, tip „AXIS“ sa čeličnim stubovima i platnima (ispune
od čelične žice Ø 5 i 6 mm), koji su termički pocinkovani i dodatno u boji plastificirani.
Objekat NDB/L JA JAJINCI ima fasadne zidove koji su delimično oštećeni i ispucali, a krov je
dvovodni sa krovnim pokrivačem od crepa ploča na drvenoj krovnoj konstruciji sa drvenom opšivkom
na strehi. Drvena opšivka na strehi se menja novom. Na fasadi se postavljaju ploče od tvrdog vunizola,
završno obrađene lepkom i mrežcom i plastičnim malterom u dve boje (crveno-belo). Predviđena je
zamena postojećih prozora novim od aluminijumskih profila sa roletnom i komarnikom, kao i zamena
ulaznih vrata, novim, metalnim, sigurnosnim vratima. Na prozor i vrata se postavljaju sigurnosne
čelične rešetke. U unutrašnjosti objekta malterišu se zidovi i radi se nova cementna košuljice preko
koje se postavlja antistatik PVC podna obloga, u rolni. Oko dela parcele se radi nova ograda sa
pešačkom i kolskom kapijom, tip „AXIS“ sa čeličnim stubovima i platnima (ispune od čelične žice Ø 5
i 6 mm), koji su toplocinkocvani i dodatno u boji plastificirani. U parceli se radi kolski prilaz objektu sa
proširenjem za parkiranje vozila.
Detaljan opis – predmer radova dat je u obrascu strukture cene.
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TEHNIČKI OPIS
Građevinsko zanatski i instalaterski radovi na sanaciji ZRNS objekata u zoni
poletno-sletne piste aerodroma „Nikola Tesla“ – Beograd i aerodroma Batajnica

ZRNS OBJEKTI I LOKACIJE (na aerodromu):
o

MM 30 LYBE Surčin (bivši VOR-DME BEO)

o

LOC 12 LYBE Surčin

o

GP 30 LYBE Surčin

o

GP 12 LYBE Surčin

o

LOC 30 LYBE Surčin

o

MM 12 LYBE Surčin

o

LOC 12L LYBT Batajnica

Radovima na sanaciji objekata MM 30 LYBE Surčin (bivši VOR-DME BEO), LOC 12 LYBE Surčin,
GP 30 LYBE Surčin, GP 12 LYBE Surčin, LOC 30 LYBE Surčin i MM 12 LYBE Surčin, predviđena je
zamena ulaznih vrata, novim sigurnosnim sa obradom špaletni i krečenjem dela unutrašnjih zidova,
Na objektu LOC 30 LYBE Surčin predviđeni su radovi i na sanaciji fasade, kao i radovi na zaštiti krova
od prodora vode. Objekti su u zoni poletno-sletne piste na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu.
Radovima na sanaciji objekta LOC 12L LYBT Batajnica predviđena je zamena ulaznih vrata, novim
sigurnosnim, kao i zamena postojećih prozora, jednim novim i zaziđivanje otvora drugog prozora sa
obradom špaletni i krečenjem unutrašnjih zidova i fasade. Objekat je u zoni poletno-sletne piste na
aerodromu Batajnica.
Detaljan opis – predmer radova dat je u obrascu strukture cene.

*NAPOMENA PONUĐAČU:
Potencijalni Ponuđač mora da dobije odobrenje od nadležnih organa za ulazak radnika i vozila, koji
će biti angažovani na realizaciji predmetnih radova na navedenim objektima u sastavu aerodromskog
kompleksa „Nikola Tesla“ u Beogradu.
Dozvole za ulazak radnika i vozila, u vojni kompleks aerodroma Batajnica, se pribavljaju od nadležnih
vojnih institucija.
Podnošenje zahteva za izdavanje dozvola vrši se u dogovoru sa Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore,
SMATSA doo Beograd.
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TEHNIČKI OPIS
radovi na mašinskim instalacijama
Predviđeno je da se izvode mašinski radovi na sledećim lokacijama:
Objekti sa dve prostorije (jedna za vazduhoplovno tehničke sisteme, druga za dizel električni
agregat):
o ZRNS objekat NDB/L “KN” Stara Pazova; kp 6 KO Krnješevci, Stara Pazova
o

ZRNS objekat NDB/L “JA” Jajinci, Voždovac; kp 500/2 KO Jajinci

Radovi na mašinskim instalacijama u objektima sa dve prostorije:
Predmetni objekat sastoji se iz dve prostorije: u jednoj je dizel agregat sa rezervoarom, dok se
u drugoj nalaze vazduhoplovno-tehnički sistemi. Za potrebe grejanja u zimskom periodu predviđeni
su električni konvektorski radijatori u svakoj prostoriji. Pomenuti radijatori se smeštaju uza zid, na
nogicama. Sama grejna tela na sebi sadrže termostatski prekidač koji održava zadatu temperaturu u
prostoru.
Hlađenje prostorije sa vazduhoplovno-tehničkim sistemima predviđa se novim SPLIT klima
uređajem u inverter izvedbi. U istoj prostoriji se nalazi još jedan isti uređaj koji služi kao 100%-tna
rezerva. Uređajima se upravlja preko daljinskih žičnih kontrolera postavljenih kod ulaza u prostoriju.
Spoljne jedinice se nalaze na fasadi objekta naspram unutrašnjih.
Postojeći klima uređaji se pažljivo demontiraju i prevoze do magacina Investitora, gde se
istovaraju i zapisnički predaju predstavnicima Investitora.
Elektronski regulator je sa mogućnošću daljinskog praćenja (šalje vrednosti temperatura u
objektu i statuse klima uređaja) i upravljanja klima uređajima (posle određenog broja sati uključi
rezervni klima uređaj, odnosno pri kvaru jednog, uključi rezervni I šalje alarmni signal). Na navedeni
regulator povezan je po jedan senzor unutrašnje temperature vazduha (u svakoj prostoriji po jedan) i
jedan senzor spoljne temperature vazduha.
Pomenuti sistemi, (klima uređaj i električni radijator), u prostoru sa vazduhoplovno-tehničkim
sistemima ne rade nikad u isto vreme. U slučaju signalizacije požara u prostoru, svi mašinski uređaji
u tom prostoru moraju se automatski isključiti.
Detaljan opis – predmer radova dat je u obrascu strukture cene.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА








ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са чланом 75. Закона, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:



(1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75,
став 1, тачка 1) Закона):







Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда или другог одговарајућег регистра;
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
ii) Извод из регистра надлежног органа.
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Није применљиво
(2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл. 75, став 1, тачка 2) Закона):















Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ1:
i) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита;
ii) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала и
iii) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Извод из казнене евиденције, односно уверење (потврда) надлежног органа да Понуђач
(правно лице) 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, и
v) Потврда надлежног органа да законски заступник Понуђача (физичко лице - за све
законске заступнике уписане у регистар надлежног органа), није
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(3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75, став 1,
тачка 4) Закона):
Доказ:
Докази не могу бити старији од два месеца пре датума отварања понуда
ПРАВНО ЛИЦЕ/ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ :
i) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе И
ii) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода ИЛИ
iii) Потврдa надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
iv) Потврдa надлежних пореских органа и организације за обавезно социјално осигурање да
је измирио доспеле порезе и доприносе.





















(4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75, став 2 Закона):







осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ДОМАЋИ ПОНУЂАЧИ:
vi) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
vii) Потврда надлежног органа да 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.



Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Попуњен, потписан и оверен печатом, Образац V-5. Образац V-5 мора да буде потписан од
стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом.
(5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75, став 1, тачка 5) Закона) - није примењиво.

























Домаћи понуђач, у смислу Закона о јавним набавкама Републике Србије, је правно лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана.
1
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ДОДАТНИ УСЛОВИ










У складу са чланом 76. Закона, Наручилац је дефинисао додатне услове које сваки понуђач
који учествује у предметном поступку јавне набавке мора да испуни, и то:










(6) Финансијски капацитет – да Понуђач није био неликвидан у претходних годину дана (12
дванаест месеци) пре објављивања позива за подношење понуда.










Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК
i) Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 26.08.2019.
године – 26.08.2020. године
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
ii) Потврда пословне банке да Понуђач није био у недозвољеном минусу од 26.08.2019.
године – 26.08.2020. године






















(7) Пословни капацитет - да је понуђач у претходне три године, које претходе овом позиву
за подношење понуде (август 2017. године – август 2020.године) претходним инвеститорима
(у смислу Закона о планирању и изградњи) извео радове на инвестиционом одржавању
и/или адаптацији и/или санацији и/или реконструкцији најмање једног објекта класе V
(3граде - захтевни објекти), а у складу са Правилником о класификацији објеката. Вредност
изведених радова, треба да буде већа од вредности укупне понуђене цене по предметном
позиву (без ПДВ).






Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Потврде претходних инвеститора(у форми датој у Обрасцу V-7), по принципу једна потврда =
један објекат, којима се доказује да је понуђач у протекле три године од објављивања
предметног позива за подношење понуде (август 2017. године – август 2020.године) извео
радове за претходног инвеститора (у смислу Закона о планирању и изградњи) на
инвестиционом одржавању и/или адаптацији и/или санацији и/или реконструкцији најмање
једног објекта класе V (3граде - захтевни објекти), чија вредност (без ПДВ) мора бити већа од
вредности укупне понуђене цене по предметном позиву (без ПДВ). Наручилац ће користити
прибављене податке само за потребе конкретне јавне набавке и задржава право провере
података







(8) Кадровски капацитет да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно да у моменту подношења
понуде, понуђач има најмање четири (4) радно ангажованих лица по уговору о раду или уговору
о делу или уговору о повременим и привременим пословима, и то:
 најмање једног (1) дипломираног инжењера архитектуре, са важећом лиценцом АИ 0201 – област Архитектура и/или дипломираног грађевинског инжењера са важећом
лиценцом ГИ 04-01.1 и/или ГИ 04-04.1 – област Грађевинско инжењерство, односно
лиценцама издатим пре ступања на снагу важећег правилника 401 и/или 410 и/или 411
и/или 400 - Одговорни извођач радова архитектонско грађевинских конструкција и
грађевинско занатских радова на објектима високоградње и/или Одговорни извођач
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима
високоградње, нискоградње и хидроградње и/или Одговорни извођач радова
грађевинских конструкција и грађевинско - занатских радова на објектима високоградње
и/или Одговорни извођач радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација
водовода и канализације,
 најмање једног (1) дипломираног инжењера машинства са важећом лиценцом МИ 0601.1 – област машинско инжењерство, односно лиценцом издатом пре ступања на снагу
важећег правилника 430 – Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике,
процесне и гасне технике и/или са лиценцом 830 - одговорни извођач машинских
инсталација,
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најмање једног (1) дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ЕИ
05-01.1 – област електро-техничко инжењерство, односно лиценцом издатом пре
ступања на снагу важећег правилника 450 – Одговорни извођач радова
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,
најмање једног (1) дипломираног инжењера електротехнике, са важећом лиценцом ЕИ
05-03.1 - електро-техничко инжењерство, односно лиценцом издатом пре ступања на
снагу важећег правилника 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа
и система.







Доказ:
ПРАВНО ЛИЦЕ/ ПРЕДУЗЕТНИК / ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
i) Изјава понуђача у складу са Обрасцем V-8 (оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица Понуђача) којом потврђује да располаже неопходним кадровским
капацитетом.;
ii) Фотокопије наведене/их лиценце/и инжењера издате/их од стране Инжењерске коморе
Србије / Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.
НАПОМЕНА:
Комисија за јавну набавку ће у поступку стручне оцене понуда извршити увид у податке на
интернет страници Инжењерске коморе Србије/ Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Републике Србије и проверити да ли наведена лица поседују тражене
лиценце.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из тачака од 1) до 4) овог поглавља.
Доказ о испуњености услова из тачке 5) овог поглавља се доставља за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела набавке чија вредност не прелази 10%
укупне вредности набавке потребно испунити обавезан услов из тачке 5) овог поглавља,
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење
тог дела набавке.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА - Уколико група понуђача подноси понуду, сваки
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из тачке 1) до 4) овог поглавља.
Услов из тачке 5) овог поглавља дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове
из овог поглавља понуђач из групе понуђача испуњавају заједно, осим уколико није другачије
напоменуто у додатном услову.
3. ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА - 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
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА - Понуђач доставља доказе о испуњености услова у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако
понуђач у року који одреди наручилац, а који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
5. РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА - Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води
Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из тачака од 1) до
3) овог поглавља, сходно чл. 78. Закона.
6. ДОКАЗИ КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТУ - Понуђач није дужан да доставља
доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: Извод из
регистра Агенције за привредне регистре, са странице www.apr.gov.rs и потврда о броју дана
неликвидности са странице www.nbs.rs. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву,
уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни на српском језику.
7. ЕЛЕКТРОНСКИ ДОКУМЕНТ - Уколико је доказ о испуњености услова електронски
документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
8. ПОНУЂАЧ СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ – Ако се у држави у којој понуђач има
седиште не издају докази из овог одељка, понуђач може, уместо доказа, приложити своју
писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Изјавом се
потврђује да се наведени доказ не издаје у држави у којој понуђач има седиште и да понуђач
испуњава одређени услов из тачке 1) до 3) овог поглавља. Изјавa о испуњавању услова
понуђача / подизвођача може бити поднета у форми из Обрасцa V-6 конкурсне документације
или у некој другој форми која садржи све потребне податке захтеване у Обрасцу V-6. Наручилац
ће проверити да ли су испуњени услови за примену ове тачке. Уколико понуђач има седиште у
другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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IV





КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА










(1)

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА





1 - Санација ЗРНС објеката у Србији




Критеријум за доделу уговора односно оцењивање понуда је најнижа укупна понуђена цена
наведена у Обрасцу понуде.
Код овог критеријума упоређиваће се укупне понуђене цене без пореза на додату вредност
који се обрачунава у Републици Србији из Обрасца понуде.
























(2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК ИЗВРШЕЊА.


Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извршења. Извлачење путем жреба наручилац ће
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле
ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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V











ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ



1) Образац понуде (Образац V-1);



















2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац V-2);


3) Образац трошкова припреме понуде (Образац V-3);
















4) Образац изјаве о независној понуди (Образац V-4);
































5) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за понуђача (Образав V-5);








6) Образа изјаве о поштовању важећих прописа за подизвођача (Образав V-5a);


7) Обрасци изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом:


• Образац изјаве понуђача/подизвођача са седиштем у другој држави о испуњености
услова за учешће у поступку јавне набавке (Образав V-6);
• Образац потврде – стручна референца (Образав V-7);
• Образац изјаве понуђача о кључном техничком особљу и другим експертима који ће
бити одговорони за извршење уговора (Образав V-8).
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Образац V-1








ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ3


































































































































































Назив набавке:






Санација ЗРНС објеката у Србији - 82/Р/20




Контролу летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд,
Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија

За:






































































































На основу позива за подношење понуда за набавку радова - Санација ЗРНС објеката у Србији
(јавна набавка бр. 82/Р/20), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца, дајемо понуду како следи:
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самостално


























































са подизвођачем











































































заједничка понуда
(обележити одговарајуће поље ✔)




































































































ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА (НОСИОЦА ПОСЛА ИЗ ГРУПЕ





























































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:




Матични број понуђача:




Порески идентификациони број
понуђача:




Лице за контакт:




Електронска адреса лица за контакт:




Телефон:




Факс:




Лице одговорно за потписивање
уговора:




Број рачуна и назив банке Понуђача:






























































Разврставање правног лица прeмa
вeличини у склaду сa члaнoм 6. Зaкoнa
o рaчунoвoдству Р.Србије:







микро4
























































































































мало6


















































средње5


велико 7
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

II




























Период важења понуде

____ дана од датума отварања понуда
(не мање од 60 дана)





______________________ РСД без ПДВ у РС
______________________ РСД са ПДВ у РС
Понуђена цена садржи вредност материјала, радне
снаге, механизације, средстава за рад, унутрашњи и
спољашњи транспорт, чување и одржавање радова,
обезбеђење
целокупних
радова,
материјала,
грађевинске механизације, гаранције, осигурање и
обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења
радова, све таксе, накнаде као и све трошкове:
мобилизације
и
демобилизације
градилишта,
спровођење мера безбедности и здравља на раду и
заштите животне средине, припремних радова,
организацију извођења радова, режијске и све друге
трошкове који се јаве током извођења радова и који су
потребни за извођење и завршетак радова у складу са
захтевима Наручиоца.

Укупна цена





Начин плаћања
(у року од 45 дана)

Плаћање ће се вршити:
 кроз привремене ситуације, у року од 45 дана од
датума пријема четири примерка привремене
ситуације,
оверене
од
стране
овлашћених
представника обе уговорне стране, одговорних
извођача радова и стручног надзора, односно
 кроз окончану ситуацију, у року од 45 дана од датума
пријема четири примерка окончане ситуације, оверене
од стране овлашћених представника обе уговорне
стране, одговорних извођача радова и стручног
надзора, Записника о примопредаји и коначном
обрачуну изведених радова, и пријема Банкарске
гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року.





Гарантни рок
(не краће од 24 месеца)

Гарантни рок за уграђену опрему и материјал, као и за
квалитет изведених радова износи 24 месеца
рачунајући од датума потписивања Записника о
коначном обрачуну и примопредаји радова од стране
Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених
радова.





Рок за извођење радова

12 месеци од датума увођења у посао.
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Подношењем ове понуде, прихватамо све услове из предметног позива и конкурсне
документације. Понуда се односи на целокупну набавку у свему у складу са предметним
позивом и конкурсном документацијом.



















Место и датум:



























































Понуђач: Печат и потпис























































Образац I овлашћено лице понуђача мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени.
4
Правна лица која не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан број запослених 10, ii) пословни приход 700.000
ЕУР у динарској противвредности и iii) просечна вредност пословне имовине (израчуната као аритметичка средина
вредности на почетку и на крају пословне године) 350.000 ЕУР у динарској противвредности.
5
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 4. , али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан
број запослених 250, ii) пословни приход 35.000.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне
имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 17.500.000 ЕУР у
динарској противвредности.
6
Правна лица која прелазе два критеријума из фусноте 5., али не прелазе два од следећих критеријума: i) просечан
број запослених 50, ii) пословни приход 8.800.000 ЕУР у динарској противвредности, iii) просечна вредност пословне
имовине (израчуната као аритметичка средина вредности на почетку и на крају пословне године) 4.400.000 ЕУР у
динарској противвредности.
3
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Образац V-1а




ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КАДА НАСТУПА У ГРУПИ ПОНУЂАЧА
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Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




























Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


























Место и датум:







































































Понуђач: Печат и потпис

Образац 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.
8
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Образац V - 1б






ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ9
































































Пословно име или скраћени назив из
одговарајућег регистра:




Седиште:








Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача:




















Лице за контакт:
Електронска адреса лица за контакт:
Телефон:
Факс:


Део предмета који ће бити извршен преко наведеног подизвођача:






























































Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен горе наведеном подизвођачу:
____%


















Место и датум:





































































Место и датум:







Понуђач: Печат и потпис








































Подизвођач: Печат и потпис





















































Образац попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се ова страна копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача. Проценат укупне вредности јавне набавке коју понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно
ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности јавне набавке који се
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.
9
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Образац V-2


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,
Mesto:
Objekat:

Krnješevci, Stara Pazova
ZRNS NDB/L KN- Krnješevci, k. p., K. O. Stara Pazova

1. NDB/L KN KRNJEŠEVCI
I

ŠIFRA
POZ.

PREDMER
ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata, prozora i drvenih

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

kom

2.00

kom

1.00

m2

15.15

m2

11.70

JED.
CENA
bez PDV

kapaka sa pripadajućim pragovima, solbancima i
okvirima i sa iznošenjem van objekta i slaganjem
na mesto uskladištenja u okviru gradilišta.

01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 100/215 cm
- Prozor 130/140 cm sa drvenim kapcima i
mrežicom
01-02

01-03

01-04

Demontaža unutrašnjih metalnih vrata sa
iznošenjem van objekta i slaganjem na
gradilišnu deponiju.
Obračun po komadu komplet izvedene
pozicije.
01. Otvori od 0.0 - 2.0 m2
- Vrata 98/201 cm
Skidanje postojećeg poda od parketa sa
pripadajućim lajsnama i potkonstrukcijom, sa
iznošenjem
van objekta i odvozom na
gradilišnu deponiju udaljenu do 50 metara
daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
Skidanje postojećeg PVH poda, sa iznošenjem
van objekta i odvozom na gradilišnu deponiju
udaljenu do 50 metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
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Ukupno
bez PDV

01-05

01-06

01-07

01-08

01-09

01-10

Skidanje podova od cementne košuljice d = 5.0
cm ispod PVH poda, sa iznošenjem šuta van
objekta i odvozom na gradilišnu deponiju
udaljenu do 50 metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

m2

26.85

Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova sa
čišćenjem spojnica, iznošenjem šuta van
objekta na gradilišnu deponiju udaljenu do 50
metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

m2

85.20

Skidanje krovnog pokrivača od salonit ploča,
ter hartije i podašavanja u debljini od d=6 cm.
Sve izneti van objekta i uskladištiti u krugu
objekta.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.

m2

42.37

Skidanje visećih limenih oluka, sa odnošenjem
na gradilišnu deponiju do 50 metara daljine.
RŠ~36 cm.
Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.

m1

15.24

Skidanje odvodnih olučnih vertikala sa
pripadajućim kazančetom, od lima sa
odnošenjem na gradilišnu deponiju do 50
metara daljine. Vertikala je Ø 100 mm.
Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.

m1

6.60

m3

5.20

Odvoz šuta na gradsku deponiju kamionom sa
utovarom, istovarom i grubim planiranjem.
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.
01. Odvoz do 10.0 km

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova
prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm,
grubo i fino.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

02-02

01-00

m2

85.20

Nabavka materijala, transport i izrada
cementne košuljice - estriha kao podloge ispod
završnog
poda.
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Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
03. Cementni estrix d = 5.00 cm

m2

ZIDARSKI RADOVI

03-00

TESARSKI RADOVI

03-01

Nabavka materijala, transport i izrada oplate
od OSB ploča d = 1.8 cm kao podloge ispod
krovnih pokrivača.
Obračunava se po m2 kompletno izvedene
pozicije mereno po kosini.
01. OSB ploča sa ter hartijom.

