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На основу Одлуке о прикупљању понуда за набавку радова број 08-01/21
од 13.05.2021. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за НАБАВКУ РАДОВА – Извођење радова на реконструкцији и санацији
кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу

Набавка бр. 08/2021
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
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II
III
IV
V
VI

Назив поглавља
Општи подаци о набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина
и опис радова, Предмер и предрачун
Услови за учешће у поступку набавке и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора

Страна
3
4
8
12
16
22
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... КЈП „Елан“ Косјерић
Адреса: …........................................ Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић
2. Врста поступка набавке
Предметна набавка не подлеже Закону о јавним набавкама јер је процењена
вредност радова испод прага до кога се Закон не примењује (члан 27. Закона о
јавним набавкама Сл.гласник РС број 91/2019).
3. Предмет набавке
Предмет набавке број 08/2021 је набавка радова - на реконструкцији и санацији
кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:.................................. Милена Милетић
Е - mail адреса (или број факса): …......................elan@nst.co.rs, 031/781-058
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС РАДОВА
ЛОКАЦИЈА:
Објекат филтерске станице покривен је равним кровом, бетонском плочом,
преко које су изведени слојеви за пад и битуменска хидроизолација заштићена
слојем шљунка. Зуб времена уништио је ову хидроизолацију тако да кровна
плоча прокишњава и уништава постројења и целокупни ентеријер објекта.
Вода са крова како у унутрашњост, такође се слива на фасаду објекта. Кровна
конструкција и фасада ће се реконструисати и адаптирати. Објекат се налази
на делу катастарске парцеле број 211/1 К О Село Косјерић, а на месту како је
то приказано на ситуацији.
АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
Објекат је изграђен пре више година, приземан је, Пбр=158,2о м2 бруто
површине. Намена му је пречишћавање воде којом се снабдева град Косјерић.
Архитектура је класична и у складу са наменом објекта. Састоји се од:
армирано бетонских резервоара и дела за канцеларијски простор са мокрим
чвором. Подови су темељне бетонске плоче, зидови су од армираног бетона, на
спољњем делу обложено фасадном опеком.
КОНСТРУКЦИЈА :
Објекат је одавно у функцији и статички је стабилан. Кровови објекта су равни
па је дошло до прокишњавања и оштећења фасаде на местима где су олуци.
Такође спољна браварија је почела увелико да кородира. Да би се спречило
даље пропадање објекта неопходно је урадити нову кровну конструкцију од
челика и формирати нове косе кровне равни како је то дато у пројекту. Преко
равног крова извешће се систем ригли и рожњача које ће формирати нове косе
кровне равни. Кров покрити ТР лимом у нагибу 6°.
СПОЉНА ОБРАДА:
Спољну браварију окрпити, очистити од корозије и заштитити од корозије
основним премазом два пута и фарбом за метал два пута. Фасаду прво
окрпити на местима где је пропала продужним малтером уз употребу рабиц
плетива, а онда урадити Демит термо фасаду од стиропора дебљине 5 цм
завршно са зариабним украсним малтером.
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УНУТРАШЊА ОБРАДА:
Зидови и плафони
полудисперзијом.

се

припремају,

глетују

и

молерски

обрађују

ИНСТАЛАЦИЈЕ: У објекту није предвиђенео мењање инсталација.
Све радове извести стручно и квалитетно, од квалитетних материјала, са
стручном радном снагом и уз стручан надзор.
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
1.- Разбијање старог тротоара око објекта са утоваром и одвозом шута на депонију до 2 км.

м3

2.- Скидање излаза на раван кров – пењалица, зато што више нису потребне и одношење на место које одреди наручилац.

ком.

3.- Скидање изолационог слоја шљунка са равних
кровова и одвоз на депонију. Део скинтог шљунка користити за тампон испод новог тротоара.

м3.

25,оо

4.- Скидање старих олука који су пропали и одношење на место које одреди наручилац.

