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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15
у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гл.РС“ бр.85/15), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА
КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ
НМВ – 46/2016
Конкурсна документација садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ОБРАЗАЦ 1: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБРАЗАЦ 2: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧА/
ПОДИЗВОЂАЧА/УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 3: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA
ОБРАЗАЦ 4: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ 5: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ОБРАЗАЦ 6: ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А
ОБРАЗАЦ 7: ИЗЈАВА
ОБРАЗАЦ 8: ИЗЈАВА
ОБРАЗАЦ 9: ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ОБРАЗАЦ 10: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ОБРАЗАЦ 10А: ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ОБРАЗАЦ 11
МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите у складу са њом. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
ЈКП“Погребне услуге“ Београд ул. Рузвелтова бр. 50, интернет страница:
www.beogradskagroblja.rs
2. Поступак који се спроводи
Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гл.РС“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и подзаконским актима којима се уређују
поступци јавних набавки.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга: РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА
ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Набавка услуга, назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000 грађевински
радови.
5. Спровођење поступка јавне набавке
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора.
6. Рок и начин подношења понуда
Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти, овереној печатом
подносиоца понуде на адресу: ЈКП“Погребне услуге“ Београд ул. Рузвелтова бр. 50.
На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име
и презиме особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 30.12.2016. године.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, до 30.12.2016.
године до 11,30 часова, без обзира на начин на који су послате.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.12.2016. године у 12,00 часова, по редоследу пријема
понуда, на адреси: Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, Београд,
на првом спрату, сала за састанке.

6. Контакт
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писаном облику достављањем Захтева Комисији за јавне набавке електронском поштом на
e-mail : nabavke@beogradskagroblja.rs , сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова.
НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да
се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал Јавних
набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама,
допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дужан да све измене
и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде објави на Порталу Јавних набавки.
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.
2.2 ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

ПОПУЊАВАЊЕ

ОБРАЗАЦА

ДАТИХ

У

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 коверти или на кутији на предњој страни понуде потенцијални понуђач може
залепити Образац 11. из конкурсне документације.
На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и
презиме овлашћеног лица за контакт.
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: ЈКП“Погребне услуге“ Београд, Рузвелтова бр. 50, са
назнаком: “Понуда за јавну набавку мaле вредности – РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА
СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, НМВ 46/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“
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.
2.3 ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
2.4 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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2.5 ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП“Погребне услуге“,
Рузвелтова 50, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности, НMВ - 46 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НMВ - 46 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, НMВ - 46 - Набавка
_________________________________ - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, НMВ - 46 - Набавка
_________________________________ - 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.
2.6 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
супротном, такве понуде ће бити одбијене.
2.7 УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у oбрасцу понуде 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 oбрасцу 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 услова који су наведени
у конкурсној документацији, 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.
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2.8 ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик
како би могли да поднесу заједничку понуду.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду 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.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и
одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
2.9 ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
• Динамику и обим радова одређује Наручилац достављајући Извођачу план рада.
• Извођач се обавезује да обезбеди довољан број извршилаца као и сву потребну
механизацију, да одговара за безбедност својих запослених који морају користити
одговарајућа ЛЗС.
• Извођач је обавезан да радове иврши стручно, савесно и квалитетно а све у складу са
прописима, стандардима и нормативима за ову врсту посла.
• Извођач је обавезан да води грађевински дневник и грађевинску књигу.
• Надзорни орган се обавезује да свакодневно буде присутан на месту извођења радова и да
редовно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу.
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2.10 ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Цене у понуди се исказују са и без ПДВ-а, с тим што ће се приликом оцене елемента
критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.
Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће трошкове.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.

2.11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за
рад, запошљавања, борачка и социјална питања.
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2.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуда мора да садржи:


средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду)

Регистровану мeницу са меничним овлашћењем на износ од 5 % (пет процената) од понуђене
цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност понуде.


средство обезбеђења за добро извршење посла , изабрани понуђач је дужан да у
року од 5 дана од дана потписивања Уговора достави Наручиоцу.

Меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 10 % вредности
уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране овлашћеног лица и регистровану у складу
са чланом 47а. Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник
РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и Одлуком
НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011), са роком важења који је 30 дана дужи од истека рока
важности уговора.
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, без
сагласности понуђача може поднети на наплату, у случају неизвршења обавеза из уговора.
- Потврда о регистрацији менице.
- Копија картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис
и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана
закључења уговора.
- Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са
потписом у картону депонованих потписа.
- У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
-Након истека рока наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Понуђача.
- Наручилац ће уновчити дату меницу уколико понуђач не буде извршавао своје обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором и Понудом понуђача.
2.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.
Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без
обзира на степен те поверљивости.
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2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано
лице може, у
писаном
облику
на
e-mail
nabavke@beogradskagroblja.rs., сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова, (електронска
пошта која буде послата после истека радног времена, тј. после 14,00 часова, сматраће се да
је примљена следећег дана), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека
рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за јавну набавку мале
вредности, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА
КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, НМВ – 46/2016”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
2.15. 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 (члан 93. Закона).
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.
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2.16 НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :
1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2. учинио повреду конкуренције,
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен,
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда.

2.17 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
30.12.2016. године у 12,00 часова, на адреси : ЈКП“Погребне услуге“, Рузвелтова 50,
Београд, први спрат, сала за састанке.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено
печатом) за учествовање у отварању понуда.
2.18 ВРСТА КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА.
Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума:
,,најнижа понуђена цена”.
Понуде са истом понуђеном ценом
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, Наручилац ће дати предност оном
понуђачу :
1. Први резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена, наручилац ће
донети одлуку да уговор додели понуђачу чији је рок важења понуде дужи.
2. Други резервни критеријум: Ако је у понудама понуђена иста цена и ако је рок
важења понуда исти, наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу
„извачењем из шешира“ .
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2.19 ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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.
2.20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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.

2.21 НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. ЗЈН, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у складу са
чланом 156. ЗЈН на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, број модела:
97 позив на број: НМВ - 46/2016, сврха уплате: Такса за ЗЗП, ЈКП „Погребне услуге“ Београд
, са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке),
корисник: буџет Републике Србије.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
 да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
 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. * Републичка комисија може да изврши увид у
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одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је
налог за пренос реализован.
 износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
 број рачуна: 840-30678845-06;
 шифру плаћања: 153 или 253;
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
 сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
 корисник: буџет Републике Србије;
 назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
 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

2.22 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
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ОБРАЗАЦ 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.______ од __________ за јавну набавку НМВ - 46/2016

Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Име особе за контакт:

e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача(ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено
уговора:

за

потписивање

Понуђач је евидентиран као обвезник
ПДВ (заокружити)

ДА

НЕ
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Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде, и уписати податке под Б) и В))

Табела 2.
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
1)

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

1)

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у
табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике
у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1.„ПОДАЦИ О
ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
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Табела 3:

Укупна вредност радова,
са свим трошковима

............................................динара без ПДВ-a
............................................ПДВ
........................................... динара са ПДВ-ом
45 дана од дана пријема исправно испостављене фактуре (рачуна).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Начин и рок плаћања :
Плаћање ће се вршити на основу оверених испостављених
привремених ситуација о извршеним радовим.

Рок за извршење радова:

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
70 календарских дана од дана увођења у посао

Рок важења понуде :

_____ дана од дана отварања понуде,
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуде).

Додатне погодности,
уколико их има:

Датум

Понуђач
М. П.

М.П.