02-00

m2

TESARSKI RADOVI

04-00

KROVOPOKRIVČAKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i pokrivanje
krova čeličnim pocinkovanim limom TR 60/175
debljine 0,70 mm, u boji po izboru investitora.
Pokrivanje izvesti po detaljima i uputstvu
proizvođača.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.
01. Pocinkovanim limom TR 60/175.

IZOLATERSKI RADOVI

05-01

Nabavka materijala, transport i izrada
termoizolacije ploče ravnog krova od tvdih
ploča mineralne vune sa PE folijom i parnom,
branom debljine 2*10 cm.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

IZOLATERSKI RADOVI

06-00

42.37

03-00

m2

KROVOPOKRIVČAKI RADOVI

05-00

26.85

42.37

04-00

m2

26.85

05-00

BRAVARSKI RADOVI
Страна 21 од 137 конкурсне документације за ЈН 82/Р/20

Napomena: Sve se radi prema šemama
bravarije, radioničkim detaljima građevinskoj
fizici i crtežima. Sve detalje elemenata kao i
način ugradnje raditi po katalogu proizvođača,
tj. po crtežu izvođača koje dostavlja investitoru
na saglasnost. Sve mere uzeti na licu mesta.

06-01

Nabavka, transport, izrada i montaža fasadnih
dvokrilnih prozora sa PVC roletnom i
komarnicima.
Konstrukciju štoka i krila prozora izraditi od
aluminijumskih profila sa termoprekidom.
Krilo
prozora
zastaklti termoizolujućim
staklopaketom 4+12+4 mm, sa komorama
ispunjenim inertnim gasom. Prozor se radi sa
aluminijumskom roletnom i komarnikom što
treba uračunati u cenu prozora.
Otvaranje krila je prema šemi bravarije.
Spoljni prozornik je od bojenog lima
a
unutrašnji je malterisan.
Dihtovanje prozora i građevinskog elementa
izvesti ¨purpenom¨ uz obaveznu zaštitu
pomoću profilisanih, metalnih lajsni.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući
materijal u okviru same bravarije i na spoju
bravarije sa građevinskim elementom.
Obračun po komadu
pozicije.
01. Dim. 130/140 cm

06-02

komplet

Nabavka, transport i ugradnja
metalnih, sigurnosnih, vrata.

izvedene
kom

2.00

spoljnih,

U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu
krila vrata izvesti od tvrde kamene vune.
Čelični lim 1mm sa spoljne i unutrašnje strane
krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom
sa zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka.
Fiksni šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od
duplog reda kutijastih profila. Dupli red
zaptivnih guma na štoku i krilu vrata. Vezu
metalnog štoka i krila čine dve kovane
bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
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Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući
materijal u okviru same bravarije i na spoju
bravarije sa građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje
raditi
po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu
pozicije.
01. Dim. 100/215 cm
06-03

komplet

izvedene
kom

1.00

kom.

2.00

Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti. Pre ugradnje rešetke očistiti od
korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti
impregnaciju, osnovnu boju i postaviti rešetke.
Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju,
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.
Obračun po komadu komplet izvedene
pozicije.
01. Od punog čelika.
Dim. 120/220 cm
kom.

1.00

Nabavka, transport, izrada i postavljanje
rešetki prozora od čeličnih profila i flahova.
Rešetke izraditi i ugraditi po detaljima proizvođača,
a u boji, po izboru investitora. Spojeve i varove
idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje
rešetke očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati.
Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti
rešetke. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju,
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

Obračun po komadu
pozicije.
01. Od punog čelika.
Dim. 150/140 cm
06-04

komplet

izvedene

Nabavka, transport, izrada i postavljanje
rešetki vrata od čeličnih profila i flahova.
Konstrukciju rama i rešetku izraditi i ugraditi po
detaljima proizvođača, a u boji, po izboru
investitora.
Rešetku opremiti potrebnim okovom, 3 šarke i
bravom za zaključavanje.

UNUTRAŠNJA BRAVARIJA - PP Vrata
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06-05

Nabavka, transport i ugradnja protivpožarnih i
protivdimnih punih vrata vatrootpornosti 60
minuta (sa atestom „IMS“-a) tip kao
„Novoferm“ ili slično, između dve prostorije.
Vrata su opremljena standardnim PP okovom,
bravom sa eurocilindrom 3 ključa, PP PVC
najlon kvakama. PP dihtunzima za meko
naleganje krila. PP trakama, sigurnosnim
trnovima na oba krila i jednim hidrauličnim
automatom za samozatvaranje. Ugaoni štok
vrata je od čeličnih „Z“ profila i ispunom od
gipskartonskih ploča. Štok se ugrađuje suvim
postupkom i trostran je bez praga. Krilo vrata
je izrađeno od dva čelična lima debljine 0,9
mm, debljine 67 mm. Krilo vrata i štok se
vezuju šarkama od sinterovanog čelika. Šarke
su štelujuće u boji RAL 9006 i omogućuju
štelovanje krila u tri pravca. Šarke
omogućavaju otvaranje vrata do 180°. Krilo
vrata snabdeti protivpožarnom bravom sa
cilindrom i tri ključa i mehanizmom za
samozatvaranje tipa kao „Dorma“ ili slično.
Kvaka je boje RAL 9006 sa čeličnom
armaturom i oblogom od PVC-a zbog
„akcidentnog“ rukovanja. Kompletna vrata
obojiti PP bojom u tonu RAL 9006.
*Napomena:
Sve mere pre izrade i ugradnje uzeti na licu
mesta. Izvođač odgovara za stabilnost
ugrađenih vrata i dužan je da nabavi atest
„IMS“-a potrebne vatrootpornosti (60 min) za
komplet ugrađenih vrata."
Otvaranje krila je prema šemi bravarije.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući
materijal u okviru same bravarije i na spoju
bravarije sa građevinskim elementom.
Obračun po komadu
pozicije.
01. Dim. 98/201 cm

BRAVARSKI RADOVI

07-00

komplet

izvedene
kom.

1.00

06-00

LIMARSKI RADOVI
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07-01

07-02

Nabavka, transport, izrada i montaža visećih
oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine
prema projektu, debljine 0,60 mm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje
40%. Držače visećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa
prednje strane oluka nitnama 0 4 mm, na
razmaku do 80 cm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene
pozicije.
01. RŠ do 33 cm, širine oluka 10 cm

m1

15.24

m1

6.60

Obračunava se po m1 komplet izvedene
pozicije.
01. Razvijene širine 30 cm.

m1

25.48

Nabavka materijala, transport i opšivanje
prozorskih solbanka bojenim pocinkovanim
limom d = 0,55mm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene
pozicije.
01. Razvijene širine 25 cm

m1

2.60

Nabavka, transport, izrada i montaža olučnih
cevi od plastificiranog lima, razvijene šrine
(RŠ) do 33 cm, Ø 10 cm, debljine 0,60 mm.
Pojedini delovi olučnih cevi uvući jedan u drugi
minimum 50 mm i zalepiti barsilom. Plastificirane
obujmice sa držačima postaviti na razmaku od 200
cm. Preko obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu
traku. Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20
mm. Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po
ml olučne cevi.

01. RŠ do 33 cm, Ø 10 cm
07-03

07-04

Nabavka, transport, izrada i montaža veze
kose, krovne, površine i visećeg oluka na
krovu od pocinkvanog lima d= 0.6 mm.

LIMARSKI RADOVI

08-00

FASADERSKI RADOVI

08-01

Izrada termo fasade od tvrdih ploča minerane
vune ploča d = 10,0 cm lepljenih za fasadni zid
i dodatno fiksiranih plastičnim sidrima.

07-00
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Sve spojeve na pločama presvući mrežom od
mineralnih vlakana u lepku. Površinu
pregletovati lepkom i obraditi plastičnim
malterom (u dve boje) u svemu prema
katalogu proizvođača i izboru investitora.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.
08-02

m2

74.69

m2

97.12

Montaža i demontaža cevaste fasadne skele
oko objekta.
Obračunava se po m2 vertikalne projekcije
fasadne skele.

FASADERSKI RADOVI

09-00

PODOPOLAGAČKI RADOVI

09-01

Nabavka materijala, transport i postavljanje
poda od Vinflex ANTISTATIK traka, homogene
podne obloge na bazi PVC. Trake su širine 200

08-00

cm i debljine 2,0 mm. Izvedena podloga mora biti
čvrsta, fino perdašena i suva. Podlogu očistiti od
prašine, naneti masu za izravnanje i fino je obrusiti.
Na pripremljenu podlogu položiti bakarne trake
širine 15-20 mm i debljine 0,20 mm unakrsno u
rasteru 50x50 cm i povezati obodnom trakom
(ispod lajsne), koja se povezuje sa uzemljenjem.
Vinflex ANTISTATIK trake pre ugradnje razviti,
položiti i ostaviti 24 časa na sobnu temperaturu
iznad 15 stepeni.

Trake zalepiti celom površinom za podlogu
elektroprovodnim
(antistatik)
lepkom.
Postavljanje raditi ukrajanjem, postupkom
duplog sečenja, vodeći računa da se ne oštete
bakarne trake. Spojnice zavariti toplim
vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda.
Odmah po ugradnji Vinflex ANTISTATIK
podnu oblogu očistiti i premazati sredstvom na
bazi emulzija za zaštitu i negu PVC podova.
Pored zidova postaviti lajsne, koje pokrivaju
obodne bakarne trake. Način polaganja, boja
Vinflex ANTISTATIK traka i vrsta lajsni po
izboru projektanta.
Obračun po m2 razvijene površine ugrađenog
poda sa svim predradnjama
02. Debljine 2 mm.

PODOPOLAGAČKI RADOVI

m2

26.85

09-00
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10-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

10-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
plafona poligit masom u tri prevlačenja i
kompletna priprema površina za kasnije
nanošenje boje. Radove izvesti u svemu
prema opštem opisu i svim potrebnim
predradnjama.
Obračunava se po m2 gletovane površine
zajedno sa skelom.
01. Gletovanje betonskih površina.

10-02

85.20

m2

26.85

m2

85.20

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom
bojom
na
prethodno
pripremljenu podlogu u tonu po izboru
investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama sa nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je
potrebno za postizanje ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine
zajedno sa potrebnom skelom.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

11-00

m2

Nabavka materijala, transport i bojenje plafona
disperzivnom
bojom
na
prethodno
pripremljenu podlogu u tonu po izboru
investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama sa nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je
potrebno za postizanje ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine
zajedno sa potrebnom skelom.

10-04

26.85

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije
nanošenje boje. Radove izvesti u svemu
prema opštem opisu i svim potrebnim
predradnjama.
Obračunava se po m2 gletovane površine
zajedno sa skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.

10-03

m2

10-00

RAZNI RADOVI
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11-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora,
vrata i podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez
obzira na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

I

m2

26.85

11-00

R E K A P I T U L A C I J A AG radova:

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

TESARSKI RADOVI

04-00

KROVOPOKRIVČAKI RADOVI

05-00

IZOLATERSKI RADOVI

06-00

BRAVARSKI RADOVI

07-00

LIMARSKI RADOVI

08-00

FASADERSKI RADOVI

09-00

PODOPOLAGAČKI RADOVI
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10-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

11-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:

1. NDB/L KN KRNJEŠEVCI
II

PREDMER
ZA RADOVE NA SPOLJNOM UREĐENJU

Red.
br.
A
A.1.

OPIS POZICIJE

J.M.

Količina

J.C.
/RSD/

PRIPREMNI RADOVI
Obeležavanje površine za uređenje
Pozicija obuhvata obeležavanje i iskolčavanje
potrebne površine.
Obračun i plaćanje po m² obeležene površine.

A.2.

m2

100.00

Rušenje postojeće kapije i postojeće ograde
Pozicija obuhvata uklanjanje postojeće metalne
kapije i postojeće ograde od metalnih stubova i
pletene žice kao ispune, utovar porušenog
materijala i njegov transport na deponiju do 10km
udaljenosti.
Obračun i plaćanje dato paušalno.

A.3.

kom

1.00

Popravka postojeće drvene kapije i postojeće
drvene ograde
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UKUPNO
/RSD/

Pozicija obuhvata fiksiranje dela postojeće drvene
kapije i postojeće drvene ograde od čamovine sa
visinom stubova 1,4 m. Ogradu čini ispuna od
horizontalnih i vertikalnih letvica koja se oslanja na
drvene stubove. Cenom obuhvatiti farbanje
postojeće drvene ograde sa kapijom, pregorelim
motornim uljem, dva puta.
Obračun i plaćanje dato paušalno.

kom

1.00

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :

B
B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

KAPIJE I OGRADA
Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa
čišćenjem terena pre početka radova, u pojasu
širine 4 m oko predviđene trase ograde.
Posečenu vegetaciju, šiblje i ostali otpadni
materijal prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na
lokalnu deponiju. Cenom su obuhvaćeni svi
navedeni i potrebni radovi, materijal, transport, alat
i troškovi deponije.
Obračun po m2 očišćene površine.
Obeležavanje ograde

m2

Obračun po m1 obeležene ograde

m1

Ručni iskop zemlje za temelje stubova kapija i
ograde
Pozicija obuhvata iskop zemlje za stubove kapija i
ograde, sa utovarom i transportom na deponiju,
udaljenosti do 10km. Radove izvesti prema
detaljima iz projekta
Obračun po m3 iskopanog materijala

m3

2.08

m3

2.08

m¹

25.50

Nabavka, ugradnja i montaža ograde tipa “AXIS
”, visine 2,14m
Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu
čeličnih stubova i platna (ispune od čelične žice Ø
5 i 6 mm), koji su termički pocinkovani i dodatno u
boji plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz
projekta.
Obračun po m1 ugrađene ograde.

B.6.

30.00

Betoniranje temelja za kapije i ogradu od
nearmiranog betona MB 20
Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport i
ugradnju betona za temelje za stubove kapija i
ograde. Radove izvesti prema detaljima iz
projekta.
Obračun po m3 ugrađenog betona

B.5.

100.00

Nabavka, ugradnja i montaža kolske kapije tipa
“AXIS ”, visine 2,14m
Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu
čeličnih stubova i platna (ispune od čelične žice Ø
5 i 6 mm), koji su termički pocinkovani i dodatno u
boji plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz
projekta.
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Obračun po m1 ugrađene kolske kapije.

m¹

2.55

m¹

1.30

kom

2.00

Nabavka, ugradnja i montaža pešačke kapije
tipa “AXIS ”, visine 2,14m

B.7.

Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu
čeličnih stubova i platna (ispune od čelične žice Ø
5 i 6 mm), koji su termički pocinkovani i dodatno u
boji plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz
projekta.
Obračun po m1 ugrađene pešačke kapije.
Nabavka, isporuka i ugradnja neophodnih
opomenskih tablica od aluminijumskog lima i
samolepljivih folija na objektu i ogradi.
Pozicijom obuhvatiti i montažni materijal. Cenom
je obuhvaćen sav potreban rad, materijal, transport
i alat.
Obračun po komadu ugrađenog elementa.

B.8.

KAPIJE I OGRADA UKUPNO :

II

Rekapitulacija radova na spoljnom uređenju:

A Pripremni radovi
B Kapije i ograda
UKUPNO:
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POZ

Opis pozicije

III

1. NDB/L KN KRNJEŠEVCI

5

jed.
Mere

kol

jed. cena dinara
bez PDV

PREDMER ZA RADOVE NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA
Objekti u koji se ugrađuju materijali i oprema
predviđeni ovim predmerom su zidani objekti
sa termoizolovanom fasadom.
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Ukupna cena
dinara bez PDV

Svakom
pozicijom
ovog
predmera
predviđena je nabavka, isporuka i ugradnja
(na lokaciji) materijala i opreme, potrebnog
pomoćnog materijala, povezivanje sa
cevnim
ili
kanalskim
razvodom,
elektroožičenje, obeležavanje, podešavanje,
ispitivanje, puštanje u probni i stalni rad, sa
dostavom atesta, sertifikata, uputstava za
rukovanje i održavanje i garantnim listovima.
Cenom je obuhvaćen i sav potrebni alat,
potrošni materijal, rad, osiguranje, čuvanje
opreme i materijala, skele (uključujući
montažu i demontažu), mehanizacija,
unutrašnji transport, zaštitna oprema,
troškovi vođenja gradilišne dokumentacije,
izrade i dostavljanja privremenih i okončane
situacije, troškovi učestovanja u tehničkom
prijemu i troškovi gradilišne struje i vode.
Cenom su obuhvaćeni i troškovi dužnosti
Izvođača: da izvodi radove prema tehičkoj
dokumentaciji, prati izvođenje radova,
obaveštava Nadzor i Investora u toku
izvođenja i eventualnim neusaglašenostima i
blagovremeno unosi odobrene izmene u
dokumentaciju radi izrade PIO

5.1

5.2

5.3

Senzor spoljne temperature vazduha
dijapazona merenja - 50 °C do + 50°C. IP65.
Pozicijom obuhvaćen i sav potrebni materijal
za nošenje, fiksiranje i elektropovezivanje

"tip: Siemens QAC3171 ili odgovarajući."
Senzor sobne temperature vazduha, sa
displejom, dijapazona merenja 0 °C do +
50°C. IP30. Pozicijom obuhvaćen i sav
potrebni materijal za nošenje, fiksiranje i
elektropovezivanje

kompl

1

"tip: Siemens QAA2061D ili odgovarajući."
Panelni konvektorski radijator termičke
snage 2000 W, u kompletu sa elektronskim
termostatom, elektro kablom min dužine 1 m,
utikačem i podnim nosačima. Napomena;
konvektorsko telo ne sme da bude žičano.

kompl

2

kompl

2

tip: GLAMOX 3001, 2000
ET/DT+TFH ili odgovarajući
Obračun
radijatora

po

kompletu

W

+PR20

postavljenog
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5.4

Zidni inverterski split klima uređaj montiran
na lokaciji, sa režimom
hlađenja u
dijapazonu spoljnih temperatura vazduha od
-15°C do +46°C. Klima uređaji imaju SE znak
i ispunjavaju sledeće minimalne vrednosti
EUROVENT sertifikovane parametare:

"u režimu hlađenja: Pdesignc: min 3,4 kW
SEER: A++ u režimu grejanja: Pdesignh: min
3,5 kW SCOP: A+ "
Klima uređaj mora biti nov, sa fabrički
upakovanom unutrašnjom i spoljašnjom
jedinicom, fabrički napunjena rashladnim
sredstvom
R410A,
sa
automatskim
restartom, žičanim daljinskim upravljačem,
nosačima spoljne i unutrašnje jedinice i
pratećim materijalom za montažu
Klima uređaj se montira na zidani
termoizolovani objekat. Pozicija obuhvata i
izradu trase za povezivanje unutrašnje i
spoljašnje jedinice (prosečna dužina je 5 m),
sa nabavkom i ugradnjom novog montažnog
seta (bakarne cevi, fiting, creva za odvod
kondenzata, cevna termoizolacija sa parnom
branom, odgovarajući elektro kablovi sa
utikačem, bandaž traka, plastične kanalice
sa fazonskim delovima), kao i sitni potrošni
materijal, probijanje otvora, obrada i
zaptivanje prodora, vakumiranje instalacije,
dopuna instalacije rashladnim sredstvom,
podešavanje parametara, puštanje u
automatski rad, odnošenje nastalog šuta na
gradsku deponiju. Obračun po postavljenom:

5.5

5.6

Tip: Fujitsu ASYG12LMCA / AOYG12LMCA
ili odgovarajući
Spoljna kartica za upravljanje i signalizaciju
klima uređaja, sa minimalno dva DO i dva DI,
u kompletu sa kućištem, i montažnim
materijalom
tip: Fujitsu External input and output PCB
box UTY-XWZX + UTYXCSXZ1+ UTZGXXB ili odgoravarajuće
Žičani daljinski upravljač klima uređaja sa
pripadajućim
kablom
i
montažnim
materijalom
tipa:
Fujitsu
simple
remote
UTYRSNYM+UTY-XWNX ili odgovarajuće

kompl

2

kompl

2

kompl

2
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5.7

Pažljiva demontaža postojećeg split klima
uređaja, kapaciteta 12000 btu/h, sa
pripadajućim instalacijama, prikupljanje i
odvoz nastalog šuta na deponiju i transport
demontiranog klima uređaja do magacina
Investitora u Beogradu sa zapisničkom
primopredajom.
Obračun
uređaju

po
III

kompletno

demontiranom

kompl
2
UKUPNO RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA dinara bez PDV:

поз.

Опис позиције

IV
A
A2

1. NDB/L КРЊЕШЕВЦИ

2.1

Јед.
мере

Кол

Јед. цена
динара
без ПДВ

ПРЕДМЕР
ЗА РАДОВЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА
Позицијама
овог
предмера
се
предвиђа набавка, транспорт и
испорука материјала и опреме:
уградња,
монтажа,
потребна
испитивања, мерења и пуштање у
рад. Сви радови морају бити изведени
стручном
радном
снагом
и
материјалом првокласног квалитета,
а према важећим прописима и
стандардима.
NDB/L KN КРЊЕШЕВЦИ
СПОЉЊИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ
И
ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ ЗА НАПОЈНЕ КАБЛОВЕ

Страна 35 од 137 конкурсне документације за ЈН 82/Р/20

Укупна цена
динара
без ПДВ

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Трасирање и ископ рова у земљишту
3 категорије са запрекама у
слободном терену за постављање
два кабла слободно у земљу,
просечне ширине 0,6m и дубине 0,8m.
Формирање постељице кабла од 2
слоја ситнозрнасте земље или песка
гранулације 0-4 mm дебљине слоја од
по 10 cm испод и изнад кабла,
постављање PVC ПОЗОР траке на 40
cm изнад кабла, тампонирање рова у
слојевима од по 15 cm са набијањем
вибрационим набијачем у три слоја од
по два пролаза и одвоз вишка
материјала. PVC трака је обухваћена
посебном позицијом.
Испорука опоменске, црвене PVC
траке и полагање у рову изнад кабла.
Испорука и полагање ПЕ цеви у
претходно ископани ров за напојни
кабл. Цеви се полажу у постељицу
формирану
од
ситног
шљунка
"Моравца" и у бетон. Цена је дата по
дужном метру трасе.
ПЕ цев Ø 40mm
ПЕ цев Ø 20mm
Ископ рупе у земљишту 3 категорије
за израду бетонског темеља на
местима
постављања
стубова
спољњег осветљења висине 8м,
димензија рупе су 0,6x0,6x1,0m.
Укупно за рад материјал и транспорт.
Тачне димензије ће специфицирати
испоручиоц стуба.
Испорука бетона МБ-20 и израда
темеља за стубове спољне расвете
висине 8м, приближних димензија
0,6x0,6x1,0m, комплет са 4 анкера и
са 2 флекси ПЕ цеви 50mm. Тачне
димензије темеља ће специфицирати
испоручиоц стуба.
обрачун по комплетно изведеном
темељу
Испорука и уградња округло челичног
поцинкованог стуба спољне расвета
од 8 m са плочом за учвршћење на
темеље, са трофазном прикључном
плочом на стубу са стезаљком,
осигурачем ФРА-6А за извод за
светиљку. Светиљка се директно
монтира на стуб са једном лиром под
углом од 15º. Цена обухвата
комплетно ишемиран стуб, завршно
чишћење и бојење стуба према

m

60

m

60

m
m

15
4

ком.