м1

24,оо

5.- Ручни ископ канала у земљи треће категорије,
набавка материјала и постављање ПВЦ цеви
Ø 200 мм. у слоју песка око цеви за одвођење
кишнице са олука до канала поред пута и затрпавање после полагања цеви.

м1

65,оо

6.- Набавка материјала, постављање рабиц плетива и малтерисање оштећења на фасади насталих услед цурења воде поред олука и са равног
крова цементним малтером 1:3:9.

м2

22,оо

7.- Набавка материјала и израда термо заштите
спољних зидова од тврдог стиропора 5 цм на
лепку са типловима и ПВЦ мрежицом заједно
са обрадом фасаде зарибаним акрилним малтером у тону по жељи наручиоца.

м2

246,оо

8.- Набавка материјала и израда нових тротоара
око објекта бетоном МБ-30 дебљине 12 цм. на
подлози од шљунка 10 цм.

м2

127,оо

10,оо

2

9.- Набавка материјала, ископ и бетонирање темеља стуба који носи надстрешницу над улазом
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бетоном МБ-30 са уградњом анкер плоче према
цртежу.

ком

1

10.- Израда, довоз и монтажа челичне конструкције
од ХОП кутијастих профила у свему према цртежима, важећим прописима и стандардима за
ову врсту послова. По радионичкој изради челичну конструкцију очистити од корозије пескарењем до Sа 2 ½ и у радионици офарбати основним епоксидним премазом у једном слоју и завршним PUR премазом у једном слоју. По уградњи на лицу места офарбати другим завршним
PUR премазом у тону по жељи наручиоца, а укупна дебљина нанетих слојева је 200μm.

кг.

11.- Набавка материјала и израда термоизолације таванских плоча поста вљањем слоја камене вуне
од 15 цм дебљине.

м2.

12.- Набавка и постављање вентилационих глава
ван крова Ø 120 мм са опшивкама и заштитом
од продирања воде око њих.

ком.

13.- Набавка материјала и покривање кровних равни
челичним, поцинкованим бојеним ТР 40/240 лимом у тону по избору наручиоца, са филцом на
доњој страни ( антиконденз ). Ценом обухватити
и уградњу слемена, уводника воде у олук и 86
м1 снегобрана.

м2

204,оо

14.- Набавка и уградња хоризонталних квадратних
олука од челичног, поцинкованог бојеног лима у
истом тону као и покривка. Ценом обухватити
куке, завршне елементе форкопе и казанчиће.

м1.

85,оо

15.-Набавка и уградња вертикалних квадратних олука од челичног, поцинкованог бојеног лима у
истом тону као и покривка. Ценом обухватити
уградњу шелни са маском, кривина и завршних
кривина –аузлафа са шелном.

м1.

25,оо

м2.

42,оо

16.- Набавка материјала и израда опшивке стреха од
челичног, поцинкованог бојеног ситно ролованог лима у тону као и покривка. Ценом обухватити потребне скеле.
17.- Набавка материјала и крпљење спољне браварије челичним црним лимом на местима где је
уништена од корозије.

м2.

3.560,оо

140,оо

3

7,6о
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18.- Набавка материјала, чишћење од корозије, одмашћивање и фарбање спољње браварије два
пута основном и два пута бојом за метал.

м2.

62,оо

19.- Набавка материјала, припрема и бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзијом у тону по избору наручиоца.

м2.

160,оо

20.- Набавка и уградња новог степеништа – пењалица, за
излаз на кров. Пењалице су идентичне са постојећим.
У цену урачунати све комплет , набавку, монтажу
фарбање, типлови, уградња, све комплет .
(орјентациона тежина 65кг)
м1.

6
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који
испуњава следеће услове:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуде;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине.
1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач
мора да испуњава обавезне услове из тачке 1.1.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни све услове из тачке 1.1.

1.4.