Подизвођач

Напомена:
- Образац понуде је потребно попунити.
-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и
печатом оверити образац понуде.
-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају
печатом понуђач и подизвођач
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ТИХ УСЛОВА СХОДНО ЧЛ .77 ЗЈН
Наручилац је одредио у конкурсној документацији да се испуњеност свих услова доказује
достављањем изјаве на прописаним обрасцима којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и
додатних услова .
3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 75.
ЗЈН)
1. Да је понуђач/подизвођач/учесник заједничке понуде регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда.
Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из
одговарајућег регистра.
2. Да понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде, као ни 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.
Доказ за правно лице:
1) 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;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и за физичко лице:
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
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средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.
3. Да је понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
Доказ за правно лице, предузетнике, физичко лице :
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода.
Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
Регистар понуђача:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона о јавним набавкама
4. Да понуђач /подизвођач/ учесник заједничке понуде, као и његов законски заступник има
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.
Доказ:
Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.
3.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛ. 76. ЗЈН)
Финансијски капацитет:
Да је понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), у предходној
обрачунској години (2015.) имао укупан пословни приход од најмање 8.000.000, 00 динара,
на пословима који су предмет јавне набавке.
Доказ:
За правно лице - Извештај о бонитету који издаје Агенција за привредне регистре, а који
садржи захтеване податке за 2015. годину или оверен биланс стања и успеха за 2015.
годину.
За предузетнике - Извештај о бонитету који издаје Агенција за привредне регистре, а који
садржи захтеване податке за 2015. годину или оверен биланс стања и успеха за 2015.
годину, а предузетници који не воде двојно књиговодство (паушалци) достављају потврду о
стварном укупном пословном приходу код пословне банке код које је оверен пословни текући рачун за 2015. годину или оверен биланс стања и успеха за 2015. годину.
Пословни капацитет:
Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде(без подизвођача) у последњих 5
година пре дана отварања понуда, мора имати изведено најмање 500 м2 на уређењу
слободних површина на пословима нискоградње.
Доказ:
Референц листа најважнијих изведених радова са потврдом инвеститора – наручиоца о
изведеним радовима.
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Технички капацитет:
1. Камион кипер – 2 комада
2. Машина за сечење асфалта и бетона – 1 комад
3. Багер са гуменим гусеницама– 1 комад
4. Утоваривач или комбинована машина – 1 комад
5. Вибро тандем ваљак – 1 комад
6. Вибро плоча или ручно вођени ваљак – 1 комад
7. Компресор – 1 комад
Доказ:
Извод из последњег пописа основних средстава Понуђача, обележен на местима где су наведена
средства пописана, оверен и потписан од стране овлашћеног лица или рачун о куповини захтеваног
средства техничког капацитета, односно уговор о закупу или лизингу за захтевано средство
техничког капацитета.
Уколико Понуђач не поседује захтевани технички капацитет у тренутку достављања понуда дужан
је да уз понуду доставити Изјаву којом гарантује да ће тражени технички капацитет испунити пре
почетка извођења радова.
Кадровски капацитет:
Понуђач, укључујући све чланице заједничке понуде (без подизвођача), мора имати најмање:
Једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом ИКС: 410 или 412 у радном односу у складу
са Законом о раду (запослених и/или уговором ангажованих лица који ће бити ангажовани на
извршењу уговорних обавеза).
Доказ:
Потврду о важењу захтеване лиценце.
Образац М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
којим се доказује да је лице у радном односу код понуђача или члана групе понуђача.

НАПОМЕНА:
Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних и
додатних услова.
3.3 ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У
ПОНУДИ:







Образац понуде.
Образац изјаве о независној понуди.
Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а.
Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења.
Овлашћење за корисника бланко соло менице.
Модел уговора

3.4 ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде.
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3.5 ПОДИЗВОЂАЧИ
Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди
достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 3. овог
обрасца.
Испуњеност услова доказује се Изјавом.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације,
који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом.
3.6 ГРУПА ПОНУЂАЧА
Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди
мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 3. овог обрасца.
Испуњеност услова (од 1. до 3.) доказује се Изјавом.
Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који
се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом
3.7 СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.
Ако 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.
3.8 ПРОМЕНЕ
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Назив понуђача:________________________________
Место и адреса седишта понуђача:_________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам
услове из члана 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.

3.

Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији
стране државе).

Место и датум:

____________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

страна 20 од 45

Образац 2-б

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН
Назив подизвођача:________________________________
Место и адреса седишта подизвођача:____________________________________________

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12), а у вези
са чланом 6. Правилника о јавним набавкама мале вредности (Службени гласник РС бр. 29/13),
и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.

3.

Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији
стране државе).

Место и датум:

____________________

М.П.

Потпис понуђача:

___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава и доставља понуђач, само у
случају да наступа са подизвођачем.
У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.
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Образац 2-в
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗЕЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 75.и 76. ЗЈН

Назив понуђача који је учесник у заједничкој
понуди:__________________________________________________________
Место и адреса седишта понуђача који је учесник у заједничкој
понуди:_________________________________________________________
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам
самостално услове из члана 75. , док додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС бр. 124/12 )испуњавам кумулативно са осталим учесницима у
заједничкој понуди, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1. Да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
2. Да ја, као ни мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
3. Да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима
Републике Србије или стране државе (уколико је седиште на територији стране државе).

Место и датум:
____________________

М.П.