2

компл

2

ком

2
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захтеву Инвеститора. Укупно израда,
транспорт и монтажа.

Контрола набијености материјала у
рову. најмања набијеност је 92%
(СРПС У.Б1.038) или најмањи модул
стишљивости 250N/m2. Контролу
врши овлашћена институција.
СПОЉЊИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ
2.1.8 Набавка, испорука и полагање
напојног кабла дуж припремљене
трасе са повезивањем на оба краја од
ормана мерног места Оmm до
прикључног ормана PО. Кабл се
полаже слободно у земљу. Обрачун
по дужном метру положеног кабла.
PP00-A 4x25mm
2.1.9 Набавка, испорука и полагање
напојног кабла спољње расвете са
повезивањем на оба краја, делом кроз
објекат, а делом слободно у земљу.
Обрачун по дужном метру положеног
кабла.
PP00-A 3x6mm
2.1.10 Набавка, испорука траке FeZn
25x4mm и полагање слободно у
земљу за уземљење стубова спољње
расвете.
Обрачун по дужном метру положене
траке.
2.1.11 Набавка, испорука материјала и
израда уземљења стубова спољње
расвете на траку положену у земљи
(позиција 1), комплет са укрсним
спојем и FeZn траком у дужини од
1,5m.
Обрачун по комплетно уземљеном
стубу
УКУПНО
- СПОЉНИ РАДОВИ:
2.1.7

2.2

пауш.

1

m

20

m

30

m

45

компл

2

РАЗВОДНИ ОРМАНИ
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2.2.1

Набавка,
испорука
материјала,
израда и постављање разводних
ормана израђених од два пута
декапираног лима дебљине 2 mm, са
носећом и везном конструкцијом,
заштите IP43 са вратима, комплет са
сабирницама, маскама за опрему
елзет бравама и кључевима, редним
стезаљкама, натписним плочама и
осталим материјалом потребним за
комплетирање,
заштићеним
антикорозивном бојом и офарбаним
бојом према жељи инвеститора.
Орман су предвиђени за трофазни
прикључак,
у
свему
према
једнополним
шемама,
сагласно
важећим техничким прописима. У
разводне ормане уградити бакарне
сабирнице одговарајућег пресека на
потпорним изолаторима и сву осталу
опрему, а све према приложеним
једнополним шемама. Испод сваког
елемента поставити одговарајућу
натписну плочицу са назнаком
потрошача којем припадају. Унутар
ормана извршити шемирање помоћу
бакарних
проводника
са
PVC
изолацијом,
а
флексибилним
проводницима везе са опремом на
вратима ормана.
На вратима разводног ормана, са
унутрашње стране,
поставити
једнополну шему, а са спољне стране
упозоравајућу таблицу "Опасно по
живот" са симболом електричне
струје. Агрегатски и УПС део ормана
посебно означити.
Плаћа се комплет ишемиран и
испоручен орман са клемарником. У
орманима оставити 30% резервног
простора за евентуалну доградњу
непредвиђене опреме. Кућиште типа
PRISMA G “Schneider Electric” или
одговарајуће. У орман се монтира
опрема
“Schneider Electric” или
одговарајућа.
Типски ормар мерног места OMM,
димензија
320x665x235mm,
на
армирано бетонски стуб. Израђен је
од
полиестера, са
вратима,
бравицом и кључем. Састоји се из
прикључног, мерног и разводног дела.
У њему је уграђена опрема према
једнополној шеми и иста означена
налепницама. Орман је у заштити ИП

ком.

1
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2.2.2

54 (дихтован), а унутрашњост у
заштити ИП 20. Орман садржи 1
гребенасти
прекидач
40А,
1
двотарифно трофазно бројило са
интегрисаним МТК и 3 аутоматска
прекидача (лимитатора) АО C25А.
Разводни
ормар
PO.
Орман је назидни предвиђен за
трофазни прикључак, шемиран у
свему према једнополној шеми
сагласно
важећим
техничким
прописима.
Димензије
ормана:
ШxВxД=330x600x205mm. Орман се
састоји из 1 дела и то мрежни део
ормана. У орман се монтира:
Ik=6kA
Мрежни део
1 ком. – компакт растављач са
помоћним
контактима
за
сигнализацију стања прекидача 3п,
40A
4 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним контактом за сигнализацију
стања прекидача 1п, 20A/B.
1 ком. – одводник пренапона,
20kA/1.3kV, 3+NPE
редне
клеме,
каналице,
ситан
неспецифициран монтажни материјал
компл

1

м

8

м

8

м

11

м

11

м

11

УКУПНО
- РАЗВОДНИ ОРМАРИ:
2.3
2.3.1

НАПОЈНИ ВОДОВИ У ОБЈЕКТУ
Набавка, испорука и полагање
напојних каблова у објекту кроз ПНК
регале (решеткасти носачи каблова),
делом на обујмицама прилагођеним
за причвршћење на зиду и делом у
дуплом поду.
(PO - ATS) N2XH-J 3x6mm
(ATS - GRO) N2XH-J 3x6mm
(DEA - ATS) N2XH-J 3x6mm
(DEA - ATS) N2XH-J 3x2.5mm
(DEA - ATS) N2XH 2x1.5mm
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(GRO - RO-1) N2XH-J 3x4mm
м

24

м

5

м

5

м

24

м

7

м

19

ком.

2

м

61

м

10

м

5

м

20

м

50

(GRO - UPS) N2XH-J 3x4mm
(UPS - GRO) N2XH-J 3x4mm
2.3.2

Набавка, испорука и полагање
фабрички
израђених
кабловских
регала, према трасама у графичкој
документацији на висини 2.3-2.7м.
Сви
елементи
морају
бити
поцинковани. Регале причврстити за
кровну конструкцију и зид. Цена
обухвата и елементе за повезивање,
скретање, држаче, конзоле, ситан
материјал, усаглашавање трасе са
трасама осталих инсталација.
ширине 200 mm
ширине 100 mm
УКУПНО
- НАПОЈНИ ВОДОВИ:

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

СИЈАЛИЧНА
МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ
Набавка, испорука материјала и
израда инсталације за прикључење
светиљки и припадајућих прекидача.
Каблови се полажу делом по
кабловском регалу и делом на
обујмицама за причвршћење на зиду.
N2XH-J 3x1.5mm
Набавка,
испорука
и
монтажа
следећих прекидача за на зид.
ОГ наизменични IP44, 10A, 250V
Набавка, испорука материјала и
израда
монофазних
прикључних
места. Каблови се полажу делом по
кабловском регалу и делом на
обујмицама за причвршћење на зиду.
N2XH-J 3x2.5mm
N2XH-J 3x1.5mm
N2XH 2x1.5mm
Jh(St)H 8x2x0.8mm
Jh(St)H 2x2x0.8mm
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2.4.4

Набавка, испорука материјала и
полагање тврдих халоген фри цеви fi
16mm са фазонским елементима за
полагање проводника на зиду објекта.

2.4.5

Набавка,
испорука
и
монтажа
прикључница за на зид:
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 2M, 16A, 250V
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 2M, 16A, 250V, зелена
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 4M (сет 2 утичнице), 16A, 250V,
бела
Набавка, испорука, израда и уградња
краткоспојника од проводника N2XH-J
1x6mm за уземљење и изједначавање
потенцијала
кабловских
регала.
Просечне дужине 0,5м са потребним
вијцима.
Набавка, испорука материјала и
израда инсталација за изједначавање
потенцијала
(PO
ормана)
проводником N2XH-J 1x16mm на FeZn
прстен. Проводник се полаже на
носачима по зиду.
Ситан неспецифициран материјал.

2.4.6

2.4.7

2.4.8

м

50

ком.

5

ком.

1

ком.

1

ком.

20

м

2

пауш.

1

СВЕТИЉКЕ
Надградна флуо светиљка 2x58W,
IP65, сл. типу SCHRACK LINDA INDUS
2x58W, EVG или одговарајуће.

компл

2

Надградна PANIK светиљка, 8W, са
натписом IZLAZ, сл. типу Cronus EL8
COOPER или одговарајуће.

компл

2

м

45

м

22

УКУПНО - СИЈАЛИЧНА МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ:
2.5
2.5.1

2.5.2

УКУПНО
- СВЕТИЉКЕ:
2.6
2.6.1

2.6.2

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И
ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
Набавка, испорука и полагање траке
FeZn 25x4mm у темељној плочи
објекта за израду уземљивача. Траку
заварити за арматуру плоче.
Испорука и полагање траке FeZn
25x4mm на потпорама за зид у салама
са израдом преспоја и уземљења
металних маса.
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2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

2.6.8

Испорука и полагање траке FeZn
25x4mm за израду извода за
уземљења стубова спољње расвете.
Трака се са једне стране везује на
уземљивач објекта, а са друге стране
на стубове светиљки. Извод извести у
дужини од 0,5м од нулте коте терена
објекта. Просечна дужина извода је
1м. У цену је урачунат и укрсни комад
трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
громобранске спустеве (на цртежу
означено са G). Извод извести кроз
бетонски стуб објекта до висине 1,75м
од спољње нулте коте терена, где се
предвиђа
уградња
кутије
мернораставног
споја.
Просечна
дужина извода је 3м. У цену је
урачунат и укрсни комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
извод у дизел агрегатници (на цртежу
означено са MDEA). Извод извести у
дужини од 1,0м од нулте коте пода
објекта. Просечна дужина извода је
3,0м. У цену је урачунат и укрсни
комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
уземљење металних маса објекта (на
цртежу означено са М). Извод извести
у дужини од 0,5м од нулте коте терена
објекта. Просечна дужина извода је
1,5м. У цену је урачунат и укрсни
комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
повезивање на уземљивачки прстен
(на цртежу означено са МP). Извод
извести у дужини од 0,5м од нулте
коте пода објекта. Просечна дужина
извода је 1,5м. У цену је урачунат и
укрсни комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача за
уземљење ИТО
ормана. Просечна дужина извода је
3м.

ком.

1

ком.

4

ком.
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2
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1
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2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12
2.6.13

2.6.14

2.7
2.7.1

2.1
2.2
2.3
2.4

Испорука траке FeZn 20x3mm за
израду
громобранског
спуста
положену изнад фасаде до крова.
Просечна дужина спуста је 2м. У цену
је урачуната FeZn трака и њено
полагање изнад панела.
Испорука и полагање траке FeZn
20x3mm
за израду
прихватног
громобранског система на крову
објекта. Траке се полаже на кровним
носачима постављених на сваких
0,8м. У цену је урачуната FeZn трака,
кровни носачи и њено полагање по
крову.
Испорука
и
монтажа
цевних
уземљивача, према СРПС ЕН 501642-3000-76.1
на
позицијама
дефинисаним
у
графичкој
документацији, (цртежи Е.08 и Е.09),
са повезивањем на одговарајуће
изводе.
Испорука и уградња мерно раздвојне
кутије на фасади објекта.
Испорука и израда мерно раздвојног
места у кутији преклопно са два
завртња.
Испитивање галванске повезаности
металних
маса
и
уземљења
громобранских
инсталација
и
издавање атеста.
УКУПНО
ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:
СВЕТИЉКЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ
Светиљка за расвету улица са лед
извором 82.5W у заштити IP66,
предвиђена за монтажу на стубове
висине 8м, слична типу PHILIPS
BGP303
1xLED73/740
DM
или
одговарајуће.
УКУПНО
- СВЕТИЉКЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ:

ком.

4

м

22

ком.

4

ком.

4

ком.

4

paušalno

1

компл

2

СПОЉЊИ
РАДОВИ
РАЗВОДНИ
ОРМАНИ
НАПОЈНИ
ВОДОВИ
У ОБЈЕКТУ
СИЈАЛИЧНА
МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ
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2.5

СВЕТИЉКЕ

2.6

ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
СВЕТИЉКЕ
СПОЉНЕ РАСВЕТЕ
УКУПНО
ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ:

2.7

A9

ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТА

9.1

Израда пројеката изведеног објекта
(ПИО). Комплет обухвата по три
примерка, у штампаној и електронској
форми.
Обрачун по комплетно достављеном
ПИО:
свеска
"Електроенергетске
инсталације"
УКУПНО ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНОГ
ОБЈЕКТА:

IV

компл

1

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА EE
радова:
УКУПНО
ДИНАРА
БЕЗ ПДВ

A2
A9

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНОГ
(ПИО)
СВЕГА
УКУПНО:

ОБЈЕКТА

Br.

Opis pozicije

V

1. NDB/L KN KRNJEŠEVCI

Jedinica
mere

Količina

Cena u RSD
Jedinične cene
Ukupna
Isporuke i
montaže
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SISTEM DOJAVE POŽARA
Isporuka, ugradnja centrale dojave požara i
upravljanje gašenjem, odgovarajuće tipu RP1r
Notifier sa:
- ekranom i tastaturom
- dve zone dojave za automatske ručne
javljače
- dva ulaza za pad pritiska i protok pri gašenju
- ulazom za dugme za početak gašenja
(otpuštanje)
- ulazom za dugme za odlaganje gašenja
- ulazom za magnetni kontakt otvorenosti vrata
- izlazom z apočetag gašenja
- devet relejnih izlaza statusa (preduključenje
gašenja, uključenje, gašenje u toku, signal
greške, izlaz otpuštanja, signal automatskog
otpuštanja i greške otpuštanja)
- IP komunikacionim modulom za povezivanje
preko mreže.
Isporuka, instalisanje i puštanje u rad softvera
za daljinski nadzor i upravljanje centralom
dojave požara.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalnog automatskog dimnog
javljača požara, u kompletu sa podnožjem. U
cenu je uračunato i označavanje javljača.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip javljača.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, konvencionalnog ručnog javljača požara,
sa kućištem za spoljašnju ugradnju na zid sa
zaštitom IP65. U cenu je uračunato i
označavanje javljača.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip javljača požara.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, dugmeta za početak gašenja, u kućištu
zelene boje. U cenu je uračunato i
označavanje dugmeta.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, dugmeta za odlaganje gašenja, u kućištu
plave boje. U cenu je uračunato i označavanje
dugmeta.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, magnetnog kontakta za detekciju
otvorenosti vrata.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad svetlosnog panela sa natpisom "GAŠENJE
U TOKU".
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalne alarmne sirene, crvene
boje, za ugradnju na zid.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip sirene.
Isporuka i polaganje, i povezivanje
instalacionog telekomunikacionog kabla, sa
omotačem koji ne sadrži otrovni hlor
("beshalogenog"), koji obezbeđuje prenos
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energije i signala u plamenu najmanje 30
minuta, tipa JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30.

14
15

16
17

18
19
20

Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka i polaganje, obujmica za kabl, koje
zadržavaju svoja mehanička svojstva u
plamenu najmanje 30 minuta E30.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip obujmica.
Isporuka i ugradnja prespojnih kutija, koje
zadržavaju svoja mehanička svojstva u
plamenu najmanje 30 minuta E30, opremljenih
sa 4 redne stezaljke za energetski kabl VS 2.5.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kutije.
Isporuka, sitan montažni materijal
Usluga montaže, povezivanja i programiranja
Ukupno pod 1:

2
1

SISTEM DOJAVE PROVALE
Isporuka, ugradnja centrale dojave provale,
odgovarajuće tipu Pyronix PCX 46App, sa:
- ekranom i tastaturom
- 10 zona dojave
- IP komunikacionim modulom za povezivanje
preko mreže.

2

Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad detektora prisustva odgovarajućeg tipu
Pyronix Colt10DL.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, tastature šifratora, odgovarajuće tipu
Pyronix PCX-LCD Keypads.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalne alarmne sirene, žute boje,
za ugradnju na zid.
Isporuka i polaganje, i povezivanje
instalacionog telekomunikacionog kabla, sa
omotačem koji ne sadrži otrovni hlor
("beshalogenog"), tipa JE-H(St)H 2x2x0,8
FE180/E30.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka i ugradnja krutih plastičnih kanalica
prečnika 25x15mm koje ne sadrže otrovni hlor
("bezhalogenih").
Isporuka, sitan montažni materijal
Usluga montaže, povezivanja i programiranja
Ukupno pod 2:
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SISTEM VIDEO NADZORA
Isporuka, ugradnja, povezivanje podešavanje i
puštanje u rad kamere u dome kućištu za
unutrašnju montažu, odgovarajuće tipu VBH630D Canon, sa:
• 1/3” Full HD CMOS senzor,
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• rezolucije 1920x1080 piksela,
• 3 x optičko uvećanje, ugao snimanja 111°
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Isporuka, ugradnja, povezivanje podešavanje i
puštanje u rad licence za kameru, Milestone
Corporate 2017 R2, u kompletu sa
hardverskim uređajem.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 3:
SISTEM PRENOSA GOVORA I PODATAKA
Isporuka i ugradnja ormana koncentracije
širine 19", visine visine 9HU, dubine
maksimalno 475mm, predviđen za montažu
na zid, opremljenog sa sledećom opremom:
- 1× prednja vrata staklena jednokrilna, sa
uglom otvaranja 180° u kompletu sa bravom
sa polucilindrom i ključem
- IP55 zaštita
- AC letva za napajanje 19" sa najmanje 7
šuko utičnica
- Pribor za ožicenje uzemljenja oramana
- Kablovskim uvodnicima
- Nosačima za kačenje na zid
- 1× šina za uzemljenje
- jednom fiksnom policom 19"
Kao što je Rittal 2259.605, 7709.135 ili
odgovarajući.
Kontrolabilan L2 Switch sa najmanje 10 FE
portova, 2 uplink port-a, PoE+ kapaciteta
najmanje 120W, sa mogućnošću montaže u
19" rek i sa isporučenim kablom za napajanje i
konzolnim kablom.Kao što je Cisco 3560C ili
odgovarajući.
Isporuka, ugradnja i povezivanje prespojnog
(Patch) panela, visine 1U, prazanog,
pripremljenog za prihvat 24xRJ45 priključka
(modula) cat. 6 (gigabitni protok).
Isporuka, ugradnja i povezivanje u prespojni
panel priključnice (modula) RJ45, cat. 6
(gigabitni protok).
Isporuka i ugradnja maske za prazan
priključak (blind modul).
Isporuka, polaganje i povezivanje kabla F/UTP
cat 6 (10gigabitni protok), sa omotačem koji ne
sadrži otrovni hlor ("beshalogenog"), za
priključnice.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka, ugradnja i povezivanje priključnice
(modula), Cat.6 (gigabitni protok), 1 x RJ45,
neoklopljene, namenjene za prenos podataka
(po 4 konektora) u klasi EA u skladu sa
standardima ISO/IEC 11801, SRPS EN
50173-1 koja odgovara zahtevima za
kategoriju 6a, navedenih standarda.
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Priključnica mora da bude osposobljena za
prihvat priključnica kategorije 6 i 5e
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Isporuka i ugradnja u prednjeg nosača za 2
priključnice RJ45 (module), Cat.6a.
Isporuka i ugradnja nadgradne plastične
instalacione kutije za ugradnju prednjeg
nosača i priključnice RJ45.
Isporuka i ugradnja krutih plastičnih kanalica
prečnika 25x15mm koje ne sadrže otrovni hlor
("bezhalogenih").
Neophodna ispitivanja i merenja na
kablovskim deonicama za klasu EA (kategorija
6a) u skladu sa standardima ISO/IEC 11801,
SRPS EN 50173-1 (10gigabitni protok) i
izdavanje izveštaja o obaveljenim ispitivanjima
i merenjima.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 4:
SPOLJAŠNJA KABLOVSKA MREŽA
Ručni iskop kablovskog rova, dubine od 0.8m
do 1m, širine 0,6m, sa zatrpavanjem rova
peskom i zemljom nabijenom u slojevima
debljine 20 cm iznad cevi ili kablova i sa
odvozom viška zemije gde to odredi nazorni
organ. Odnosi se na III kategoriju
Isporuka i nasipanje u iskopan rov posteljice
od peska na dnu iskopanog rova, u sloju
debljine do 20cm.
Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø40mm.
Isporuka i nasipanje u iskopan rov posteljice
od peska na položene PE cevi, u sloju debljine
do 20cm.
Zatrpavanje rova zemljom nabijenom u
slojevima iznad nasutog sloja peska, sa
odvozom viška zemlje na mesto koje odredi
stručni nadzor.
Isporuka i postavljanje u rov PVC zaštitnika GAL štitnika, na 10cm iznad cevi ili kablova.
Isporuka i polaganje u rov PVC upozoravajuće
traka "TK kabl", na dubini 40cm iznad cevi ili
kablova.Polaže se traka sa metalnim
elementima zbog traganja
Podbušivanje puta, na dubini od 1,35m do 2m,
i postavljanje metalne cevi Ø160mm.
Izrada uvoda kablova u objekat pomoću PE
cevi 2 x Ø110mm (uvod za prolaz kabla u zidu
od betona do Ø100mm)
Isporuka i ugradnja, standardnog atestiranog,
betonskog okna DO - 1, unutrašnjih mera
1000mm x 800mm, dubine 1000 mm.
Isporuka armiranog betonskog poklopca za TK
okno, sa dve drške za podizanje, veličine
800x500mm.
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Izrada tehničke dokumentacije za primarnu
mrežu
Izrada tehničke dokumentacije za OK kablove
Izrada tehničke dokumentacije za TTK
Geodetsko snimanje kablovske kanalizacije i
izrada Projekta izvedenog objekta.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 5:
KABLOVSKI UVODNICI I ZAŠTITA
Isporuka i ugradnja kablovskog uvodnika za
zaštitu uvoda kablova kroz zid ili kroz pod od
prodora vode, vlage ili glodara. Uvodnik se
sastoji od:
-jednog metalnog galvanizovanog okvira
untrašnjeg otvora 147x128mm, za ugradnju u
zid ili pod
- 9 paketa sa presovanim listićima od
beshalogene vulkanizovane gume sa
primesama etilena, propilena, diena (guma
klase M) za oblaganje kablova i zaptivanje
zazora. Listići se premazuju i oblažu oko
kablova unutar okvira. Paketi se slažu po tri u
red (sprat) i razdvajaju pločicama.
-3 metalne galvanizovane pločice za
razdvajanje paketa sa presovanim listićima po
spratovima polaganja u okvir
-jednog klinastog sistema sa zavrtnjima za
pričvršćivanje i zaptivanje paketa presovanih
listića i celog sistema
-1 tube silikonske smese za zaptivanje otporne
na vatru i vodu, namenjene za premaz listića
pre oblaganja kablova
Isporuka, sitan montažni materijal
Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø40mm.
Ukupno pod 6:
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Cena u RSD
Br.