Понуђач се мора упознати са радовима на лицу места. Доказ који
Понуђач мора приложити уз понуду, да би понуда била
прихватљива, је Потврда издата од стране наручиоца, као доказ да
је Понуђач упознат са предметним радовима на лицу места, у
супротном ће Понуда бити оцењена као наприхватљива.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу III одељак 3.), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку набавке, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу III одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку набавке број 08/2021 - Набавка радова – на
реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у
Гајевима у Косјерићу, испуњава све дефинисане конкурсном документацијом за
предметну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку набавке број 08/2021 - Набавка радова – на
реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у
Гајевима у Косјерићу, испуњава све услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте 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: КЈП „Елан“, Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић,
са назнаком: ,,Понуда за набавку радова на реконструкцији и санацији кровног
покривача и фасаде објекта ППВ-а - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до уторка
08.06.2021. године до 1100 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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.
Понуда мора да садржи:
 Понуђену цену
 Рок важења понуде

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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 Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље V) 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 набавци.
6. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење 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,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 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 (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
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7.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 7 дана од дана испостављања привремених месечних или
окончане ситуације.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
7.2. Захтев у погледу рока извршења радова,
Рок за завршетак радова не може бити дужи од шездесет календарских дана од
дана увођења у посао од стране наручиоца.
7.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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.
8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачунато извршење услуга према спецификацији која је саставни део
конкурсне документације.
9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца Николе Тесле број 1, 31260 Косјерић и електронске поште на email:
elan@nst.co.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на својој интернет страници.
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11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) 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 исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
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.
12. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од најдуже 10 дана од дана отварања понуда.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку радова – на
реконструкцији и санацији кровног покривача и фасаде објекта ППВ-а у
Гајевима у Косјерићу
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

18/ 25

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: бр. 08/2021
Набавка радова на реконструкцији и санацији кровног покривача и
фасаде објекта ППВ-а у Гајевима у Косјерићу

Јединица
мере

Ознака
позиције

Опис

1

Разбијање старог тротоара око објекта са утоваром
и одвозом шута на депонију до 2 км

10

м3

2

Скидање излаза на раван кров – пењалица, зато
што више нису потребне и одношење на место које
одреди наручилац.

2

ком

3

Скидање изолационог слоја шљунка са равних
кровова и одвоз на депонију. Део скинутог шљунка
користити за тампон испод новог тротоара

25

m3

4

Скидање старих олука који су пропали и одношење
на место које одреди наручилац

24

м¹

5

Ручни ископ канала у земљи треће категорије,
набавка материјала и постављање ПВЦ цеви Ø200
мм у слоју песка око цеви за одвођење кишнице са
олука до канала поред пута и затрпавање после
полагања цеви

65

м¹

6

Набавка материјала, постављање рабиц плетива и
малтерисање оштећења на фасади насталих услед
цурења воде поред олука и са равног крова
цементним малтером 1:3:9

22

м²

7

Набавка материјала и израда термо заштите
спољних зидова од тврдог стиропора 5цм на лепку
са типловима и ПВЦ мрежицом, заједно са
обрадом фасаде зарибаним акрилним малтером у
тону по жељи наручиоца

246

м²

8

Набавка материјала и израда нових тротоара око
објекта бетоном МБ-30 дебљине 12 цм на подлози
од шљунка 10 цм

127

м²

9

Набавка материјала, ископ и бетонирање темеља
стуба који носи надстрешницу над улазом, бетоном
МБ-30 са уградњом анкер плоче према цртежу

1

ком

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а у
дин.
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Укупна
цена
позиције

10

Израда, довоз и монтажа челичне конструкције од
ХОП кутијастих профила у свему према цртежима,
важећим прописима и стандардима за ову врсту
послова. По радионичкој изради челичну
конструкцију очистити од корозије прскарењем до
Sa 2½ и у радионици офарбати основним
епоксидним премазом у једном слоју и завршним
PUR премазом у једном слоју. По уградњи на лицу
места офарбати другим завршним PUR премазом у
тону по жељи наручиоца, а укупна дебљина
нанетих слојева је 200μm.