Потпис понуђача:
___________________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој
понуди и то само у случају да се наступа у зеједничкој понуди.
У случају већег броја понуђача Образац треба фотокопирати.
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ОБРАЗАЦ 3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу
А/ Реконструкција платооа испред испраћајних капела на Централном гробљу у Београду
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ
Поред описа поједних ставки радова, извођач радова ће ценама обухватити и следеће заједничке услове:
- Цена сваке ставке радова садрже рад, материјале,алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички
нормативи, као и остале трошкове и зараду предузећа.
- Свака врста рада извешће се у складу са важећим нормативима и техничким прописима за ту врсту радова.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера зависно од врсте
припремних радова.
Ред
бр

I/1

I/2

I/3

I/4

Јед.
мере

Опис

Геодетско обележавање и израда стабилних
убетонираних репера за осигурање осовина и
висинских кота објекта и геодетска контрола
током извођења радова.
Обрачун по m²
плато 1
ПЛАТО 1
Демонтажа постојећих гранитних плоча платоа .
Гранитне плоче d=10-12cm, ширине 20-40cm,
дужине od 20 do 40cm, постоављене на подлози
од цементног малтера.Плоче одвести на
градилишну депонију
обрачун по m2
ПЛАТО 1
Рушење подлоге од не армираног мршавог бетона
д=10-15цм. Шут утоварити о одвести на градску
депонију.
обрачун по m2
ПЛАТО 1
Демонтажа ивичњака у оквиру постојеће стазе,
димензија 18cm/24cm/50-60cm, заједно са слојем
подлоге. Демонтажу извршити пажљиво,сваки
комад очистити и обележити, да би се могла
извршити поновна монтажа у првобитини
положај.
обрачун по m1

Количина

m2

204.50

m2

204.50

m2

204.50

m1

31.00

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
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II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
-Земљани радове ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату, цене садрже све радне операције,
утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарствуВисокоградња GN 200", као и остале трошкове и зараду предузећа.
-Цене садрже трошкове црпљења атмосферске воде за време извођење радова, укључујући израду приврмених сабирних
земљаних канала и шахтова за инсталисање муљних пумпи.
- Цена саџи обавезу да градилиште обезбеди лаком оградом и спречи приступ пролазника.
Цене садрже геодетско снимање терена пре и после извршења земљаних радова на основу кога ће се извршити коначни
обрачун стварно изведених количина радова.

-

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству - Високоградња ГН 200", при чему ће сви ископи бити обрачунати по м3 самониклог тла, а сви насипи и
одвоз по м3 растреситог материјала (растреситост материјала 25%).
Ред
бр

II/1

Јед.
мере

Опис

ПЛАТО 1
Набавка и насипање природне мешавине шљунка
као подлога за бетонирање плоче у слоју
дебљине d=10 cm и збијање механичким
средствима.
Обрачун по m2.

m2

Количина

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

204.50

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО:
III БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
~Бетонски радове ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све
радне операције , утриошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарствуGN 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
~ Бетон ће бити справљен, транспортован , уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује
важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон". Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента
атестираних по важећим стандардима и чисте воде.
~ Цена садржи обавезу извођача да негује бетон поливањем чистом водом најмање седам дана након бетонирања, а у случају
екстремно високих спољних температура негу продужити до четрнаест дана. Обезбедити заштиту и од осталих
хидрометеоролошких услова. (киша, мраз)
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству - Високоградња GN 400".
Цена по
Ред
Јед.
КолиУкупна цена без
Опис
јединици мере
бр
мере
чина
ПДВ-а
без ПДВ-а

III/
1

III/
2

ПЛАТО 1
Бетонирање плоче на тлу дебљине д=10см
лакоармираним бетоном армираним завареним
мрежема Q 335, бетоном MB30 . Плочу извести у
попречном и подужном паду прилагођеном
околном терену под строгом геодетском
контролом. Арматура се обрачунава посебно.
Обрачун по m2
ПЛАТО 1
Уградња предходно демонтираних ивичњака,
димензија 18/24, на урађеном тампон слоју, у
бетонском рамену од MB20.
Обрачун по m1, раме и ивичњак

m2

m1

204.50

31.00

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
~Армирачки радове ће бити изведени у свему према статичком прорачуну, арматурним нацртима. Цене садрже све радне
операције , утришке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-ГН 400",
као и остале трошкове и зараду предузећа.
~ Арматуру урадити од свих квалитета челика предвиђених у статичком прорачунуа у свему према одредбама које прописује
важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" и важећим правилницима за бетонско гвожђе. За
квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
~ Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних
слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну
арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре.
Обрачун количина изврђити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
Цена по
Ред
Јед.
КолиУкупна цена без
Опис
јединици мере
бр
мере
чина
ПДВ-а
без ПДВ-а

IV/
1

ПЛАТО 1
Набавка,чишћење,сечење и монтажа арматуре
свих квалитета према пројекту МАГ 500/560 и
МАР 500/560 за армирање плоче
Обрачун по kg

kg

1,227.00

АРМИРАЧКИ

РАДОВИ УКУПНО:

V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
Каменорезачки радови ће бити изведени у свему према пројекту и правилима заната. Цене садрже све радне операције, утрошке
материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству" за ту врсту радова, као и
остале трошкове и зараду предузећа.
Ови технички услови утврђују поступак за извођење спољње облоге од плоча и коцке од природног камена. Облагање каменом
могу вршити само за то специјализована предузећа или погони.
Пре почетка радова на облагању, извођач је дужан да провери претходно изведене грађевинске радове и упзори надзорног
органа на евентуалне недостатке код подлоге. Подлогу је пре почетка радова потребно очистити и опрати, а бетонске и
армиранобетонске површине орапавити. Радове извести према техничким условима у складу са припадајућим СРПС-ом.
Радовима ће бити обухваћено облагање спољњих стаза и степеница плочама и коцком изрезаним из блокова природног камена.
Камен употребљен за ове радове, допрема се на градилиште исечен у комаде према датим детаљима и димензијама, мора да
буде здрав, ситнозрн, без пукотина, уједначене боје и структуре. Врста камена, димензије и обрада површина, одређена је кроз
позиције предрачуна.
Начин полагања и уградње, као и међусобне везе камених елемената разрађује извођач и радионичке цртеже даје на увид
надзорном органу.
Извођач је дужан да понуди камен одговарајуће класе и димензија према СРПС-у, отпоран на хабање и ударе, атмосферске
утицаје или хемикалије, као и начин облагања који одговара месту уградње. Радове треба извести чисто и прецизно, по
детаљима, ивице оштре или правилно заобљене. Спојнице морају бити минималне ако није другачије прописано пројектом.
Ако се облагање изводи на малтеру, треба се применити цементни малтер, а према потреби додати хидратисани креч или неко
средство за пластифицирање, брзо везивање, водонепропусност и сл. Цемент и креч морају одговарати одредбама СРПС-а, а
за евентуална додатна средства користити она која неће изазвати никакве штетне последице услед хемијских и електрохемијских утицаја изазваних при додиру облоге са осталим уграђеним материјалима. Песак мора да буде чист, без органских
примеса, пран, одговарајућег гранулометријског састава. Вода не сме да садржи примесе које би штетно деловале на материјале
који се уграђују.
За поједине врсте радова (степенице и сл.) употребити камен специјалних димензија и профилације. За заптивање спојница
(где је наведено) употребити трајно пластично еластични кит.
Овај опис је саставни део сваке појединачне описане позиције радова и исти не искључују примену одредаба норми и важећих
прописа у грађевинарству из ове области.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству" за ту врсту радова.
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Ред
бр

V/1

V/2

Опис

Јед.
мере

Количина

ПЛАТО 1
Набавка материјала, израда и постављање
гранитних плоча дебљине d=4cm, у слоју
цементног малтера d=5cm, на лакоармираној
бетонској плочи у паду. Плоче су димензија
20cm/слободно, постављају се са уским фугама.
Плоче противклизне, финална обрада
паљењем.Гранито гнајс типа "мариово крин" или
сл.
Обрачун по m2
ПЛАТО 1
Набавка материјала, израда и постављање
гранитних чела степеника димензија
10цм/20цм/30-60цм у слоју цементног малтера
d=5cm, на лакоармираној бетонској плочи у паду.
Плоче противклизне, финална обрада
паљењем.Гранито гнајс типа "мариово крин" или
сл.
Обрачун по m1

m2

204.50

m1

48.50

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ НА ПОПЛОЧАВАЊУ СТАЗА УКУПНО:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А/ за изградњу платооа испред испраћајних капела на
Централном гробљу
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
УКУПНО СВИ РАДОВИ

страна 26 од 45

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Б/ за реконструкцију улазне капије на Централном гробљу у Београду
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ
Поред описа појединих ставки радова, извођач радова ће ценама обухватити и следеће заједничке услове:
- Цена сваке ставке садржи рад, материјале, алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи, као
и остале трошкове и зараду предузећа.
- Свака врста рада извешће се у складу са са важећим нормативима и техничким происима за ту врсту радова.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се на основу важећих норми по јединицама мера зависно од врсте
припремних радова.
Цена по
Ред
Јед.
КолиУкупна цена без
Опис
јединици мере
бр
мере
чина
ПДВ-а
без ПДВ-а