V
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Opis pozicije

Jedinica
mere

Količina

Jedinične cene
Isporuke i
montaže

REKAPITULACIJA tel. i instal. radova
SISTEM DOJAVE POŽARA - OSNOVNO
SISTEM DOJAVE PROVALE
SISTEM VIDEO NADZORA
SISTEM PRENOSA GOVORA I PODATAKA
SPOLJAŠNJA KABLOVSKA MREŽA
KABLOVSKI UVODNICI I ZAŠTITA
UKUPNO:

ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA ZA ZRNS OBJEKAT
1. NDB/L KN - KRNJEŠEVCI (izvan aerodroma)

Страна 49 од 137 конкурсне документације за ЈН 82/Р/20

Ukupna

Cena bez PDV
I

ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI

II

RADOVI NA SPOLJNOM UREĐENJU

III

RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

IV

RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA

V

TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

Cena sa PDV

UKUPNO DINARA BEZ PDV:

UKUPNO DINARA SA PDV:

Mesto:
Objekat:

Jajinci, Voždovac
ZRNS NDB/L JN- Jajinci, k. p., K. O. Voždovac

2. NDB/L JA JАЈИНЦИ
I

PREDMER
ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE

ŠIFRA
POZ.

01-00

OPIS

J.M.

KOLIČINA

JED. CENA

RUŠENJE I DEMONTAŽA
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IZNOS

01-01

Demontaža metalnih vrata, prozora i drvenih kapaka
sa pripadajućim pragovima, solbancima i okvirima i sa
iznošenjem van objekta i slaganjem na mesto
uskladištenja u okviru gradilišta.

01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 100/210 cm
- Prozor 120/120 cm sa drvenim kapcima i mrežicom
01-02

01-03

01-04

kom
kom

2.00
2.00

Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

m2

18.52

Skidanje podova od cementne košuljice d = 5.0 cm
ispod PVH poda, sa iznošenjem šuta van objekta i
odvozom na gradilišnu deponiju udaljenu do 50
metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

m2

18.52

m2

72.41

m2

18.76

m1

15.28

m1

9.02

m3

5.20

Skidanje postojećeg PVH poda, sa iznošenjem van
objekta i odvozom na gradilišnu deponiju udaljenu do
50 metara daljine.

Obijanje maltera sa unutrašnjih zidova sa čišćenjem
spojnica, iznošenjem šuta van objekta na gradilišnu
deponiju udaljenu do 50 metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

01-05

Skidanje oštećenih delova drvene opšivke streha,
razvijene širine RŠ1~131 cm i RŠ2~52 cm. Sve izneti
van objekta i uskladištiti u krugu objekta.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.

01-06

Skidanje visećih limenih oluka, sa odnošenjem na
gradilišnu deponiju do 50 metara daljine. RŠ~36 cm.
Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.

01-07

01-08

Skidanje odvodnih olučnih vertikala sa pripadajućim
kazančetom, od lima sa odnošenjem na gradilišnu
deponiju do 50 metara daljine. Vertikala je Ø 100 mm.
Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.
Odvoz šuta na gradsku deponiju kamionom sa
utovarom, istovarom i grubim planiranjem.
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.
01. Odvoz do 10.0 km

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-00
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02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

02-02

m2

72.41

m2

18.52

Nabavka materijala, transport i izrada cementne
košuljice - estriha kao podloge ispod završnog
poda.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
03. Cementni estrix d = 5.00 cm

ZIDARSKI RADOVI

02-00

03-00

TESARSKI RADOVI

03-01

Nabavka materijala, transport i zamena drvene
opšivke krovnih streha, razvijene širine RŠ1~131 cm i
RŠ2~52 cm, suvom čamovom daskom koja je sa jedne
strane obrađena, sa popravkom postojeće
podkonstrukcije. Daščani opšiv strehe farbati dva puta
uljanom bojom sa prethodnim struganjem stare boje.
Površina sa koje je skinuta stara boja i gde su
postavljene nove daske premazati-natopiti vrućim
firnisom.
Obračunava se po m2 kompletno izvedene pozicije
mereno po kosini.
Cenom obuhvatiti zaštitu drvene opšivke
odgovarajućom podlogom i završnom zaštitom.

sa
m2

TESARSKI RADOVI

18.76

03-00

04-00

IZOLATERSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i izrada termoizolacije
ploče - tavanice, u krovu, od tvdih ploča mineralne
vune sa PE folijom i parnom, branom debljine 2*10
cm.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
IZOLATERSKI RADOVI

m2

18.52
04-00
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05-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti na
licu mesta.
05-01

Nabavka, transport, izrada i montaža fasadnih
dvokrilnih prozora sa PVC roletnom i komarnicima.
Konstrukciju štoka i krila prozora izraditi od
aluminijumskih profila sa termoprekidom.
Krilo prozora zastaklti termoizolujućim staklopaketom
4+12+4 mm, sa komorama ispunjenim inertnim
gasom. Prozor se radi sa aluminijumskom roletnom i
komarnikom što treba uračunati u cenu prozora.
Otvaranje krila je prema šemi bravarije.
Spoljni prozornik je od bojenog lima a unutrašnji je
malterisan.
Dihtovanje prozora i građevinskog elementa izvesti
¨purpenom¨ uz obaveznu zaštitu pomoću profilisanih,
metalnih lajsni.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 120/120 cm

05-02

kom

2.00

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih čeličnih
profila određenog preseka. Ispunu krila vrata izvesti
od tvrde kamene vune. Čelični lim 1mm sa spoljne i
unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni šipovi
za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog reda
kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na štoku i
krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine dve
kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
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Bravariju završno obojiti bojom po izboru investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.

05-03

Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 100/210 cm
Nabavka, transport, izrada i postavljanje rešetki
prozora od čeličnih profila i flahova. Rešetke izraditi i

kom

2.00

kom.

2.00

kom.

2.00

ugraditi po detaljima proizvođača, a u boji, po izboru
investitora. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i
obrusiti. Pre ugradnje rešetke očistiti od korozije i
prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu
boju i postaviti rešetke. Nakon ugradnje popraviti
osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Od punog čelika.
Dim. 140/120 cm
05-04

Nabavka, transport, izrada i postavljanje rešetki vrata
od čeličnih profila i flahova. Konstrukciju rama i
rešetku izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu
proizvođača, a u boji, po izboru investitora.
Rešetku opremiti potrebnim okovom, 3 šarke i
bravom za zaključavanje.
Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre
ugradnje rešetke očistiti od korozije i prašine, brusiti i
opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti
rešetke. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju,
predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Od punog čelika.
Dim. 120/215 cm

BRAVARSKI RADOVI

06-00

05-00

LIMARSKI RADOVI
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06-01

Nabavka, transport, izrada i montaža visećih oluka od
pocinkovanog lima, razvijene širine prema projektu,
debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno
sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje
strane oluka nitnama 0 4 mm, na razmaku do 80 cm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. RŠ do 33 cm, širine oluka 10 cm

06-02

m1

15.28

m1

9.02

Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. Razvijene širine 30 cm.

m1

15.28

Nabavka materijala, transport i opšivanje prozorskih
solbanka bojenim pocinkovanim limom d = 0,55mm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. Razvijene širine 25 cm

m1

2.40

Nabavka, transport, izrada i montaža olučnih cevi od
plastificiranog lima, razvijene šrine (RŠ) do 33 cm, Ø
10 cm, debljine 0,60 mm. Pojedini delovi olučnih cevi
uvući jedan u drugi minimum 50 mm i zalepiti barsilom.
Plastificirane obujmice sa držačima postaviti na
razmaku od 200 cm. Preko obujmica postaviti
plastificiranu ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene
od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi po
detalju. Obračun po ml olučne cevi.

01. RŠ do 33 cm, Ø 10 cm
06-03

06-04

Nabavka, transport, izrada i montaža veze kose,
krovne, površine i visećeg oluka na krovu od
pocinkvanog lima d= 0.6 mm.

LIMARSKI RADOVI

06-00

07-00

FASADERSKI RADOVI

07-01

Izrada termo fasade od tvrdih ploča minerane vune
ploča d = 10,0 cm lepljenih za fasadni zid i dodatno
fiksiranih plastičnim sidrima.
Sve spojeve na pločama presvući mrežom od
mineralnih vlakana u lepku. Površinu pregletovati
lepkom i obraditi plastičnim malterom u svemu prema
katalogu proizvođača i izboru investitora.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.

m2

79.72
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07-02

Montaža i demontaža cevaste fasadne skele oko
objekta.
Obračunava se po m2 vertikalne projekcije fasadne
skele.
m2
FASADERSKI RADOVI

08-00

PODOPOLAGAČKI RADOVI

08-01

Nabavka materijala, transport i postavljanje poda od
Vinflex ANTISTATIK traka, homogene podne obloge na
bazi PVC. Trake su širine 200 cm i debljine 2,0 mm.

82.40
07-00

Izvedena podloga mora biti čvrsta, fino perdašena i
suva. Podlogu očistiti od prašine, naneti masu za
izravnanje i fino je obrusiti. Na pripremljenu podlogu
položiti bakarne trake širine 15-20 mm i debljine 0,20
mm unakrsno u rasteru 50x50 cm i povezati obodnom
trakom (ispod lajsne), koja se povezuje sa
uzemljenjem. Vinflex ANTISTATIK trake pre ugradnje
razviti, položiti i ostaviti 24 časa na sobnu temperaturu
iznad 15 stepeni.
Trake zalepiti celom površinom za podlogu
elektroprovodnim (antistatik) lepkom. Postavljanje
raditi ukrajanjem, postupkom duplog sečenja, vodeći
računa da se ne oštete bakarne trake. Spojnice zavariti
toplim vazduhom, pomoću mekih PVC elektroda.
Odmah po ugradnji Vinflex ANTISTATIK podnu oblogu
očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za
zaštitu i negu PVC podova. Pored zidova postaviti
lajsne, koje pokrivaju obodne bakarne trake. Način
polaganja, boja Vinflex ANTISTATIK traka i vrsta lajsni
po izboru projektanta.
Obračun po m2 razvijene površine ugrađenog poda
sa svim predradnjama
02. Debljine 2 mm.

m2

PODOPOLAGAČKI RADOVI

09-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

09-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje plafona
poligit masom u tri prevlačenja i kompletna priprema
površina za kasnije nanošenje boje. Radove izvesti u
svemu prema opštem opisu i svim potrebnim
predradnjama.

18.62

08-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
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01. Gletovanje betonskih površina.
09-02

18.62

m2

72.41

m2

18.62

m2

72.41

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.
Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.

09-03

m2

Nabavka materijala, transport i bojenje plafona
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim predradnjama sa nanošenjem disperzivne
boje onoliko puta koliko je potrebno za postizanje
ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.

09-04

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim predradnjama sa nanošenjem disperzivne
boje onoliko puta koliko je potrebno za postizanje
ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

10-00

RAZNI RADOVI

10-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

09-00

m2

18.62

10-00
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R E K A P I T U L A C I J A AG radova:

I

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

TESARSKI RADOVI

04-00

IZOLATERSKI RADOVI

05-00

BRAVARSKI RADOVI

06-00

LIMARSKI RADOVI

07-00

FASADERSKI RADOVI

08-00

PODOPOLAGAČKI RADOVI

09-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

10-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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2. NDB/L JA JАЈINCI
II

PREDMER
ZA RADOVE NA SPOLJNOM UREĐENJU

Red.
br.
A
A.1.

OPIS POZICIJE

J.M.

Količina

PRIPREMNI RADOVI
Obeležavanje površine za uređenje
Pozicija obuhvata obeležavanje i iskolčavanje potrebne
površine.
Obračun i plaćanje po m² obeležene površine.

A.2.

m2

154.00

Rušenje postojeće kapije i postojeće ograde
Pozicija obuhvata uklanjanje postojeće metalne kapije i
postojeće ograde od metalnih stubova i pletene žice kao
ispune, utovar porušenog materijala i njegov transport na
deponiju do 10km udaljenosti.
Obračun i plaćanje dato paušalno.

A.3.

kom

1.00

kom

1.00

Popravka postojeće drvene kapije i postojeće drvene
ograde
Pozicija obuhvata fiksiranje dela postojeće drvene kapije
i postojeće drvene ograde od čamovine sa visinom
stubova 1,4 m. Ogradu čini ispuna od horizontalnih i
vertikalnih letvica koja se oslanja na drvene stubove.
Cenom obuhvatiti farbanje postojeće drvene ograde sa
kapijom, pregorelim motornim uljem, dva puta.
Obračun i plaćanje dato paušalno.
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :

B
B.1.

ZEMLJANI RADOVI
Mašinski iskop zemlje
Pozicija obuhvata mašinski iskop zemlje u širokom
otkopu u sloju od 30cm. Radove izvesti u svemu prema
tehničkim standardima.
Obračun i plaćanje po m³ iskopanog materijala.

B.2.

m3

106.26

m2

177.10

Fino planiranje posteljice
Pozicija obuhvata fino planiranje i valjanje posteljice po
celoj širini planuma. Minimalna zbijenost po
standardniom Proktorovom postupku je 100 %, a Modul
stišljivosti min Ms = 30 MPa.
Radove izvesti u svemu
prema T.U.
Obračun i plaćanje po m²
154,00x1,15

B.3.

uvaljane površine.

Izrada bankine
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J.C.
/RSD/

UKUPNO
/RSD/

Pozicija obuhvata izradu bankina od materijala iz iskopa
sa potrebnim zbijenjem.
Obračun po m³ ugrađenog materijala.
B.4.

m3

15.12

m3

91.14

m3

49.90

m3

24.26

m2

161.70

m2

154.00

Transport materijala iz pozicije B.1.-B.3.
Pozicija obuhvata mašinski utovar i transport viška
materijala na deponiju udaljenosti do 10km. Radove
izvesti u svemu prema tehničkim standardima.
Obračun i plaćanje po m³ transportovanog materijala.

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :

C
C.1.

KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA
Mehanički stabilizovan noseći sloj od
šljunkovitog materijala (0-63), d=30cm

peskovito

Pozicija obuhvata nabavku, transport, ugrađivanje,
razastiranje i zbijanje materijala u punoj širini profila.
Radove izvesti u skladu sa Tehničkim uslovima.
Zahtevani modul stišljivosti je min Ms = 80MPa
Obračun i plaćanje po m3 ugrađenog materijala.

C.2.

Mehanički stabilizovan noseći sloj od drobljenog
kamenog materijala (0-31,5), d=15cm
Pozicija obuhvata nabavku, transport, ugrađivanje,
razastiranje i zbijanje materijala u punoj širini profila.
Radove
izvesti
u
svemu
prema
tehničkim
standardima.Obračun i plaćanje po m3 ugrađenog
materijala.

C.3.

Polaganje žilave hartije ispod podloge od lako arm.
betona
Pozicija obuhvata nabavku i ugradnju - polaganje žilave
hartije preko donjeg nosećeg sloja. Obračun i plaćanje
po m² položene hartije.

C.4.

Izrada kolovoznog zastora od armirano-betonske
ploče, C30/37, debljine d=15cm.
Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju
kolovoznog zastora od armiranog betona. Armiranobetonsku ploču uraditi debljine d=15cm, betonom
C30/37, armiranim mrežom ±Q188, sa prividnim
spojnicama max površine 15m2.
Obračun i plaćanje po m² ugrađene betonske ploče.
KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO :

D

KAPIJE I OGRADA
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D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

Sečenje postojeće niske vegetacije i šiblja sa
čišćenjem terena pre početka radova, u pojasu širine
4 m oko predviđene trase ograde. Posečenu
vegetaciju, šiblje i ostali otpadni materijal prikupiti,
utovariti na kamion i odvesti na lokalnu deponiju. Cenom
su obuhvaćeni svi navedeni i potrebni radovi, materijal,
transport, alat i troškovi deponije.
Obračun po m2 očišćene površine.
Obeležavanje ograde

m2

52.00

Obračun po m1 obeležene ograde

m1

11.35

m3

1.50

m3

1.50

m¹

7.50

m¹

2.55

m¹

1.30

kom

2.00

Ručni iskop zemlje za temelje stubova kapija i
ograde
Pozicija obuhvata iskop zemlje za stubove kapija i
ograde, sa utovarom i transportom na deponiju,
udaljenosti do 10km. Radove izvesti prema detaljima iz
projekta
Obračun po m3 iskopanog materijala
Betoniranje temelja za kapije
nearmiranog betona MB 20

i

ogradu

od

Pozicija obuhvata nabavku materijala, transport i
ugradnju betona za temelje za stubove kapija i ograde.
Radove izvesti prema detaljima iz projekta.
Obračun po m3 ugrađenog betona
D.5.

Nabavka, ugradnja i montaža ograde tipa “AXIS ”,
visine 2,14m
Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu čeličnih
stubova i platna (ispune od čelične žice Ø 5 i 6 mm), koji
su
termički
pocinkovani
i
dodatno
u
boji
plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz projekta.
Obračun po m1 ugrađene ograde.

D.6.

Nabavka, ugradnja i montaža kolske kapije tipa
“AXIS ”, visine 2,14m
Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu čeličnih
stubova i platna (ispune od čelične žice Ø 5 i 6 mm), koji
su
termički
pocinkovani
i
dodatno
u
boji
plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz projekta.
Obračun po m1 ugrađene kolske kapije.

D.7.

Nabavka, ugradnja i montaža pešačke kapije tipa
“AXIS ”, visine 2,14m
Pozicija obuhvata nabavku, ugradnju i montažu čeličnih
stubova i platna (ispune od čelične žice Ø 5 i 6 mm), koji
su
termički
pocinkovani
i
dodatno
u
boji
plastificirani.Radove izvesti prema detaljima iz projekta.
Obračun po m1 ugrađene pešačke kapije.

D.8.

Nabavka,
isporuka
i ugradnja neophodnih
opomenskih tablica od aluminijumskog lima i
samolepljivih folija na objektu i ogradi. Pozicijom
obuhvatiti i montažni materijal. Cenom je obuhvaćen sav
potreban rad, materijal, transport i alat.
Obračun po komadu ugrađenog elementa.
KAPIJE I OGRADA UKUPNO :
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II

Rekapitulacija radova na spoljnom uređenju:

A Pripremni radovi
B Zemljani radovi
C Kolovozna konstrukcija
D Kapije i ograda
UKUPNO:
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POZ
III
5

Opis pozicije

jed.
Mere

kol

jed. cena
dinara bez
PDV

2. NDB/L JA JАЈИНЦИ
PREDMER ZA RADOVE NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA
Objekti u koji se ugrađuju materijali i
oprema predviđeni ovim predmerom su
zidani objekti sa termoizolovanom
fasadom.
Svakom pozicijom ovog predmera
predviđena je nabavka, isporuka i
ugradnja (na lokaciji) materijala i
opreme,
potrebnog
pomoćnog
materijala, povezivanje sa cevnim ili
kanalskim razvodom, elektroožičenje,
obeležavanje, podešavanje, ispitivanje,
puštanje u probni i stalni rad, sa
dostavom atesta, sertifikata, uputstava
za rukovanje i održavanje i garantnim
listovima. Cenom je obuhvaćen i sav
potrebni alat, potrošni materijal, rad,
osiguranje, čuvanje opreme i materijala,
skele (uključujući montažu i demontažu),
mehanizacija,
unutrašnji
transport,
zaštitna oprema, troškovi vođenja
gradilišne dokumentacije, izrade i
dostavljanja privremenih i okončane
situacije,
troškovi
učestovanja
u
tehničkom prijemu i troškovi gradilišne
struje i vode.
Cenom su obuhvaćeni i troškovi
dužnosti Izvođača: da izvodi radove
prema tehičkoj dokumentaciji, prati
izvođenje radova, obaveštava Nadzor i
Investora u toku izvođenja i eventualnim
neusaglašenostima i blagovremeno
unosi odobrene izmene u dokumentaciju
radi izrade PIO
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Ukupna cena
dinara bez
PDV

5.1

5.2

5.3

Senzor spoljne temperature vazduha
dijapazona merenja - 50 °C do + 50°C.
IP65. Pozicijom obuhvaćen i sav
potrebni materijal za nošenje, fiksiranje i
elektropovezivanje
"tip: Siemens QAC3171 ili odgovarajući." kompl
Senzor sobne temperature vazduha, sa
displejom, dijapazona merenja 0 °C do +
50°C. IP30. Pozicijom obuhvaćen i sav
potrebni materijal za nošenje, fiksiranje i
elektropovezivanje
"tip:
Siemens
QAA2061D
ili
odgovarajući."
kompl
Panelni konvektorski radijator termičke
snage 2000 W, u kompletu sa
elektronskim
termostatom,
elektro
kablom min dužine 1 m, utikačem i
podnim
nosačima.
Napomena;
konvektorsko telo ne sme da bude
žičano.