3560

кг

11

Набавка материјала и израда термоизолације
таванских плоча постављањем камене вуне од
15цм дебљине

140

м²

12

Набавка и постављање вентилационих глава ван
крова Ø 120мм са опшивком и заштитом од
продирања воде око њих.

3

ком

13

Набавка материјала и покривање кровних равни
челичним, поцинкованим бојеним ТР 40/240 лимом
у тону по избору наручиоца, са филцом на доњој
страни (антиконденз). Ценом обухватити и
уградњу слемена, уводника воде у олук и
86м¹снегобрана

204

м²

14

Набавка и уградња хоризонталних квадратних
олука од челичног, поцинкованог бојеног лима у
истом тону као и покривка. Ценом обухватити
куке, завршне елементе форкопе и казанчиће

85

м¹

15

Набавка и уградња вертикалних квадратних олука
од челичног, поцинкованог бојеног лима у истом
тону као и покривка. Ценом обухватити уградњу
шелни са маском, кривина и завршних кривина аузлафа са шелном.

25

м¹

16

Набавка материјала и израда опшивке стреха од
челичног, поцинкованог бојеног ситно ролованог
лима у тону као и покривка. Ценом обухватити
потребне скеле.

42

м²

17

Набавка материјала и крпљење спољне браварије
челичним црним лимом на местима где је
уништена од корозије

7,60

м²

18

Набавка метријала, чишћење од корозије,
одмашћивање и фарбањње спољне браварије два
пута основном и два пута бојом за метал

62

м²

19

Набавка материјала, припрема и бојење
унутрашњих зидова и плафона полудисперзијом у
тону по избору наручиоца

160

м²
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20

Набавка и уградња новог степеништа – пењалица
за излаз на кров. Пењалице су идентичне са
постојећим. У цену урачунати све комплет ,
набавку, монтажу, фарбање, типлови, уградња, све
комплет .
(орјентациона тежина 65кг)

6

м¹

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР
УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ Николе
Тесле бр.1, Косјерић, кога заступа директор Славољуб
Вујадиновић (у даљем тексту: Наручилац)
ПИБ: 101088191, Матични број: 07110111,
Жиро рачун: 160-6928-50
и
________________________________________________________,
кога заступа директор _____________________________________
(у даљем тексту: Извођач)
ПИБ: ______________ Матични број: ______________
Жиро рачун: __________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

Извођење радова на реконструкцији и санацији кровног
покривача и фасаде објекта ППВ у Косјерићу

Члан 1.
Наручилац овим уговором уступа, а Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца, својом радном снагом,
средствима за рад и материјалом, изведе радове на реконструкцији и санацији кровног покривача и
фасаде објекта ППВ у Косјерићу
Члан 2.
Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе у свему према својој понуди бр.
________ од ____________. године са конкурсном документацијом као саставним делом понуде,
одобреној техничкој документацији, важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова, Закону о планирању и изградњи објеката, Закону о облигационим односима и
другим позитивним прописима, техничким упутствима надзора Наручиоца, правилима струке и
одредбама овог уговора.
Извођач у односу на Наручиоца преузима одговорност за завршетак комплетног посла- објеката који су
предмет овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране споразумно утврђују цену радова из члана 1. овог уговора, у износу од:
________________________ динара (без ПДВ-а)
при чему је вредност ПДВ-а по стопи од 20% износи ______________________ динара.
Уговорени износ цене радова је утврђен на основу спецификације радова из усвојене понуде Извођача.
Уговорени износ представља укупну фиксну цену извођења радова, и неће бити одобрена промена
уговорене цене нити одобрени додатни радови (неће бити одобрени вишкови радова, непредвиђени
радови нити накнадни радови).
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Уговорена фиксна цена обухвата све трошкове за: рад, материјал, транспорт, алат, скеле, режију,
амортизацију, заштиту на раду, чување и обезбеђење објекта, осигурање објекта, испитивање и
атестирање употребљених материјала и изведених конструкција и инсталација, стављање објекта у
функцију.
Члан 4.
Плаћање предметних радова ће се вршити
Извођача, а према степену готовости радова.