1

2

tip: GLAMOX 3001, 2000 W +PR20
ET/DT+TFH ili odgovarajući

5.4

Obračun po kompletu postavljenog
radijatora
kompl
Zidni inverterski split klima uređaj
montiran na lokaciji, sa režimom
hlađenja
u
dijapazonu
spoljnih
temperatura vazduha od -15°C do
+46°C. Klima uređaji imaju SE znak i
ispunjavaju sledeće minimalne vrednosti
EUROVENT sertifikovane parametare:

2

"u režimu hlađenja: Pdesignc: min 3,4
kW SEER: A++ u režimu grejanja:
Pdesignh: min 3,5 kW SCOP: A+ "
Klima uređaj mora biti nov, sa fabrički
upakovanom unutrašnjom i spoljašnjom
jedinicom,
fabrički
napunjena
rashladnim sredstvom R410A, sa
automatskim
restartom,
žičanim
daljinskim
upravljačem,
nosačima
spoljne i unutrašnje jedinice i pratećim
materijalom za montažu
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Klima uređaj se montira na zidani
termoizolovani
objekat.
Pozicija
obuhvata i izradu trase za povezivanje
unutrašnje
i
spoljašnje
jedinice
(prosečna dužina je 5 m), sa nabavkom i
ugradnjom novog montažnog seta
(bakarne cevi, fiting, creva za odvod
kondenzata, cevna termoizolacija sa
parnom branom, odgovarajući elektro
kablovi sa utikačem, bandaž traka,
plastične
kanalice
sa
fazonskim
delovima), kao i sitni potrošni materijal,
probijanje otvora, obrada i zaptivanje
prodora, vakumiranje instalacije, dopuna
instalacije
rashladnim
sredstvom,
podešavanje parametara, puštanje u
automatski rad, odnošenje nastalog šuta
na gradsku deponiju. Obračun po
postavljenom:

5.5

5.6

5.7

Tip:
Fujitsu
ASYG12LMCA
/
AOYG12LMCA ili odgovarajući
kompl
Spoljna kartica za upravljanje i
signalizaciju klima uređaja, sa minimalno
dva DO i dva DI, u kompletu sa kućištem,
i montažnim materijalom
tip: Fujitsu External input and output
PCB box UTY-XWZX + UTYXCSXZ1+
UTZ-GXXB ili odgoravarajuće
kompl
Žičani daljinski upravljač klima uređaja
sa pripadajućim kablom i montažnim
materijalom
tipa: Fujitsu simple remote UTYRSNYM+UTY-XWNX ili odgovarajuće
kompl
Pažljiva demontaža postojećeg split
klima uređaja, kapaciteta 12000 btu/h,
sa
pripadajućim
instalacijama,
prikupljanje i odvoz nastalog šuta na
deponiju i transport demontiranog klima
uređaja do magacina Investitora u
Beogradu
sa
zapisničkom
primopredajom.
Obračun po kompletno demontiranom
uređaju
kompl

III

2

2

2

2

UKUPNO RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA dinara
bez PDV:
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поз.

Опис позиције

IV
A

2. NDB/L JA JАЈИНЦИ

A2

ПРЕДМЕР
ЗА РАДОВЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА
Позицијама овог предмера се
предвиђа набавка, транспорт и
испорука материјала и опреме:
уградња,
монтажа,
потребна
испитивања, мерења и пуштање у
рад. Сви радови морају бити
изведени стручном радном снагом и
материјалом првокласног квалитета,
а према важећим прописима и
стандардима.
NDB/L ЈА JАЈИНЦИ
СПОЉЊИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ
И
ГРАЂЕВИНСКИ
РАДОВИ ЗА НАПОЈНЕ КАБЛОВЕ
Трасирање и ископ рова у земљишту
3 категорије са запрекама у
слободном терену за постављање
два кабла слободно у земљу,
просечне ширине 0,6m и дубине
0,8m. Формирање постељице кабла
од 2 слоја ситнозрнасте земље или
песка гранулације 0-4 mm дебљине
слоја од по 10 cm испод и изнад
кабла, постављање PVC ПОЗОР
траке на 40 cm изнад кабла,
тампонирање рова у слојевима од по
15 cm са набијањем вибрационим
набијачем у три слоја од по два
пролаза и одвоз вишка материјала.
PVC трака је обухваћена посебном
позицијом.
Испорука опоменске, црвене PVC
траке и полагање у рову изнад кабла.
Испорука и полагање ПЕ цеви у
претходно ископани ров за напојни
кабл. Цеви се полажу у постељицу
формирану од ситног шљунка
"Моравца" и у бетон. Цена је дата по
дужном метру трасе.
ПЕ цев Ø 40mm
ПЕ цев Ø 20mm

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3

Јед.
мере

Кол

m

70

m

70

m
m

20
4

Јед. цена
динара
без ПДВ
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Укупна цена
динара
без ПДВ

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

Ископ рупе у земљишту 3 категорије
за израду бетонског темеља на
местима
постављања
стубова
спољњег осветљења висине 8м,
димензија рупе су 0,6x0,6x1,0m.
Укупно за рад материјал и транспорт.
Тачне димензије ће специфицирати
испоручиоц стуба.
Испорука бетона МБ-20 и израда
темеља за стубове спољне расвете
висине 8м, приближних димензија
0,6x0,6x1,0m, комплет са 4 анкера и
са 2 флекси ПЕ цеви 50mm. Тачне
димензије
темеља
ће
специфицирати испоручиоц стуба.
обрачун по комплетно изведеном
темељу
Испорука и уградња округло челичног
поцинкованог стуба спољне расвета
од 8 m са плочом за учвршћење на
темеље, са трофазном прикључном
плочом на стубу са стезаљком,
осигурачем ФРА-6А за извод за
светиљку. Светиљка се директно
монтира на стуб са једном лиром под
углом од 15º. Цена обухвата
комплетно ишемиран стуб, завршно
чишћење и бојење стуба према
захтеву Инвеститора. Укупно израда,
транспорт и монтажа.
Контрола набијености материјала у
рову. најмања набијеност је 92%
(СРПС У.Б1.038) или најмањи модул
стишљивости 250N/m2. Контролу
врши овлашћена институција.
СПОЉЊИ НАПОЈНИ КАБЛОВИ
Набавка, испорука и полагање
напојног кабла дуж припремљене
трасе са повезивањем на оба краја
од ормана мерног места Оmm до
прикључног ормана PО. Кабл се
полаже слободно у земљу. Обрачун
по дужном метру положеног кабла.
PP00-A 4x25mm
Набавка, испорука и полагање
напојног кабла спољње расвете са
повезивањем на оба краја, делом
кроз објекат, а делом слободно у
земљу.
Обрачун по дужном метру положеног
кабла.
PP00-A 3x6mm

ком.

2

компл

2

ком

2

пауш.

1

m

30

m

30
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2.1.10 Набавка, испорука траке FeZn
25x4mm и полагање слободно у
земљу
за
уземљење
стубова
спољње расвете. Обрачун по дужном
метру положене траке.
2.1.11 Набавка, испорука материјала и
израда уземљења стубова спољње
расвете на траку положену у земљи
(позиција 1), комплет са укрсним
спојем и FeZn траком у дужини од
1,5m.
Обрачун по комплетно уземљеном
стубу
УКУПНО
- СПОЉНИ РАДОВИ:
2.2

m

45

компл

2

РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Набавка,
испорука
материјала,
израда и постављање разводних
ормана израђених од два пута
декапираног лима дебљине 2 mm, са
носећом и везном конструкцијом,
заштите IP43 са вратима, комплет са
сабирницама, маскама за опрему
елзет бравама и кључевима, редним
стезаљкама, натписним плочама и
осталим материјалом потребним за
комплетирање,
заштићеним
антикорозивном бојом и офарбаним
бојом према жељи инвеститора.
Орман су предвиђени за трофазни
прикључак,
у
свему
према
једнополним
шемама,
сагласно
важећим техничким прописима. У
разводне ормане уградити бакарне
сабирнице одговарајућег пресека на
потпорним изолаторима и сву осталу
опрему, а све према приложеним
једнополним шемама. Испод сваког
елемента поставити одговарајућу
натписну плочицу са назнаком
потрошача којем припадају. Унутар
ормана извршити шемирање помоћу
бакарних
проводника
са
PVC
изолацијом,
а
флексибилним
проводницима везе са опремом на
вратима ормана.
На вратима разводног ормана, са
унутрашње стране,
поставити
једнополну шему, а са спољне
стране
упозоравајућу таблицу
"Опасно по живот" са симболом
електричне струје. Агрегатски и УПС
део ормана посебно означити.
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2.2.1

2.2.2

Плаћа се комплет ишемиран и
испоручен орман са клемарником. У
орманима оставити 30% резервног
простора за евентуалну доградњу
непредвиђене опреме. Кућиште типа
PRISMA G “Schneider Electric” или
одговарајуће. У орман се монтира
опрема
“Schneider Electric” или
одговарајућа.
Типски ормар мерног места OMM,
димензија
320x665x235mm,
на
армирано бетонски стуб. Израђен је
од
полиестера, са
вратима,
бравицом и кључем. Састоји се из
прикључног, мерног и разводног
дела. У њему је уграђена опрема
према једнополној шеми и иста
означена налепницама. Орман је у
заштити ИП 54 (дихтован), а
унутрашњост у заштити ИП 20.
Орман
садржи
1
гребенасти
прекидач
40А,
1
двотарифно
трофазно бројило са интегрисаним
МТК и 3 аутоматска прекидача
(лимитатора) АО C25А.
Разводни
ормар
PO.
Орман је назидни предвиђен за
трофазни прикључак, шемиран у
свему према једнополној шеми
сагласно
важећим
техничким
прописима.
Димензије
ормана:
ШxВxД=330x600x205mm. Орман се
састоји из 1 дела и то мрежни део
ормана. У орман се монтира:

ком.

1

компл

1

Ik=6kA
Мрежни део
1 ком. – компакт растављач са
помоћним
контактима
за
сигнализацију стања прекидача 3п,
40A
4 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
20A/B.
1 ком. – одводник пренапона,
20kA/1.3kV, 3+NPE
редне клеме, каналице, ситан
неспецифициран
монтажни
материјал
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2.2.3

Разводни ормар GRO. Орман је
назидни предвиђен за монофазни
прикључак, шемиран у свему према
једнополној шеми сагласно важећим
техничким прописима. Димензије
ормана: ШxВxД=1080x600x205mm.
Орман се састоји из 2 дела и то:
агрегатски и УПС део ормана. У
орман се монтира:
Ik=6kA
Агрегатски део
1 ком. – компакт растављач са
помоћним
контактима
за
сигнализацију стања прекидача 3п,
40A
1 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
25A/B
1 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
20A/B
10 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
16A/B
5 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
10A/B
3 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
6A/B
1
kom.
–
монофазна
шуко
прикључница, 230V, 16А, за монтажу
на ДИН шину
2 ком. – GS прекидач 10A, 2п (0 - P A1 - A2)
1 ком. – трафо 230/24V, 25VA
2 ком. – тастер 10A, 1п
2 ком. – помоћни контактор NO/NC,
команда 230V, 50Hz
1 ком. – помоћни контактор NO/NC,
команда 24V, 50Hz
2 ком. – контактор 2п, 20А, 230V
1 ком. – контактор 3п, 20А, 230V
1 ком. – временски релеј са
временом подешавања од 24h, 230V
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1 ком. –
ФОТО реле са
подешавањем осветљаја у опсегу од
(1-100)lx, 10A, 230V
1 ком. – сигнална црвена сијалица
230V, 2W
УПС део
1 ком. – GS прекидач 40A, 2п (0 - P)
1 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
20A/B
3 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
16A/B
6 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
10A/B
1 ком. – аутоматски прекидач 1п,
10A/C
1 ком. – аутоматски прекидач са
помоћним
контактом
за
сигнализацију стања прекидача 1п,
6A/B
1 ком. – аутоматски прекидач 1п, 6A/B
2 ком. – аутоматски прекидач 1п,
2A/C
1 ком. – струјни трансформатор 80/5A
1 ком. – трафо 230/24VDC, 25VA
3 ком. – GS прекидач 10A, 2п (P - 0 A), 24VDC
3 ком. – контактор 2п, 20А, 24VDC
1 ком. – напојна јединица 24VDC/4A
6EP1332-1SH52
"Siemens"
или
одговарајуће
1 ком. – анaлизaтoр мрeжe нa
врaтимa oрмaнa SENTRON PAC3200
7KM2111-1BA00-3A00 "Siemens" или
одговарајуће
1 ком. – пaнел нa врaтимa oрмaнa
HMI KTP600 COLOR 6AV6 6470A011-3AX0
"Siemens"
или
одговарајуће
1 ком. – PLC S7-1200 CPU 1214C
6ES7214-1AG40-0XB0 "Siemens" или
одговарајуће
3 ком. – модул 16DI 6ES7221-1BH300XB0 "Siemens" или одговарајуће
1 ком. – ETHERNET SWITCH
SCALANCE X-005 "Siemens" или
одговарајуће
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редне клеме, каналице, ситан
неспецифициран
монтажни
материјал
2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3
2.3.1

Услуге
програмирања
аутоматизационе
станица
(AС)
предметне локације у складу са
одговарајућом
техничком
документацијом
уграђених
инсталација.Услуге обухватају: Проверу
и
довођење
у
функционалност свих сигнала који су
повезани на АС, према шемама
деловања
аутоматике
и
електромоторног
развода
Подешавање параметара регулације
и управљања АС, - Обезбеђење
комуникације са SCADA рачунаромПуштање
АС
у
аутоматски
радобрачун по комплетно завршеној
услузи
Дорада
постојеће
SCADA-е
у
надзорном центру; израда екранских
приказа за потребе централног
система за надзор и управљање над
системама на предметној локацији
Пуштање у рад опреме система
електромоторног погона и ЦСНУ,
уређаја
и
инсталација
након
извршене монтаже и испитивања,
које подразумева све потребне
радове, поступке, провере, пробе,
подешавања ради довођења опреме
система у исправно функционално
стање, сарадња и координација са
екипама других струка и са
надзорним органом и испоручиоцем
опреме. Обука радника корисника за
рад на постројењу
УКУПНО
- РАЗВОДНИ ОРМАРИ:

компл

1

компл

1

пауш

1

пауш

1

м

8

м

8

НАПОЈНИ ВОДОВИ У ОБЈЕКТУ
Набавка, испорука и полагање
напојних каблова у објекту кроз ПНК
регале (решеткасти носачи каблова),
делом на обујмицама прилагођеним
за причвршћење на зиду и делом у
дуплом поду.
(PO - ATS) N2XH-J 3x6mm
(ATS - GRO) N2XH-J 3x6mm
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(DEA - ATS) N2XH-J 3x6mm
м

11

м

11

м

11

м

24

м

5

м

5

м

24

м

7

м

19

ком.

2

м

61

м

10

(DEA - ATS) N2XH-J 3x2.5mm
(DEA - ATS) N2XH 2x1.5mm
(GRO - RO-1) N2XH-J 3x4mm
(GRO - UPS) N2XH-J 3x4mm
(UPS - GRO) N2XH-J 3x4mm
2.3.2

Набавка, испорука и полагање
фабрички израђених кабловских
регала, према трасама у графичкој
документацији на висини 2.3-2.7м.
Сви
елементи
морају
бити
поцинковани. Регале причврстити за
кровну конструкцију и зид. Цена
обухвата и елементе за повезивање,
скретање, држаче, конзоле, ситан
материјал, усаглашавање трасе са
трасама осталих инсталација.
ширине 200 mm
ширине 100 mm
УКУПНО
- НАПОЈНИ ВОДОВИ:

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

СИЈАЛИЧНА
МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ
Набавка, испорука материјала и
израда инсталације за прикључење
светиљки и припадајућих прекидача.
Каблови се полажу делом по
кабловском регалу и делом на
обујмицама за причвршћење на зиду.
N2XH-J 3x1.5mm
Набавка, испорука и монтажа
следећих прекидача за на зид.
ОГ наизменични IP44, 10A, 250V
Набавка, испорука материјала и
израда монофазних прикључних
места. Каблови се полажу делом по
кабловском регалу и делом на
обујмицама за причвршћење на зиду.
N2XH-J 3x2.5mm
N2XH-J 3x1.5mm
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N2XH 2x1.5mm
Jh(St)H 8x2x0.8mm
Jh(St)H 2x2x0.8mm
2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

Набавка, испорука материјала и
полагање тврдих халоген фри цеви fi
16mm са фазонским елементима за
полагање проводника на зиду
објекта.
Набавка, испорука и монтажа
прикључница за на зид:
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 2M, 16A, 250V
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 2M, 16A, 250V, зелена
монофазна ОГ шуко прикључница
IP44 4M (сет 2 утичнице), 16A, 250V,
бела
Набавка, испорука, израда и уградња
краткоспојника од проводника N2XHJ
1x6mm
за
уземљење
и
изједначавање
потенцијала
кабловских регала. Просечне дужине
0,5м са потребним вијцима.
Набавка, испорука материјала и
израда
инсталација
за
изједначавање потенцијала (PO
ормана)
проводником
N2XH-J
1x16mm на FeZn прстен. Проводник
се полаже на носачима по зиду.
Ситан неспецифициран материјал.
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УКУПНО - СИЈАЛИЧНА МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ:
2.5
2.5.1

2.5.2

СВЕТИЉКЕ
Надградна флуо светиљка 2x58W,
IP65, сл. типу SCHRACK LINDA
INDUS
2x58W,
EVG
или
одговарајуће.
Надградна PANIK светиљка, 8W, са
натписом IZLAZ, сл. типу Cronus EL8
COOPER или одговарајуће.
УКУПНО
- СВЕТИЉКЕ:

2.6

ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И
ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.6

2.6.7

Набавка, испорука и полагање траке
FeZn 25x4mm у темељној плочи
објекта за израду уземљивача. Траку
заварити за арматуру плоче.
Испорука и полагање траке FeZn
25x4mm на потпорама за зид у
салама са израдом преспоја и
уземљења металних маса.
Испорука и полагање траке FeZn
25x4mm за израду извода за
уземљења стубова спољње расвете.
Трака се са једне стране везује на
уземљивач објекта, а са друге стране
на стубове светиљки. Извод извести
у дужини од 0,5м од нулте коте
терена објекта. Просечна дужина
извода је 1м. У цену је урачунат и
укрсни комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
громобранске спустеве (на цртежу
означено са G). Извод извести кроз
бетонски стуб објекта до висине
1,75м од спољње нулте коте терена,
где се предвиђа уградња кутије
мернораставног споја. Просечна
дужина извода је 3м. У цену је
урачунат и укрсни комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
извод у дизел агрегатници (на цртежу
означено са MDEA). Извод извести у
дужини од 1,0м од нулте коте пода
објекта. Просечна дужина извода је
3,0м. У цену је урачунат и укрсни
комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
уземљење металних маса објекта (на
цртежу означено са М). Извод
извести у дужини од 0,5м од нулте
коте терена објекта. Просечна
дужина извода је 1,5м. У цену је
урачунат и укрсни комад трака-трака.
Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача, преко укрсног споја, за
повезивање на уземљивачки прстен
(на цртежу означено са МP). Извод
извести у дужини од 0,5м од нулте
коте пода објекта. Просечна дужина
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извода је 1,5м. У цену је урачунат и
укрсни комад трака-трака.
2.6.8

2.6.9

2.6.10

2.6.11

2.6.12
2.6.13

2.6.14

2.7
2.7.1

Испорука и израда извода траком
FeZn
25x4mm
са
темељног
уземљивача за
уземљење ИТО
ормана. Просечна дужина извода је
3м.
ком.
Испорука траке FeZn 20x3mm за
израду
громобранског
спуста
положену изнад фасаде до крова.
Просечна дужина спуста је 2м. У цену
је урачуната FeZn трака и њено
полагање изнад панела.
ком.
Испорука и полагање траке FeZn
20x3mm за израду прихватног
громобранског система на крову
објекта. Траке се полаже на кровним
носачима постављених на сваких
0,8м. У цену је урачуната FeZn трака,
кровни носачи и њено полагање по
крову.
м
Испорука
и
монтажа
цевних
уземљивача, према СРПС ЕН 501642-3000-76.1
на
позицијама
дефинисаним
у
графичкој
документацији, (цртежи Е.08 и Е.09),
са повезивањем на одговарајуће
изводе.
ком.
Испорука и уградња мерно раздвојне
кутије на фасади објекта.
ком.
Испорука и израда мерно раздвојног
места у кутији преклопно са два
завртња.
ком.
Испитивање галванске повезаности
металних
маса
и
уземљења
громобранских
инсталација
и
издавање атеста.
paušalno
УКУПНО
ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:
СВЕТИЉКЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ
Светиљка за расвету улица са лед
извором 82.5W у заштити IP66,
предвиђена за монтажу на стубове
висине 8м, слична типу PHILIPS
BGP303 1xLED73/740 DM или
одговарајуће.
УКУПНО
- СВЕТИЉКЕ СПОЉНЕ РАСВЕТЕ:

компл
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

СПОЉЊИ
РАДОВИ
РАЗВОДНИ
ОРМАНИ
НАПОЈНИ
ВОДОВИ
У ОБЈЕКТУ
СИЈАЛИЧНА
МЕСТА,
ПРИКЉУЧНИЦЕ И ИЗВОДИ
СВЕТИЉКЕ
ГРОМОБРАНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
И ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ
СВЕТИЉКЕ
СПОЉНЕ РАСВЕТЕ
УКУПНО
ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ:

A9

ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНИХ ОБЈЕКАТА

9.1

Израда пројеката изведеног објекта
(ПИО). Комплет обухвата по три
примерка,
у
штампаној
и
електронској форми.
Обрачун по комплетно достављеном
ПИО:
свеска
"Електроенергетске
инсталације"
УКУПНО ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНОГ
ОБЈЕКТА:

IV

компл

1

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА EE
радова:
УКУПНО
ДИНАРА
БЕЗ ПДВ

A2
A9

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
(ПИО)
СВЕГА
УКУПНО:
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Br.

Opis pozicije

V

2. NDB/L JA JАЈINCI

1
1

SISTEM DOJAVE POŽARA
Isporuka, ugradnja centrale dojave požara i
upravljanje gašenjem, odgovarajuće tipu RP1r
Notifier sa:
- ekranom i tastaturom
- dve zone dojave za automatske ručne
javljače
- dva ulaza za pad pritiska i protok pri gašenju
- ulazom za dugme za početak gašenja
(otpuštanje)
- ulazom za dugme za odlaganje gašenja
- ulazom za magnetni kontakt otvorenosti vrata
- izlazom z apočetag gašenja
- devet relejnih izlaza statusa (preduključenje
gašenja, uključenje, gašenje u toku, signal
greške, izlaz otpuštanja, signal automatskog
otpuštanja i greške otpuštanja)
- IP komunikacionim modulom za povezivanje
preko mreže.
Isporuka, instalisanje i puštanje u rad softvera
za daljinski nadzor i upravljanje centralom
dojave požara.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalnog automatskog dimnog
javljača požara, u kompletu sa podnožjem. U
cenu je uračunato i označavanje javljača.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip javljača.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, konvencionalnog ručnog javljača požara,
sa kućištem za spoljašnju ugradnju na zid sa
zaštitom IP65. U cenu je uračunato i
označavanje javljača.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip javljača požara.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, dugmeta za početak gašenja, u kućištu
zelene boje. U cenu je uračunato i
označavanje dugmeta.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, dugmeta za odlaganje gašenja, u kućištu
plave boje. U cenu je uračunato i označavanje
dugmeta.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, magnetnog kontakta za detekciju
otvorenosti vrata.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad svetlosnog panela sa natpisom "GAŠENJE
U TOKU".
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalne alarmne sirene, crvene
boje, za ugradnju na zid.
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4
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Jedinica
mere

Količina
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Cena u RSD
Jedinične
cene
Ukupna
Isporuke i
montaže
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Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip sirene.
Isporuka i polaganje, i povezivanje
instalacionog telekomunikacionog kabla, sa
omotačem koji ne sadrži otrovni hlor
("beshalogenog"), koji obezbeđuje prenos
energije i signala u plamenu najmanje 30
minuta, tipa JE-H(St)H 2x2x0,8 FE180/E30.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka i polaganje, obujmica za kabl, koje
zadržavaju svoja mehanička svojstva u
plamenu najmanje 30 minuta E30.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip obujmica.
Isporuka i ugradnja prespojnih kutija, koje
zadržavaju svoja mehanička svojstva u
plamenu najmanje 30 minuta E30, opremljenih
sa 4 redne stezaljke za energetski kabl VS 2.5.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kutije.
Isporuka, sitan montažni materijal
Usluga montaže, povezivanja i programiranja
Ukupno pod 1:
SISTEM DOJAVE PROVALE
Isporuka, ugradnja centrale dojave provale,
odgovarajuće tipu Pyronix PCX 46App, sa:
- ekranom i tastaturom
- 10 zona dojave
- IP komunikacionim modulom za povezivanje
preko mreže.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad detektora prisustva odgovarajućeg tipu
Pyronix Colt10DL.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad, tastature šifratora, odgovarajuće tipu
Pyronix PCX-LCD Keypads.
Isporuka, ugradnja, povezivanje i puštanje u
rad konvencionalne alarmne sirene, žute boje,
za ugradnju na zid.
Isporuka i polaganje, i povezivanje
instalacionog telekomunikacionog kabla, sa
omotačem koji ne sadrži otrovni hlor
("beshalogenog"), tipa JE-H(St)H 2x2x0,8
FE180/E30.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka i ugradnja krutih plastičnih kanalica
prečnika 25x15mm koje ne sadrže otrovni hlor
("bezhalogenih").
Isporuka, sitan montažni materijal
Usluga montaže, povezivanja i programiranja
Ukupno pod 2:

kompl.

1

m

42

kompl.

1

kom

126

kompl.

1

kom.

4

kompl.
kompl.
kompl.

1
1
1

kom

1

kom

2

kom

1

kom

1

m

40

kompl.

1

m
kompl.
kompl.

41
1
1

SISTEM VIDEO NADZORA
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Isporuka, ugradnja, povezivanje podešavanje i
puštanje u rad kamere u dome kućištu za
unutrašnju montažu, odgovarajuće tipu VBH630D Canon, sa:
• 1/3” Full HD CMOS senzor,
• rezolucije 1920x1080 piksela,
• 3 x optičko uvećanje, ugao snimanja 111°
Isporuka, ugradnja, povezivanje podešavanje i
puštanje u rad licence za kameru, Milestone
Corporate 2017 R2, u kompletu sa
hardverskim uređajem.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 3:
SISTEM PRENOSA GOVORA I PODATAKA
Isporuka i ugradnja ormana koncentracije
širine 19", visine visine 9HU, dubine
maksimalno 475mm, predviđen za montažu
na zid, opremljenog sa sledećom opremom:
- 1× prednja vrata staklena jednokrilna, sa
uglom otvaranja 180° u kompletu sa bravom
sa polucilindrom i ključem
- IP55 zaštita
- AC letva za napajanje 19" sa najmanje 7
šuko utičnica
- Pribor za ožicenje uzemljenja oramana
- Kablovskim uvodnicima
- Nosačima za kačenje na zid
- 1× šina za uzemljenje
- jednom fiksnom policom 19"
Kao što je Rittal 2259.605, 7709.135 ili
odgovarajući.
Kontrolabilan L2 Switch sa najmanje 10 FE
portova, 2 uplink port-a, PoE+ kapaciteta
najmanje 120W, sa mogućnošću montaže u
19" rek i sa isporučenim kablom za napajanje i
konzolnim kablom.
Kao što je Cisco 3560C ili odgovarajući.
Isporuka, ugradnja i povezivanje prespojnog
(Patch) panela, visine 1U, prazanog,
pripremljenog za prihvat 24xRJ45 priključka
(modula) cat. 6 (gigabitni protok).
Isporuka, ugradnja i povezivanje u prespojni
panel priključnice (modula) RJ45, cat. 6
(gigabitni protok).
Isporuka i ugradnja maske za prazan
priključak (blind modul).
Isporuka, polaganje i povezivanje kabla F/UTP
cat 6 (10gigabitni protok), sa omotačem koji ne
sadrži otrovni hlor ("beshalogenog"), za
priključnice.
Isporuka, neophodnih isprava o usaglašenosti
za isporučeni tip kabla.
Isporuka, ugradnja i povezivanje priključnice
(modula), Cat.6 (gigabitni protok), 1 x RJ45,
neoklopljene, namenjene za prenos podataka
(po 4 konektora) u klasi EA u skladu sa
standardima ISO/IEC 11801, SRPS EN
50173-1 koja odgovara zahtevima za
kategoriju 6a, navedenih standarda.
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Priključnica mora da bude osposobljena za
prihvat priključnica kategorije 6 i 5e
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Isporuka i ugradnja u prednjeg nosača za 2
priključnice RJ45 (module), Cat.6a.
Isporuka i ugradnja nadgradne plastične
instalacione kutije za ugradnju prednjeg
nosača i priključnice RJ45.
Isporuka i ugradnja krutih plastičnih kanalica
prečnika 25x15mm koje ne sadrže otrovni hlor
("bezhalogenih").
Neophodna ispitivanja i merenja na
kablovskim deonicama za klasu EA (kategorija
6a) u skladu sa standardima ISO/IEC 11801,
SRPS EN 50173-1 (10gigabitni protok) i
izdavanje izveštaja o obaveljenim ispitivanjima
i merenjima.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 4:
SPOLJAŠNJA KABLOVSKA MREŽA
Ručni iskop kablovskog rova, dubine od 0.8m
do 1m, širine 0,6m, sa zatrpavanjem rova
peskom i zemljom nabijenom u slojevima
debljine 20 cm iznad cevi ili kablova i sa
odvozom viška zemije gde to odredi nazorni
organ. Odnosi se na III kategoriju
Isporuka i nasipanje u iskopan rov posteljice
od peska na dnu iskopanog rova, u sloju
debljine do 20cm.
Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø40mm.
Isporuka i nasipanje u iskopan rov posteljice
od peska na položene PE cevi, u sloju debljine
do 20cm.
Zatrpavanje rova zemljom nabijenom u
slojevima iznad nasutog sloja peska, sa
odvozom viška zemlje na mesto koje odredi
stručni nadzor.
Isporuka i postavljanje u rov PVC zaštitnika GAL štitnika, na 10cm iznad cevi ili kablova.
Isporuka i polaganje u rov PVC upozoravajuće
traka "TK kabl", na dubini 40cm iznad cevi ili
kablova.Polaže se traka sa metalnim
elementima zbog traganja
Podbušivanje puta, na dubini od 1,35m do 2m,
i postavljanje metalne cevi Ø160mm.
Izrada uvoda kablova u objekat pomoću PE
cevi 2 x Ø110mm (uvod za prolaz kabla u zidu
od betona do Ø100mm)
Isporuka i ugradnja, standardnog atestiranog,
betonskog okna DO - 1, unutrašnjih mera
1000mm x 800mm, dubine 1000 mm.
Isporuka armiranog betonskog poklopca za TK
okno, sa dve drške za podizanje, veličine
800x500mm.
Izrada tehničke dokumentacije za primarnu
mrežu
Izrada tehničke dokumentacije za OK kablove
Izrada tehničke dokumentacije za TTK
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Geodetsko snimanje kablovske kanalizacije i
izrada Projekta izvedenog objekta.
Isporuka, sitan montažni materijal
Ukupno pod 5:
KABLOVSKI UVODNICI I ZAŠTITA
Isporuka i ugradnja kablovskog uvodnika za
zaštitu uvoda kablova kroz zid ili kroz pod od
prodora vode, vlage ili glodara. Uvodnik se
sastoji od:
-jednog metalnog galvanizovanog okvira
untrašnjeg otvora 147x128mm, za ugradnju u
zid ili pod
- 9 paketa sa presovanim listićima od
beshalogene vulkanizovane gume sa
primesama etilena, propilena, diena (guma
klase M) za oblaganje kablova i zaptivanje
zazora. Listići se premazuju i oblažu oko
kablova unutar okvira. Paketi se slažu po tri u
red (sprat) i razdvajaju pločicama.
-3 metalne galvanizovane pločice za
razdvajanje paketa sa presovanim listićima po
spratovima polaganja u okvir
-jednog klinastog sistema sa zavrtnjima za
pričvršćivanje i zaptivanje paketa presovanih
listića i celog sistema
-1 tube silikonske smese za zaptivanje otporne
na vatru i vodu, namenjene za premaz listića
pre oblaganja kablova
Isporuka, sitan montažni materijal
Isporuka i polaganje u rov PE cevi Ø40mm.
Ukupno pod 6:

Br.

Opis pozicije

V
1
2
3
4
5
5

REKAPITULACIJA tel. i instal. radova
SISTEM DOJAVE POŽARA - OSNOVNO
SISTEM DOJAVE PROVALE
SISTEM VIDEO NADZORA
SISTEM PRENOSA GOVORA I PODATAKA
SPOLJAŠNJA KABLOVSKA MREŽA
KABLOVSKI UVODNICI I ZAŠTITA
UKUPNO:

kompl
kompl

1
1

kompl.
kompl.
m

3
1
30

Jedinica
mere

Količina

Cena u RSD
Jedinične
cene
Ukupna
Nabavka,
Isporuke i
montaže
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ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA ZA ZRNS OBJEKAT
2. NDB/L JA - JAJINCI (izvan aerodroma)

Cena bez PDV
I

ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI

II

RADOVI NA SPOLJNOM UREĐENJU

III

RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA

IV

RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA

V

TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE

UKUPNO DINARA BEZ PDV:

UKUPNO DINARA SA PDV:
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Cena sa PDV

Mesto:
Objekat:

Surčin
ZRNS - VOR/DME BEO-AB k. p. 3926, K. O. Surčin

A. MM 30 LYBE Surčin (bivši VOR/DME
BEO)
PREDMER
ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata sa iznošenjem van
objekta i odnošenjem na mesto gde odredi nadzorni
organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 101/206 cm

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.

JED. CENA

01-00

Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
m2
ZIDARSKI RADOVI

03-00

10.00
02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.
SPOLJNA BRAVARIJA
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IZNOS

03-01

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu krila
vrata izvesti od tvrde kamene vune. Čelični lim 1mm
sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni
šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal
u okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 101/206

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.

1.00
03-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.
m2
04-02

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
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Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
m2

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

05-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.
RAZNI RADOVI

A

10.00

04-00

m2

30.20
05-00

R E K A P I T U L A C I J A - MM 30 LYBE Surčin
(bivši VOR/DME BEO) Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Objekat:

Surčin
ZRNS GP 12 - AB, k. p. 3739/1, K. O. Surčin

B.

GP 12 LYBE Surčin
PREDMER

ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata sa iznošenjem van
objekta i odnošenjem na mesto gde odredi nadzorni
organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 106/206 cm

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.

JED. CENA

01-00

Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
m2
ZIDARSKI RADOVI

03-00

10.00
02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.

SPOLJNA BRAVARIJA
03-01

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
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IZNOS

U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu krila
vrata izvesti od tvrde kamene vune. Čelični lim 1mm
sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni
šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal
u okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 106/206

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.
Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno
sa skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.

03-00

m2
04-02

1.00

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
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Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
m2
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

05-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez
obzira na broj čišćenja.
RAZNI RADOVI

B

10.00
04-00

m2

18.60
05-00

R E K A P I T U L A C I J A - GP 12 LYBE Surčin
Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Objekat
:

Surčin
ZRNS LOC 12 - AB, k. p. 3995/1, K. O. Surčin

C.

LOC 12 LYBE Surčin
PREDMER

ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata sa iznošenjem van
objekta i odnošenjem na mesto gde odredi nadzorni
organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 106/201 cm

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.

JED. CENA

01-00

Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
m2
ZIDARSKI RADOVI

03-00

10.00
02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.
SPOLJNA BRAVARIJA
03-01

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
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IZNOS

U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu krila
vrata izvesti od tvrde kamene vune. Čelični lim 1mm
sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni
šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 106/201

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.

1.00

03-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.
m2
04-02

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
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Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
m2

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

05-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

C

10.00

04-00

m2

41.40

05-00

R E K A P I T U L A C I J A - LOC 12 LYBE Surčin
Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Objekat
:

Surčin
ZRNS GP 30 - AB, k. p. 3739/1, K. O. Surčin

D.

GP 30 LYBE Surčun
PREDMER

ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata sa iznošenjem van
objekta i odnošenjem na mesto gde odredi nadzorni
organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 106/201 cm

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.

JED. CENA

01-00

Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
m2

ZIDARSKI RADOVI

03-00

10.00

02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.
SPOLJNA BRAVARIJA
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IZNOS

03-01

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
Konstrukcija je od kutijastih čeličnih profila. Štok
vrata je od HOP profila 45/45 mm, ankerovanih u
zidove flah gvožđem 5/50 mm. Konstrukcija krila je
od HOP profila 40/40 mm.
Krilo vrata obostrano obloženo ravnim čeličnim
limom d = 0.8 mm sa ispunom od tvrdog tervola.
Brava je ''ELZET'' sa tri ključa. Vrata su snabdevena
uređajem za samozatvaranje.
Dihtovanje pozicije i građevinskog elementa izvesti
¨pur-penom¨ uz obaveznu zaštitu pomoću
profilisanih, metalnih lajsni.
Završna obrada lima je masna boja u tonu RAL karte,
po izboru investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 106/201 cm.

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.

1.00
03-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.
04-02

m2

10.00

m2

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
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MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

05-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

D

04-00

m2

19.20

05-00

R E K A P I T U L A C I J A - GP 30 LYBE Surčin
Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Objekat:

Surčin
ZRNS LOC 30 - AB, k. p. 3711/2, K. O. Surčin

E.

LOC 30 LYBE Surčin

PREDMER
ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE
RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata i prozora sa iznošenjem
van objekta i odnošenjem na mesto gde odredi
nadzorni organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 115/200 cm
- Prozor 80/100 cm
- Prozor 80/105 cm

01-02

01-03

J.M.

KOLIČINA

kom
kom
kom

1.00
1.00
1.00

m2

44.20

m2

33.50

m3

6.00

JED. CENA

Obijanje maltera sa spoljašnjih i unutrašnjih zidova
sa čišćenjem spojnica, iznošenjem šuta van
objekta na gradilišnu deponiju udaljenu do 50
metara daljine.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

Demontaža krovnog pokrivača koji se sastoji od
sloja šljunka, betonske ploče debljine 4 cm i
klasične hidroizolacije od ter hartije i bitumena.
Sve izneti van objekta i uskladištiti u krugu objekta.
Ukupna debljina sa šljunkom je oko 6,0cm.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.

01-04

Odvoz šuta na gradsku deponiju kamionom sa
utovarom, istovarom i grubim planiranjem.
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.
01. Odvoz do 10.0 km

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

01-00

ZIDARSKI RADOVI
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IZNOS

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
spoljašnjih i unutrašnjih zidova od opeke i glinenih
blokova prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0
cm, grubo i fino.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.
m2
ZIDARSKI RADOVI

03-00

IZOLATERSKI RADOVI

03-01

Nabavka materijala, transport i izrada
termoizolacije ploče ravnog krova od tvdih ploča
mineralne vune sa PE folijom i parnom branom,
debljine 2*10 cm.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

03-02

02-00

m2

33.90

m2

33.90

PVC hidroizolaciona, UV otporna, armirana,
elastična, vodonepropusna membrana za
hidroizolaciju neprohodnih ravnih krovova.
Elastična UV otporna hidroizolaciona krovna
membrana za neopterećene (izložene) ravne
krovove je slobodno položena i mehanički
pričvršćena armirana poliesterskim filcom na bazi
visokokvalitetnog polivinil hlorida (PVC) u skladu
sa EN 13956.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

IZOLATERSKI RADOVI

04-00

48.60

03-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i
crtežima. Sve detalje elemenata kao i način
ugradnje raditi po katalogu proizvođača, tj. po
crtežu izvođača koje dostavlja investitoru na
saglasnost. Sve mere uzeti na licu mesta.
SPOLJNA BRAVARIJA
04-01

Nabavka, transport, izrada i montaža fasadnih
prozora.
Konstrukciju štoka i krila prozora izraditi od
aluminijumskih profila sa termoprekidom.
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Krilo
prozora
zastaklti
termoizolujućim
staklopaketom 4+12+4 mm, sa komorama
ispunjenim inertnim gasom. Prozor se radi sa
aluminijumskom roletnom i komarnikom što treba
uračunati u cenu prozora.
Otvaranje krila je prema šemi bravarije.
Spoljni prozornik je od bojenog lima a unutrašnji
je malterisan.
Dihtovanje prozora i građevinskog elementa
izvesti ¨purpenom¨ uz obaveznu zaštitu pomoću
profilisanih, metalnih lajsni.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal
u okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 80/100 cm.
02. Dim. 80/105 cm.
04-02

kom
kom

1.00
1.00

kom

1.00

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu krila
vrata izvesti od tvrde kamene vune. Čelični lim
1mm sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni
šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim
ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal
u okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi
po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 115/200 cm.

BRAVARSKI RADOVI

04-00
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05-00

LIMARSKI RADOVI

05-01

Nabavka, transport, izrada i montaža visećih oluka
od pocinkovanog lima, razvijene širine prema
projektu, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%. Držače visećih
oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0 4 mm,
na razmaku do 80 cm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. RŠ do 33 cm, širine oluka 10 cm

05-02

m1

13.00

m1

6.00

m1

13.00

m1

1.60

Nabavka, transport, izrada i montaža olučnih cevi
od plastificiranog lima, razvijene šrine (RŠ) do 33
cm, Ø 10 cm, debljine 0,60 mm. Pojedini delovi
olučnih cevi uvući jedan u drugi minimum 50 mm i
zalepiti barsilom. Plastificirane obujmice sa
držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko
obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku.
Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm.
Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po ml
olučne cevi.

01. RŠ do 33 cm, Ø 10 cm

05-03

Nabavka, transport, izrada i montaža veze kose,
krovne, površine i visećeg oluka na krovu od
pocinkvanog lima d = 0.6 mm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. Razvijene širine 30 cm.

05-04

Nabavka materijala, transport i opšivanje
prozorskih solbanka bojenim pocinkovanim limom
d = 0,55mm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. Razvijene širine 25 cm

LIMARSKI RADOVI

06-00

05-00

FASADERSKI RADOVI
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06-01

Izrada termo fasade od tvrdih ploča minerane vune
ploča d = 10,0 cm i 5,0 cm lepljenih za fasadni zid
i dodatno fiksiranih plastičnim sidrima.

Sve spojeve na pločama presvući mrežom od
mineralnih vlakana u lepku. Površinu pregletovati
lepkom i obraditi plastičnim malterom u svemu
prema katalogu proizvođača i izboru investitora.
Obračun po m2 komplet izvedene pozicije.
01. Termoizolacija d = 10,00 cm po vertikalnoj
osnovi.
m2

52.80

m2

5.60

m2

4.60

m2

125.60

02. Termoizolacija d = 5,00 cm po horizontalnoj
osnovi.
03. Termoizolacija d = 5,00 cm po vertikalnoj
osnovi.

06-02

Montaža i demontaža cevaste fasadne skele oko
objekta.
Obračunava se po m2 vertikalne projekcije
fasadne skele.

FASADERSKI RADOVI

07-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

07-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije
nanošenje boje. Radove izvesti u svemu prema
opštem opisu i svim potrebnim predradnjama.

06-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno
sa skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.
m2
07-02

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim predradnjama sa nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno
za postizanje ujednačenosti tona.
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Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
m2
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

08-00

RAZNI RADOVI

08-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez
obzira na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

E

10.00
07-00

m2

18.76

08-00

R E K A P I T U L A C I J A - LOC 30 LYBE Surčin
Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

IZOLATERSKI RADOVI

04-00

BRAVARSKI RADOVI

05-00

LIMARSKI RADOVI

06-00

FASADERSKI RADOVI

07-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

08-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Obekat:

Surčin
ZRNS MM 12, k. p. 3737/1, K. O. Surčin

F.

MM 12 LYBE Surčin
PREDMER

ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata sa iznošenjem van
objekta i odnošenjem na mesto gde odredi
nadzorni organ.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 90/215 cm

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova
prod. malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo
i fino.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

01-00

m2

ZIDARSKI RADOVI

03-00

JED. CENA

10.00

02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.
03-01

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
Страна 103 од 137 конкурсне документације за ЈН 82/Р/20

IZNOS

U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih
čeličnih profila određenog preseka. Ispunu krila
vrata izvesti od tvrde kamene vune. Čelični lim
1mm sa spoljne i unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni
šipovi za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim
ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal
u okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 90/215 cm.

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

04-01

Gletovanje malterisanih zidnih površina poligit
masom i kompletna priprema površina za kasnije
nanošenje boje. Radove izvesti u svemu prema
opštem opisu i svim potrebnim predradnjama.

1.00

03-00

Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno
sa skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.
m2
04-02

10.00

Bojenje zidova disperzivnom bojom na prethodno
pripremljenu podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
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Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.
m2

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

05-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.
Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.