путем оверених привремених и окончане ситуације
Члан 5.

Извођач се обавезује да испоставља привремене месечне ситуације до 05-ог у месецу, за извршене
радове у предходном месецу.
Наручилац је у обавези да изврши оверу и исплату месечних и окончане ситуације у року од 7 дана од
датума овере истих од стране Стручног надзора.

Члан 6.
Извођач ће у посао бити уведен у року од 2 дана од дана закључења Уговора а завршиће га у року од 60
(шездесет) календарских дана од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао биће записнички констатован уписом у грађевински дневник и оверен од стране
Одговорног извођача радова и Стручног надзорног Наручиоца.
Члан 7.
Извођач се обавезује да по закључењу Уговора, достави Наручиоцу:
 За отклањање недостатака у гарантном року:
- бланко соло меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих
потписа, на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности
уговора без пдв-а са роком важења 30 дана дужим од рока важења гаранције;

Члан 8.
Коначну вредност радова, уговорне стране ће утврдити коначним обрачуном у року од 10 дана од
завршетка радова, а према условима из овог уговора и конкурсне документације.

Члан 9.
Извођач за изведене радове даје гаранцију од 2 (две) године, рачунајући рок од дана примопредаје
радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да у гарантном року отклони евентуалне недостатке. Уколико Извођач не отклони
уочене недостатке, Наручилац задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача за
отклањање предметних недостатака.
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Члан 10.

Уколико Извођач закасни са завршетком извођења радова, дужан је да на име уговорне казне плати
Наручиоцу 2%0 (два промила) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може
бити већи од 5% (пет процената) од уговорене вредности радова. Уговорна казна се обрачунава и
одбија приликом коначног обрачуна радова- окончаном ситуацијом.
Члан 11.
Стручни надзор над извођењем радова Наручилац ће вршити преко својих овлашћених стручњака, а о
лицима која ће вршити стручни надзор писмено ће обавестити Извођача.
Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова и да о томе обавести Наручиоца
одмах након потписа овог уговора.
Члан 12.
Извођач је дужан да уредно и по прописима води грађевински дневник и инспекцијску књигу са свим
прилозима који морају бити редовно потписивани од одговорног извођача радова и Стручног надзора.
Члан 13.
Извођач се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да
сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите својих радника током извођења радова.
Члан 14.
Наручилац може раскинути уговор једнострано, писаним путем, у следећим случајевима:
▪ ако Извођач не поступи по упутствима или наредбама Наручиоца;
▪ ако Извођач уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет или радове из члана 1.
овог Уговора изводи неквалитетно;
▪ у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим Уговором.
У случају раскида Уговора из разлога наведених у овом члану, Наручилац има право да захтева накнаду
штете од Извођача.
Члан 15.
На све односе уговорних страна, који нису регулисани уговором, примењиваће се одредбе Закона о
планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и други позитивни прописи.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог Уговора решаваће се споразумно. У случају да
се не могу споразумно решити спорна питања по овом Уговору, уговорне стране признају надлежност
Суда у Ужицу.
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 5(пет) истоветних примерака, од којих 3(три) примерка задржава Наручилац, а
2 (два) примерка Извођач.
За Извођача
Директор

За Наручиоца
Директор
Славољуб Вујадиновић
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ
КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ РАДОВА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо
дана ____________________ 2021. године посетили локацију која је предмет набавке
радова и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада
видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.

Датум: _________________________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
__________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:
__________________________________
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