RAZNI RADOVI

F

10.00

04-00

m2

6.40

05-00

R E K A P I T U L A C I J A - MM 12 LYBE Surčin
Aerodrom Beograd

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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Mesto:
Objekat

Batajnica
ZRNS LOC 12L - Aerodrom Batajnica, k. p. 824 K. O. Batajnica

G.

LOC 12L LYBT Batajnica
PREDMER

ZA ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKE RADOVE
ŠIFRA
POZ.

OPIS

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

01-01

Demontaža metalnih vrata, prozora i drvenih kapaka

J.M.

KOLIČINA

kom

1.00

kom
kom

2.00
1.00

JED. CENA

sa pripadajućim pragovima, solbancima i okvirima i
sa iznošenjem van objekta i slaganjem na mesto
uskladištenja u okviru gradilišta.

01. Otvori od 0 - 2.0 m2
- Vrata 110/210 cm
- Prozor 120/140 cm
- Dvokrilni drveni kapci 120/140 cm

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

02-01

Nabavka materijala, transport i malterisanje
unutrašnjih zidova od opeke i glinenih blokova prod.
malterom 1:2:6 u dva sloja, d = 2.0 cm, grubo i fino.
Obračun po m2 kompet izvedene pozicije.

ZIDARSKI RADOVI

03-00

01-00

m2

10.00

02-00

BRAVARSKI RADOVI

Napomena: Sve se radi prema šemama bravarije,
radioničkim detaljima građevinskoj fizici i crtežima.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu proizvođača, tj. po crtežu izvođača koje
dostavlja investitoru na saglasnost. Sve mere uzeti
na licu mesta.
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IZNOS
(4x5)

03-01

Nabavka, transport, izrada i montaža fasadnih
dvokrilnih prozora sa PVC roletnom i komarnicima.
Konstrukciju štoka i krila prozora izraditi od
aluminijumskih profila sa termoprekidom.
Krilo
prozora
zastaklti
termoizolujućim
staklopaketom 4+12+4 mm, sa komorama
ispunjenim inertnim gasom. Prozor se radi sa
aluminijumskom roletnom i komarnikom što treba
uračunati u cenu prozora.
Otvaranje krila je prema šemi bravarije.
Spoljni prozornik je od bojenog lima a unutrašnji je
malterisan.
Dihtovanje prozora i građevinskog elementa izvesti
¨purpenom¨ uz obaveznu zaštitu pomoću
profilisanih, metalnih lajsni.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
01. Dim. 120/140 cm

03-02

kom

2.00

Nabavka, transport i ugradnja spoljnih, metalnih,
sigurnosnih, vrata.
U krilu vrata je izvedena rešetka od kutijastih čeličnih
profila određenog preseka. Ispunu krila vrata izvesti
od tvrde kamene vune. Čelični lim 1mm sa spoljne i
unutrašnje strane krila vrata.
Vrata su opremeljenjena sigurnosnom bravom sa
zaključavanjem u tri pravca i šest tačaka. Fiksni šipovi
za blokiranje šarki (3 kom).
Metalni profil štoka i praga napravljen od duplog
reda kutijastih profila. Dupli red zaptivnih guma na
štoku i krilu vrata. Vezu metalnog štoka i krila čine
dve kovane bravarske šarke sa kugličnim ležajevima.
Predvideti sve potrebne opšivke.
Bravariju završno obojiti bojom po izboru
investitora.
Pozicija sadrži sav spojni, vezni i dihtujući materijal u
okviru same bravarije i na spoju bravarije sa
građevinskim elementom.
Sve detalje elemenata kao i način ugradnje raditi po
katalogu
proizvođača.
Sve dimenzije proveriti na licu mesta.
Obračun po komadu komplet izvedene pozicije.
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01. Dim. 110/210 cm

kom

BRAVARSKI RADOVI

04-00

LIMARSKI RADOVI

04-01

Nabavka materijala, transport i opšivanje prozorskih
solbanka bojenim pocinkovanim limom d = 0,55mm.
Obračunava se po m1 komplet izvedene pozicije.
01. Razvijene širine 25 cm

03-00

m1

LIMARSKI RADOVI

05-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

05-01

Nabavka materijala, transport i gletovanje
malterisanih zidnih površina poligit masom i
kompletna priprema površina za kasnije nanošenje
boje. Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i
svim potrebnim predradnjama.
Obračunava se po m2 gletovane površine zajedno sa
skelom.
01. Gletovanje malterisanih površina.

05-02

1.00

2.40

04-00

m2

10.00

m2

10.00

Nabavka materijala, transport i bojenje zidova
disperzivnom bojom na prethodno pripremljenu
podlogu u tonu po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim
predradnjama
sa
nanošenjem
disperzivne boje onoliko puta koliko je potrebno za
postizanje ujednačenosti tona.
Obračunava se po m2 obojene površine zajedno sa
potrebnom skelom.

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

06-00

RAZNI RADOVI

06-01

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i
podova.

05-00
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Obračunava se po m2 površine, jedanput bez obzira
na broj čišćenja.

m2

RAZNI RADOVI

G

14.70
06-00

R E K A P I T U L A C I J A - LOC 12L LYBT Batajnica
Aerodrom Batajnica

01-00

RUŠENJE I DEMONTAŽA

02-00

ZIDARSKI RADOVI

03-00

BRAVARSKI RADOVI

04-00

LIMARSKI RADOVI

05-00

MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

06-00

RAZNI RADOVI

UKUPNO:
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ZBIRNA REKAPITULACIJA RADOVA ZA ZRNS OBJEKTE
IZVAN AERODROMA I U ZONI AERODROMSKE PISTE
ZRNS OBJEKTI (izvan aerodroma):
Ukupno bez PDV
1

NDB/L KN KRNJEŠEVCI

2

NDB/L ЈА JАЈINCI

Ukupno sa PDV

ZRNS OBJEKTI (u zoni aerodromske piste):
А

MM 30 LYBE Surčin (bivši VOR-DME BEO)

B

LOC 12 LYBE Surčin

C

GP 30 LYBE Surčin

D

GP 12 LYBE Surčin

E

LOC 30 LYBE Surčin

F

MM 12 LYBE Surčin

G

LOC 12L LYBT Batajnica

UKUPNO DINARA BEZ PDV (ZRNS objekti izvan aerodroma i u zoni
aerodromske piste):
UKUPNO DINARA SA PDV (ZRNS objekti izvan aerodroma i u zoni
aerodromske piste):































Место и датум:

























































































Понуђач: Печат и потпис


































































Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање
између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене
према томе.
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Образац V-3




ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ






















У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12,
14/15 и 68/15), понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

























































































































































ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ












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

































Место и датум:







































Понуђач: Печат и потпис
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Образац V-4


































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ














У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и
68/15), понуђач












(назив, седиште и матични број понуђача)




даје:

























ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.











































Место и датум:




























Понуђач: Печат и потпис


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа
у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац V-5














































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОНУЂАЧЕ















На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), понуђач:



















(назив, седиште и матични број понуђача)





































даје:





























ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.































Место и датум:
















































Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у довољном броју
примерака и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди
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Понуђач: Печат и потпис















































Образац V-5а




































ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ
































(назив, седиште и матични број подизвођача)















На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15), подизвођач:







даје:


























































ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у поступку јавне
набавке 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији, поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде.





















































Место и датум:




















Подизвођач: Печат и потпис










































Напомена:
Уколико се понуда подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица и оверена печатом сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака и
достави за сваког подизвођача
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Образац V-6








ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА СА СЕДИШТЕМ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 11


































даје:






























































































































































































- да порески орган у држави у којој имам седиште не
издаје потврде да је правно лице измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине И
- да је измирио све доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине све у складу са прописима државе у којој
имам седиште

3





- да суд односно полицијска управа у држави у којој имам
седиште не издаје потврде да правно лице и његов
законски заступник није осуђивано за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања
мита ни кривично дело преваре И
- да ни понуђач као правно лице ни моји законски
заступник/ци нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита ни
кривично дело преваре



























































































- да се у држави у којој имам седиште не издаје извод о
регистрацији правних лица И
- да сам регистрован код надлежног органа у држави у
којој се налази моје седиште

2





Обележити одговарајућа
поља



1






УСЛОВ


12

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да су испуњени следећи услови:






ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ












У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15
и
68/15),
понуђач/подизвођач:________________________________
(навести
назив
понуђача/подизвођача) матични број __________________________ из _________________________
(назив државе у којој понуђач/подизвођач има седиште)

Место и датум:



Образац се попуњава уношењем одговарајућих података и обележавањем документације у табели за коју понуђач подноси
изјаву у смислу тачке VIII УПУТСТВA КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВA из Поглавља III ове конкурсне документације.
Сваки Понуђач из групе понуђача и/или Подизвођач попуњава образац засебно и оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
12
Изјаву оверава судски или управни орган, јавни бележник или други надлежни орган државе на чијој територији понуђач има
седиште
11
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Понуђач: Печат и потпис




















































Образац V-7




ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ПРЕТХОДНОГ НАРУЧИОЦА – СТРУЧНА РЕФЕРЕНЦА13










































































НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:
СЕДИШТЕ:

























































































































































































ОСОБА ЗА КОНТАКТ:
ТЕЛЕФОН:
E-MAIL:




















У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (2)
Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се




































ПОТВРДА ПРЕТХОДНОГ КУПЦА / НАРУЧИОЦА
којом се потврђује да је извођач:
_______________________________________________________________________________,
(уписати назив и седиште понуђача)
савесно и поштено, у свему у складу са својим уговорним обавезама и до потпуне
функционалности извео радове на инвестиционом одржавању и/или санацији и/или адаптацији
и/или реконструкцији објекта класе V (зграде – захтевни објекти) у складу са Правилником о
класификацији објеката, у периоду од август 2017. године до августа 2020. године:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(уписати назив, aдресу и локацију објекта)
Фактурисана вредност изведених радова: __________________________ РСД без ПДВ.










Потвда се издаје на захтев понуђача за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:











































М.П.




























































Овлашћено лице претходног Наручиоца












Место и датум:


































































Попунити сва осенчена поља и све податке наручиоца. Потврду потписује овлашћено лице претходног наручиоца Претходни
наручилац, у смислу Закона о планирању и изградњи је или власник објекта или лице на које гласи грађевинска дозвола,
односно решење о одобрењу извођењу радова.
13
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Образац V-8






ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ
ЋЕ БИТИ ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА


















































У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) под (4) Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач:























(назив, седиште и матични број понуђача)











даје:





































ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ ЋЕ БИТИ
ОДГОВОРОНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да у тренутку подношења
понуде имам ангажована по основу уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим
и привремним пословима, следећe запослене који ће бити одговорни за извршење предметног
уговора о јавној набавци:
четири инжењера ангажована на извођењу предметних радова:
Р.б.

1.

2.

Име и презиме

________________________________________________________________________,
Одговорни извођач са лиценцом АИ 02-01 или 400 / 401 и/или ГИ 04-01.1 / 410 и/или
ГИ 04-04.1 / 411

________________________________________________________________________,
Одговорни извођач са лиценцом МИ 06-01.1 или 430 или 830

3

________________________________________________________________________,
Одговорни извођач са лиценцом ЕИ 05-01.1 или 450

4

________________________________________________________________________,
Одговорни извођач са лиценцом ЕИ 05-03.1 или 453

Уз ову Изјаву се достављју и одговарајуће лиценце запослених.
































Изјава се издаје ради учешћа у отвореном поступку за набавку 82/Р/20 - Санација ЗРНС
објеката у Србији за потребе Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, и у
друге сврхе се не може користити.




Место и датум:

























Понуђач: Печат и потпис
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VI МОДЕЛ УГОВОРА


Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са
подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.



На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и Одлуке о додели уговора _______ од _______._______. године,
КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића
10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у
даљем тексту: Инвеститор)
И
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број,






1.
2.
3.




_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(остали понуђачи из групе понуђача)



закључили су,
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр.82/Р/20 –
Санација ЗРНС објеката у Србији

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу Одлуке број ____од _____покренуо отворени поступак
набавке радова - Санација ЗРНС објеката у Србији - 82/Р/20;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за предметну јавну
набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном
Понудом Извођача, број понуде ______ од _____ године, која чини саставни део овог
Уговора.


ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова на санацији ЗРНС објеката у Србији (у даљем
тексту: ''Радови''), у свему према усвојеној понуди Извођача бр. NAB.00 ______ од ______.
године (у даљем тексту; ''Понуда'') и Конкурсној документацији за ЈН бр. 82/Р/20, које чине
саставне делове овог уговора.
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УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЕНЉИВО:
(У случају подношења понуде са подизвођачима)
Извођач ангажује подизвођаче за следеће радове (укупно највише до 50% од уговорених
радова):
Проценат извршења уговора који је
Назив подизвођача, седиште и држава
поверен том подизвођачу и врста радова
седишта
из Обрасца структуре цене која му је
поверена

Извођач одговара Инвеститору за све Радове поверене подизвођачу.
(У случају подношења заједничке понуде)
Извођач ће изводити заједнички радове као група понуђача. Носилац посла је Понуђач
_______________, који заступа групу понуђача у предметном поступку јавне набавке и овом
уговору.
Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према Инвеститору.
Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача обавезали међусобно и према Инвеститору
саставни је део овог уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна уговорена вредност Радова из чл 1. овог Уговора износи _________________ динара
без пореза на додату вредност.
Обвезник пореза и стопа пореза на додату вредност се утврђује у складу са важећим Законом
о порезу на додату вредност у Републици Србији на дан испостављања ситуације. Извођач је
сагласан и одговоран под материјалном и кривичном одговорношћу да ће обрачунати порез на
додату вредност у складу са важећим Законом о порезу на додату вредност.
Обрачун изведених Радова ће се утврдити на основу количина стварно изведених радова
утврђених и оверених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена позиција радова из
Понуде.
Јединичне цене без ПДВ-а из Понуде су фиксне и не могу се мењати у току трајања Уговора.
Извођач се обавезује да вишкове радова изведе по уговореним јединичним цена из Понуде.
Укупна уговорена вредност садржи вредност материјала, радне снаге механизације, средства
за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење
целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање и
обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења Радова, све таксе, накнаде као и све
трошкове: мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, припремних радова, организацију
извођења радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су
потребни за извођење и завршетак Радова у складу са захтевима Наручиоца.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Инвеститор се обавезује да плати Извођачу изведене Радове кроз привремене ситуације и
окончану ситуацију, које Извођач испоставља на основу изведених количина уговорених радова
оверених у грађевинској књизи и уговорених јединичних цена. Износи у ситуацијама се
приказују кумулативно.
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Инвеститор се обавезује да плаћање врши кроз Привремене ситуације, у року од 45
календарских дана од датума пријема четири примерка привремене ситуације оверене од
стране овлашћених представника обе уговорне стране, одговорних извођача радова и стручног
надзора, односно у року од 45 календарских дана од датума пријема четири примерка
Окончане ситуације, оверене од стране овлашћених представника обе уговорене стране,
одговорних извођача радова и стручног надзора, Записника о примопредаји и коначном
обрачуну изведених радова и пријема Банкарске гаранције за отклањање недостатака у
гарантном року.
Извођач Окончану ситуацију испоставља на основу Записника о примопредаји и коначном
обрачуну изведених радова, састављеног и овереног од стране Комисије за приморедају и
коначни обрачун изведених радова.
ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
Члан 4.
Инвеститор је обавезан да:
1. достави Извођачу расположиву техничку документацију;
2. након ступања Уговора на снагу, Решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор
над извођењем Радова у складу са важећим Правилником о садржини и начину вођења
стручног надзора;
3. поднесе захтев надлежном органу за прибављање одобрења за приступ и рад, у
аеродромском комплексу аеродрома „Никола Тесла“ у Сурчину, лица, возила и
механизације ангажованих од стране Извођача, на основу документације коју достави
одговорно лице Извођача;
4. поднесе захтев надлежном органу за прибављање дозвола за приступ и рад, у
аеродромском комплексу аеродрома Батајница, лица, возила и механизације Извођача,
на основу документације коју доставља одговорно лице Извођача;
5. по испуњењу обавеза Извођача и својих обавеза, преко стручног надзора уведе
Извођача у посао на предметним локацијама отварањем грађевинског дневника и
омогући му несметан приступ градилишту;
6. у примереном року одговара на, и решава захтеве Извођача, који буду упућени
Инвеститору преко стручног надзора;
7. формира Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова и врши
примопредају изведених радова и
8. уредно плаћа изведене радове на начин и у роковима који су дефинисани овим
Уговором.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 5.
Извођач се обавезује да изведе радове стручно и квалитетно, у складу са правилима струке,
важећим прописима и нормама, техничком документацијом и Понудом, и да радове преда
Инвеститору.
Извођач је у обавези да достави Инвеститору:
1. у року од 15 календарских дана од датума ступања уговора на снагу :
a. списак свих лица, возила и механизације, који ће бити ангажованих за потребе
извођења предметних радова и
b. сагласности ангажованих лица за вршење безбедносне провере за потребе
исходовања дозвола за приступ и рад на предметиним локацијама из уговора.
Извођач је одговоран да ангажује лица, возила и механизацију која ће проћи
неопходне провере надлежног органа у аеродромском комплексу аеродрома
Никола Тесла у Београду, односно аеродромском комплексу аеродрома
Батајница
c. достави средства обезбеђења на начин предвиђен уговором;
2. да у складу са законском регулативом из области грађења решењем одреди лица која
ће бити одговорни руководиоци радова. У току извођења радова на градилишту стално
мора бити присутан барем један одговорни руководилац радова;
3. да у року од 15 дана од увођења у посао, достави на сагласност Стручном надзору:
a. детаљан динамички план извођења радова и
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b. шеме организације и обезбеђења градилишта, са елаборатима заштите на раду
и заштите од пожара.
4. да омогући вршење надзора и поступа по налозима Стручног надзора;
5. да води књигу инспекције и грађевински дневник, у складу са важећом регулативом;
6. да прави грађевинску књигу у два примерка и уноси доказнице мера;
7. да израђује, оверава и доставља на оверу Стручном надзору месечне привремене
ситуације и окончану ситуацију;
8. да пре наручивања, достави документацију о квалитету опреме и материјала којег
планира да угради и прибави сагласност Стручног надзора;
9. да по уградњи опреме и материјала чува документацију од важности за период
извођења радова и за експлоатацију објекта и достави је Стручном надзору;
10. да радове изводи савесно и квалитетно, према упутствима из техничке документације,
инструкцијама произвођача и налозима Стручног надзора;
11. да прати усвојени динамички план извођења радова, обезбеди довољну радну снагу и
потребна средства за рад и организује радове тако да се изводе и завршавају у року;
12. да у случају да Стручни надзор процени да Извођач не може да испуни усвојену
динамику, о свом трошку убрза извођење радова - увођењем више смена и/или
ангажовањем више извршилаца и/или ангажовањем додатне механизације;
13. да у складу са законском регулативом обезбеди средства и опрему и да одговара за
спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду за све време трајања Радова;
14. да одговора за безбедност свих лица на градилишту, тако да је Инвеститор ослобођен
свих одговорности према државним органима који се тичу безбедности и здравља на
раду, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за све време
трајања извођења Радова, па све до предаје радова Инвеститору;
15. да предузима мере које су потребне за отклањање опасности и спречавање настанка
штете на стварима, објектима и инсталацијама Инвеститора и трећих лица и да штету,
проузроковану његовом кривицом, отклони о свом трошку у најкраћем року;
16. да по налогу Стручног надзора организује и спроводи извођење Радова и након истека
административног радног времена Инвеститора, ноћу и празницима;
17. да свакодневно уклања шут и одржава уредност и чистоћу простора у којем изводи
радове, а након завршетка свих радова да са градилишта повуче своје раднике, уклони
преостали материјал, опрему и средства за рад, као и привремене објекте које је
користио у току рада, односно доведе све у првобитно исправно стање;
18. да обезбеђује и чува изведене радове и материјал од оштећења, пропадања, одношења
или уништавања и сноси трошкове тог обезбеђења и чувања до његове примопредаје;
19. да преда технички и функционално исправан објекат;
20. да достави стручном надзору преглед стварно изведених радова, израђен и оверен од
стране одговорних извођача радова и потпише Записник о примопредаји радова и
коначном обрачуну изведених радова;
21. да отклони примедбе издате од надлежне инспекције у току извођења радова, односно
Комисије за примопредају радова, у предвиђеном року и о свом трошку;
Извођач ће дозволити Инвеститору, као и другим лицима које Инвеститор овласти, приступ
градилишту и свим другим местима на којима се изводе радови или се на њима тек планира
извођење радова везаних за уговор.
Уколико у току извођења радова неко од ангажованих лица престане да ради из било ког
разлога, Извођач ће благовремено о томе обавестити Стручни надзор и Инвеститора. Извођач
може извршити замену кључног особља само уколико су његове квалификације и способности
једнаке или боље од оних које су се односиле на особље наведено у Понуди, уз претходно
одобрење Инвеститора.
Трајање поступка за исходовање дозволе за приступ и рад накнадно ангажованог лица не
прихвата се као разлог за продужетак рока извођења радова.
РОК И МЕСТО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 6.
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Рок за извођење радова је 12 месеци од датума увођења Извођача у посао.
Под датумом увођења у посао се подразумева датум отварања грађевинског дневника и
почетак радова.
Завршетак извођења радова констатују одговорни извођачи радова и стручни надзор уписом у
Грађевински дневник.
Радови ће се изводити у Београду: у Сурчину, Батајници, Крњешевцима и Јајинцима.
ПРИЈЕМ РАДОВА
Члан 7.
Извођач је дужан да одмах по завршетку Радова, о томе обавести Инвеститора писаним путем.
Примопредају и коначни обрачун изведених радова извршиће Комисија за промопредају и
коначни обрачун изведених радова, коју именује Инвеститор, уз учешће представника Извођача
одговорних извођача радова и стручног надзора.
Извођач у писаној форми извештава Инвеститора о именовању свог представника у раду
комисије из претходног става.
Комисија је дужна да о свом раду састави Записник о примопредаји и коначном обрачуну
изведених радова, којим се обухватају сви изведени радови на основу уговора и радови које је
извођач био овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени привременим
ситуацијама.
Коначни обрачун изведених радова садржи:
o вредност изведених радова;
o износ исплаћен по основу привремених ситуација;
o коначни износ који Инвеститор треба да плати Извођачу;
o износ цене који Инвеститор задржава за отклањање недостатака;
o податак да ли су радови извршени у уговореном року, односно колико је прекорачен рок
извођења, уколико радови нису завршени у року и
o податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност овлашћених лица обе
уговорне стране;
o датум почетка и трајање гарантног рока.
До коначног обрачуна изведених радова, Извођач је дужан да целокупну техничку и другу
документацију среди и записнички преда Инвеститору.
Уколико Комисија за примопредају и коначан пријем изведених радова констатује недостатке
и/или да извршени радови не одговарају уговореним радовима и/или да имају мане, Инвеститор
ће одбити пријем радова и о томе писаним путем обавестити Извођача, који је дужан да све
наведене недостатке отклони.
По отклањању примедби, Комисија за примопредају и коначни обрачун је дужна да о свом раду
састави Записник о примопредаји изведених радова и коначни обрачун.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 8.
Извођач гарантује да су изведени Радови, уграђени материјал и опрема у складу са Уговором,
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову
вредност или подобност за редовну употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радова, уграђеног материјала и опреме износи 24 месеца
рачунајући од датума потписивања Записника о коначном обрачуну и примопредаји радова од
стране Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова.
Извођач је дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача, заједно са упутствима за
употребу прибави и преда Инвеститору.
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Извођач је дужан да, на први писани позив Инвеститора, о свом трошку, откони 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 уграђеног материјала и опреме, а уколико то не
учини, у року од 5 дана од датума пријема писменог налога Инвеститор, Инвеститор може
недостатке отклонити ангажовањем трећих лица о трошку Извођача.
У случају из претходног става, Инвеститор може активирати банкарску гаранцију за отклањање
недостатака у гарантном року.
Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности настале трошкове, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете до
пуног износа настале штете.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Члан 9.
Извођач је обавезан да у року 15 дана од датума ступања уговора на снагу, Инвеститору
достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама: безусловна, неопозива
и платива на први позив без приговора (примедби или расправе), издата у висини од 10% од
укупне уговорене вредности радова без ПДВ из члана 2 став 1. овог уговора, са роком важности
најмање 30 дана дужим од датума потписивања Записника о примопредаји и коначном
обрачуну радова.
У случају да Извођач не испуњава своје уговорне обавезе, у роковима и на начин предвиђен
уговором, Инвеститор ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла.
У случају продужења рока завршетка радова Извођач је у обавези да продужи важење
банкарске гаранције за добро извршење посла и достави је пре истека важења претходне
банкарске гаранције.
БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Члан 10.
Извођач је у обавези да на дан подношења окончане ситуације, а након потписивања Записника
о коначном обрачуну и примопредаји радова, Инвеститору достави безусловну банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року (за радове и уграђену опрему),
неопозиву и плативу на први позив без приговора (примедби или расправе). Банкарска
гаранција за отклањање недостатака у гарантном року издаје се у висини од 5% од укупне
вредности радова без ПДВ из члана 2 став 1. овог уговора и траје до датума који је 30 дана
дужи од датума истека уговореног гарантног рока.
ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА, МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 11.
Извођач је дужан да Наручиоцу, у року од 15 календарских дана од датума ступања уговора на
снагу, достави:
1) Полису осигурања објекта у изградњи од уобичајених ризика и осигурања према
Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:
 обухватити осигурање радова, материјала и опреме од свих ризика до њихове
пуне вредности;
 гласити на предмет уговора - објекат у изградњи;
 гласити на износ осигуране суме (укупна уговорена вредност радова без ПДВ у
Републици Србији) и
 обухватити период од дана увођења извођача у посао до истека гарантног
периода од 2 године;
 Инвеститор мора бити означен на полиси као осигураник
2) Полису осигурања од професионалне одговорности – за штету коју може причинити
Наручиоцу, односно трећем лицу која мора:



гласити на минимални износ осигуране суме из подзаконског акта - правилника
којим се уређују услови осигурања од професионалне одговорности
гласити на конкретан објекат који је предмет уговарања;
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обухватити период од дана увођења Извршиоца у посао до истека гарантног
периода од 2 године.
Инвеститор мора бити на полиси означен као треће лице.
Уколико се рок за пружање услуга продужи, Извођач је дужан да пре истека
уговореног рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања, под
истим условима као и приликом закључења уговора.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
У случају да кривицом Извођача дође до прекорачења уговореног рока извођења Радова из
члана 6. став 1. овог Уговора, Инвеститор ће Извођачу наплатити уговорну казну за сваки дан
закашњења у извршењу уговорених обавеза, у висини од 0,2% укупне уговорене вредности
радова из члана 2 став 1. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може бити већи
од 10% укупне уговорене вредности радова без ПДВ из члана 2 став 1. овог уговора.
Плаћање Уговорне казне неће ослободити Извођача од његових обавеза да изврши Радове
који су предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по овом
уговору.
ИЗМЕНЕ УГОВОРА
Члан 13.
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Инвеститор може:
1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне
вредности радова из члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може
бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде
(вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу (''Службени лист СФРЈ'',
бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку.
2. продужити рок из члана 6. став 1. овог уговора у следећим случајевима:
i.
када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су
трајале сметње настале доцњом Инвеститора, и/или
ii.
због наступања више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја,
који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора, и/или
iii.
када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим климатским
условима.
Наступање околности из тачке 2. става 2. овог члана Уговора Извођач уписује у грађевински
дневник.
Извођач се обавезује да без одлагања обавести Инвеститора писаним путем о свим
околностима и догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова, са достављањем
предлога за продужење рока извођења радова најкасније 7 дана пре истека уговореног рока за
завршетак извођења радова.
Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова из разлога који су наступили по
истеку уговореног рока за извођење радова.
Све измене овог уговора могу се вршити само у писаној форми.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Уколико је нека уговорна страна спречена да извршава своје обавезе утврђене овим Уговором
из разлога више силе, рок за извршење тих обавеза ће се продужити за време трајања дејства
више силе.
Под вишом силом подразумевају се све околности које су изван контроле Инвеститора и
Извођача, укључујући али не ограничавајући се на рат, револуцију, терористичке нападе,
озбиљна разарања, експлозије, пожар, поплаву, временске непогоде, сушу, земљотрес,
епидемије, карантине, опште бојкоте система земаља из које извози или производи једна од
уговорних страна, штрајкове, доношење уредби и других прописа који спречавају извршење
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уговорних обавеза, ембарго на превоз, санкције Уједињених нација или друге међународне
организације, које онемогућавају, спречавају или ометају извршење обавеза уговорних страна.
Страна која је погођена вишом силом ће, у најкраћем року, обавестити другу уговорну страну у
писаној форми о настанку Више силе.
Уколико виша сила траје дуже од 90 (деведесет) дана, уговорне стране ће решити проблем
даље реализације Уговора споразумно у најкраћем року. Уколико не могу да постигну споразум
у року од 120 (стодвадесет дана) календарских дана након наступања више силе, свака
уговорна страна ће имати право да раскине овај Уговор.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 15.
Свака од уговорних страна може раскинути овај уговор у случају да друга страна не извршава
своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да
врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.
Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу уговорну
страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне обавезе и да
захтева да се то исправи у року од 15 дана од датума достављања обавештења, с тим што
накнадни рок за извршење обавезе не може се одобрити након истека рока за извршење свих
уговорних обавеза.
Инвеститор има право да једнострано раскине уговор уколико Извођач:
 својом кривицом не започне извођење Радова, касни или задржава напредовање радова
и након истека рока од 7 дана од пријема писаног упозорења Инвеститора;
 не поступа на начин и у роковима из овог уговора којим се предвиђа могућност
продужења рока за завршетак радова;
 не отклони уочене недостатке који утичу на правилно извођење радова и/или на рок за
завршетак извођења радова, по писаном налогу Инвеститора;
 ангажује другог подизвођача супротно одредбама овог уговора;
 није доставио банкарске гаранције и полисе осигурања на начин и у роковима из овог
уговора;
 не изводи Радове квалитетно, према важећим прописима, стандардима, правилима
струке и техничком документацијом, а при томе не поступа по налозима стручног
надзора.
У случају једностраног раскида уговора, Инвеститор има право да активира банкарску гаранцију
за добро извршење посла.
Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, дужна
је на накнади штету другој уговорној страни
Уколико дође до споразумног раскида Уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна
потраживања која су у вези и која проистичу из овог уговора.
Раскид Уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида
Уговора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе
уговорне стране.
Уговорне стране су сагласне да за све што није дефинисаном овим Уговором се примењују
одредбе, Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о планирању и изградњи,
Посебних узанси о грађењу (Службени лист СФРЈ, бр. 18/77), и други позитивни прописи који
регулишу ову област, а нису у супротности са одредбама овог уговора.
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Све евентуалне спорове у вези са овим уговором, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан
Привредни суд у Београду.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну
страну.
ИНВЕСТИТОР
Контрола летења Србије и Црне Горе
SMATSA доо Београд

ИЗВОЂАЧ
______________________________
Име овлашћеног лица:

ДИРЕКТОР
____________________________
Предраг Јовановић

Печат и потпис овлашћеног лица:
_____________________
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ















(1)
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику.
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Ова конкурсна документација је сачињена на српском језику.
















(2)
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.





На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг
Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република Србија. са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку радова – Санација ЗРНС објеката у Србији, 82/Р/20- НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.09.2020. године до
11.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење
понуде
и
овом
конкурсном
документацијом.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији и
евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о
јавним набавкама.
Сви обрасци морају бити поднети на преузетим обрасцима, јасни и недвосмислени, читко
попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
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ВАЖНО: Понуда мора да садржи следеће елементе:
1. Образац V-1 – Образац понуде;
2. Образац V-1а – Образац понуде – Подаци о понуђачу када наступа у групи понуђача доставља се уколико понуду подноси група понуђача;
3. Образац V-1б – Образац понуде - Подаци о подизвођачу – доставља се уколико је
један део извршења предмета уговора поверен подизвођачу;
4. Образац V-2– Образац структуре цене;





5. Образац V-4– Образац изјаве о независној понуди;
6. Образац VI – Модел уговора;
7. Докази о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке који су наведени у Поглављу III конкурсне документације;
8. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке – доставља се уколико понуду подноси група понуђача
(Модел је дат у обрасцу VIII конкурсне документације).
















Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако
да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози.
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане преко
других речи, изузев када је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. У том
случају ће такве исправке бити оверене иницијалима особе или особа које су потписале
понуду и печатом понуђача.
(3)
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
(4)
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
(5)
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Контрола летења Србије и
Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића бр. 10, 11000 Београд, Република
Србија, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (радова) – 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (радова) – 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (радова) – 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радова) – 82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у
Србији - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду
(6)
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.







Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У
случају да Понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда Понуђача у којој се
појављује биће одбијена.
У Обрасцу понуде (Образац V-1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.


























(7)
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац V1б) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.







Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Наручилац ће укупну цену уплатити директно изабраном Понуђачу, без обзира на проценат
укупне вредности набавке коју је изабрани Понуђач поверио подизвођачу.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случajу Нaручилaц ће oбaвeстити
oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.
У случају понуде са подизвођачем све обрасце потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца
V-1б и Обрасца V-5a из поглавља који, поред понуђача, потписује и оверава и сваки
подизвођач у своје име.










(8)
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача у виду заједничке понуде. У складу са чланом 81.
Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке понуде је Споразум15 којим се понуђачи
из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред Наручиоцем и
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова.
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.







Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
У случају заједничке понуде, све обрасце потписује и оверава члан Групе понуђача који је
одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца V-1a,
Обрасца V-4 и Обрасца V-5 који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у
своје име.
Изјаву из Обрасца V-7 и Обрасца V-8 даје најмање један члан групе понуђача који испуњава
тражене услове у вези са капацитетима. Ако услов испуњавају заједно Изјавe морају бити
потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача
који делимично испуњава капацитет, при чему ће у Обрасцу V-7 и/или Обрасцу V-8 бити
попуњен само део услова који тај члан групе понуђача испуњава.
















(9)
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1 Начин плаћања
Плаћање ће се вршити кроз привремене ситуације, у року од 45 дана од датума пријема четири
примерка привремене ситуације оверене од стране овлашћених представника обе уговорне
стране, одговорних извођача радова и стручног надзора, односно кроз окончану ситуацију, у
року од 45 дана од датума пријема четири примерка окончане ситуације оверене од стране
овлашћених представника обе уговорне стране, одговорних извођача радова и стручног
надзора, Записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и пријема
Банкарске гаранције за отклањање недстатака у гарантном рок.
9.2 Рок за извршење уговорних обавеза
Рок за извођење радова је 12 месеци од датум увођења Извођача/Понуђача у посао. Наведени
рок може бити продужен у следећим ситуацијама: када Наручилац закасни у испуњењу
уговорних обавеза, због наступања више силе, односно промењених околности и/или
ванредних догађаја, као и када се предметни радови не могу квалитетно изводити при датим
климатским условима.
9.3 Гарантни рок за изведене радове, уграђену опрему
Гарантни рок за изведене радове, уграђени материјал и опрему је 24 месеца, рачунајући од
датума потписивања Записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
9.4 Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају
истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења
понуде, не може мењати понуду.
10)
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Понуђачи понуђену цену изражавају као укупну цену у динарима, на основу позиција и
количина из Обрасца V-2 – Образац структуре цене, са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цене се изражавају без и са порезом на
додату вредност.
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Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећем Закону о порезу на додату вредност
Републике Србије. За ставке за које Понуђач нема обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ, у
складу са важећим Законом о порезу на додату вредност, , у Обрасцу V-2 – Образац структуре
цене уписују се исти износи у пољима без и са ПДВ







За све позиције радова из Обрасца V-2 – Образац структуре понуђене цене, подразумева се
да у цену улази набавка, испорука и монтажа материјала и опреме, вредност радне снаге
механизације, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање
радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције,
осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у зони извођења радова, све таксе, накнаде
као и сви трошкови мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог,
спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, припремних
радова, организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења
радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.
Јединичне цене из Обрасца V-2 – Образац структуре цене су фиксне и не могу се мењати у
току важења уговора.
У току реализације уговора, укупна вредност изведених радова утврдиће се на основу
привремених и окончане ситуације са унесеним стварним количинама изведених радова из
грађевинске књиге, потписаних и оверених од стране овлашћених лица Извођача и
Наручиоца, уз примену јединичних цена из Обрасца структуре понуђене цене.
Измена уговорене вредности се може вршити до износа 10% укупне вредности, при чему ова
измена може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из
Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу (''Службени
лист СФРЈ'', бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну
набавку. Понуђач/Извођач се обавезује да вишкове радова изведе по уговореним јединичним
цена из Образац структуре цене.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.


(11)
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од датума пoтписивaњa угoвoрa oд стрaнe
oбe угoвoрнe стрaнe, наручиоцу достави безусловну банкарску гаранцију за добро извршење
посла, плативу на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у
висини од 10,00% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важења који је 30 дана
дужим од датума потписивања Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова .
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди наручилац или мањи износ од оног који одреди наручилац.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла изабрани понуђач мора да продужи о свом
трошку.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року
Изабрани понуђач се обавезује да на дан подношења Окончане ситуације, а након
пoтписивaњa Записника о примопредаји и коначно обрачуну, наручиоцу достави безусловну
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, плативу на први позив.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 5,00% од
укупне вредности уговора без ПДВ и траје до датума који је 30 дана дужи од датума истека
гарантног рока у складу са уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац или мањи износ од
оног који одреди наручилац.
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Oсигурање
Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу, у року од 15 календарских дана, од датума ступања
уговора на снагу, достави:
1) полису осигурања објекта на коме се изводе радови од уобичајених ризика и
осигурања од одговорности према Наручиоцу, односно трећим лицима. Полиса
осигурања на објекту на коме се изводе радови мора обухватити осигурање радова,
материјала и опреме од свих ризика до њихове пуне вредности. Полиса осигурања мора
гласити на предмет уговора, тј. на конкретан објекат на коме се изводе радовикоји је
предмет уговарања у овој конкурсној документацији и на износ осигуране суме тј. укупне
уговорене вредности радова без ПДВ. Полиса осигурања мора обухватити период од
дана увођења извођача у посао до истека гарантног рока од 24 месеца. Наручилац мора
бити назначен као осигураник по овој полиси и
полису осигурања од професионалне одговорности извођача радова у складу са
чланом 129.а) Закона о планирању и изградњи која мора гласити на износ осигуране суме у
висини укупнe уговорене вредност радова без ПДВ. Полиса осигурања мора гласити на
конкретан објекат на коме се изводе радови који је предмет уговарања у овој конкурсној
документацији. Полиса осигурања мора обухватити период од дана увођења извођача у
посао до истека гарантног рока од 24 месеца. Наручилац мора бити назначен као треће лице
по овој полиси.
















(12)
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
(13)
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Није примењиво.
(14)
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, ПОЈАШЊЕЊА И КОМУНИКАЦИЈА
Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште,
електронске поште или факсом, у свему у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.
Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште: e-mail:
tender@smatsa.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08,30 до 16,30 часова.
Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана
биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана. Сви захтеви за додатне
информације, појашњења и комуникацију морају бити обележени називом јавне набавке за
коју се захтев подноси, нпр. „Захтев за додатним информацијама за ЈН82/Р/20.“
Наручилац ће у року од 3 дана по пријему захтева, објавити одговор на Порталу јавних
набавки (http://portal.ujn.gov.rs) и на својој интернет страници (www.smatsa.rs).
Понуђачима се препоручује да прате сва обавештења, појашњења и измене које се
објављују на наведеним страницама. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном није дозвољено.
(15)
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправку рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се Понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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(16)
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
(17)
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним
набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак
заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама).
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, a копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail: tender@smatsa.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за
заштиту права се шаље
путем електронске поште радним данима (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30
часова. Захтев за заштиту права примљен после наведеног времена или током
викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs)
и својој интернет страници (www.smatsa.rs), најкасније у року од 2 дана од дана пријема
захтева.
17.1 Рокови за подношење захтева за заштиту права
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка или садржина конкурсне
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у слкаду са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на
порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац
захтева га није поднео пре исткеа тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
17.2 Обавезни елементи захтева за заштиту права
Захтев за заштиту у складу са чл. 151 Закона мора да садржи следеће елементе:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе;
7) потпис подносиоца.
17.3 Такса у поступку заштите права
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
120.000,00 динара.
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17.4 Упутство за уплату таксе из Републике Србије
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу из тачке 17.3. Као доказ о уплати таксе, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога
(3) износ таксе чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: ЈН 82/Р/20;
(7) сврха: ЗЗП Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН Санација
ЗРНС објеката у Србији;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке.
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1.
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
17.5 Упутство за уплату таксе из иностранства
Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може да се изврши
на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор.
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: Народна банка Србије (НБС) 11000 Београд, ул. Немањина бр.
17 Србија
SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: Министарство финансија Управа за трезор ул. Поп
Лукина бр. 7-9 11000 Београд
IBAN: RS 35908500103019323073
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о
плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): – број у поступку јавне
набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне
набавке - Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд ЈН 82/Р/20 Санација
ЗРНС објеката у Србији.Детаљно упутство за уплату таксе, као и примери правилно
попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос се могу наћи на е-адреси:
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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(18)
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће понуђачу којем је додељен уговор доставити на потписвање уговор о јавној
набавци у складу са моделом уговора из Обрасца VI, у року од осам дана од дана протека
рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.





У случају да је у поступку јавне набавке поднета само једна понуда, наручилац може
закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Сматраће се да је понуђач одбио да потпише уговор о јавној набавци, уколико не достави
Наручиоцу потписане примерке уговора у року од 15 (петнаест) дана од датума пријема
уговора, осим у случају постојања оправданих разлога за кашњење о којима ће Понуђач
обавестити Наручиоца писаним путем.





(19)
ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Од понуђача се очекује да прегледа сва документа, да пажљиво проучи све инструкције,
обрасце, одредбе и технички део конкурсне документације, и да по истима поступи.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) није благовремена;
2) поседује битне недостатке, односно:
а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; б) понуђач не докаже да
испуњава додатне услове;
в) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
г) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
д) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде
или није могуће упоредити је са другим понудама;
3) не испуњава све Техничке спецификације;
4) ограничава права наручиоца;
5) условљава права наручиоца;
6) ограничава обавезе понуђача;
7) прелази процењену вредност јавне набавке.
Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од
процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су
понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.







(20) ОВЕРА ПОНУДЕ
Понуђачи приликом сачињавања понуде нису дужни да понуду овере печатом.


















15

Модел споразума је дат у Поглављу VIII конкурсне документације.
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VIII СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА МЕЂУСОБНО И ПРЕМА
НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ








Овим споразумом се следећи чланови групе понуђача:
Ред.
бр.
1.

Пословно име или скраћени назив из одговарајућег
регистра

















Адреса седишта

2.
3.
4.
5.








(у даљем тексту: Група понуђача), који су поднели заједничку понуду за јавну набавку ЈН
82/Р/20 - Санација ЗРНС објеката у Србији, у циљу извршења предметне јавне набавке се
обавезују, како следи:



Члан 1.
Сви чланови Групе понуђача су сагласни да одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
Члан 2.
Сви чланови Групе понуђача се обавезују да ће:
1. члан групе понуђача наведен под редним бројем 1, бити носилац посла, односно који ће
поднети понуду и који ће заступати Група понуђача пред наручиоцем;
2. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
поднети захтев за заштиту права и који ће заступати Група понуђача пред Републичком
комисијом за заштиту права у поступцима набавки;
3. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
потписати уговор и анексе;
4. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број из Табеле),
доставити тражена средства обезбеђења;
5. члан групе понуђача наведен под редним бројем ____ (уписати редни број) издати рачун и
сва плаћања ће се извршити на његов рачун бр. _____________________________
__________________ (уписати број рачуна), отворен у банци __________________________
___________________(уписати назив банке)
6.чланови Групе понуђача имати следеће обавезе за извршење уговора:
члан групе понуђача наведен под редним бројем 1.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 2.:
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члан групе понуђача наведен под редним бројем 3.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 4.:

члан групе понуђача наведен под редним бројем 5.:

датум: ______________
место: _______________
За члана групе под редним бројем 1: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 2: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 3: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 4: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)

За члана групе под редним бројем 5: М.П

_____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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