I/1

I/2

I/3

I/4

Демонтажа и премештање на нову локацију
постојеће цвећаре.
Обрачун по ком
Демонтажа и постојеће металне капије и ограде.
Димензија 15 м, са одвозом у браварску
радионицу на гробљу Лешће.
Обрачун паушално
Рушење постојећих бетонских стубова и
бетонских стопа са одвозом шута на градску
депонију.
Обрачун m³
Обарање ивичњака са спољне и унутрашње
стране капије за пролаз возила у време изградње
капије.
Обрачун m

ком

1.00
1.00

п
5.50
m³
8.00
m

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗЕМЉАНЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
-Земљани радове ће бити изведени у свему према пројекту и геомеханичком елаборату, цене садрже све радне операције,
утрошке материјала, помоћни алат и радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња
ГН 200", као и остале трошкове и зараду предузећа.
Цене садрже трошкове црпљења атмосферске воде за време извођење радова, укључујући израду приврмених сабирних
земљаних канала и шахтова за инсталисање муљних пумпи.
Цена садржи обавезу да градилиште обезбеди лаком оградом и спречи приступ пролазника.
Цене садрже геодетско снимање терена пре и после извршења земљаних радова на основу кога ће се извршити коначни обрачун
стварно изведених количина радова.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству - Високоградња ГН 200", при чему ће сви ископи бити обрачунати по м3 самониклог тла, а сви насипи и одвоз
по м3 растреситог материјала (растреситост материјала 25%).
Ред
бр

II/1

Опис

Сечење асфалта и машински ископ стопе за
стубове.

Јед.
мере

Количина

m³

2.15

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Обрачун по m³
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III БЕТОНСКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕТОНСКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
~Бетонски радове ће бити изведени у свему према пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све
радне операције , утриошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарствуГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа.
~ Бетон ће бити справљен, транспортован , уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује
важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон". Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента
атестираних по важећим стандардима и чисте воде.
~ Цена садржи обавезу извођача да негује бетон поливањем чистом водом најмање седам дана након бетонирања, а у случају
екстремно високих спољних температура негу продужити до четрнаест дана. Обезбедити заштиту и од осталих
хидрометеоролошких услова. (киша, мраз)
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству - Високоградња ГН 400".
Цена по
Ред
Јед.
КолиУкупна цена без
Опис
јединици мере
бр
мере
чина
ПДВ-а
без ПДВ-а

III/
1

III/
2
III/
3
III/
4
III/
5
III/
6

Бетонирање армирано бетонских темељхих стопа
бетоном МБ 30 у потребној оплати.
Обрачун по m³
Бетонирање армирано бетонских правоугаоних
стубова димензија 40/40 у бетоном МБ 30 у
потребној оплати.
Обрачун по m³
Бетонирање лукова са потребном оплатом и
просторном скелом.
Обрачун по m³
Бетонирање венца у сложеној оплати МБ 30
обрачун по m³
Зидање зидова са леве и десне стране од
бетонских блокова дебљине д 40цм
обрачун по m³
Бетонирање венца на бочним зидовима у
сложеној оплати.
Обрачун по m³

m³

m³

2.15

1.92
8.00

m³
m³

1.50
5.52

m³
0.40
m³
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IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА АРМИРАЧКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
~Армирачки радове ће бити изведени у свему према статичком прорачуну, арматурним нацртима. Цене садрже све радне
операције , утришке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-ГН 400",
као и остале трошкове и зараду предузећа.
~ Арматуру урадити од свих квалитета челика предвиђених у статичком прорачунуа у свему према одредбама које прописује
важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" и важећим правилницима за бетонско гвожђе. За
квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова.
~ Јединична цена садржи и постављање подметача од челика, пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних
слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну
арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције.
РАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по кг без обзира на сложеност и пречник шипки арматуре.
Обрачун количина изврђити према табличним тежинама арматуре и дужинама из арматурних нацрта.
Цена по
Ред
Јед.
КолиУкупна цена без
Опис
јединици мере
бр
мере
чина
ПДВ-а
без ПДВ-а

IV/
1

Набавка,чишћење, сечење и монтажа арматуре
свих квалитета према пројекту за армирање
лукова, стубова, темеља и венаца у свему према
пројекту
Обрачун по kg

kg

805.00
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V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАМЕНОРЕЗАЧКЕ РАДОВЕ
Извођач радова је поред описа појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове:
Каменорезачки радови ће бити изведени у свему према пројекту и правилима заната. Цене садрже све радне операције, утрошке
материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству" за ту врсту радова, као и
остале трошкове и зараду предузећа.
Ови технички услови утврђују поступак за извођење спољње облоге од плоча и коцке од природног камена. Облагање каменом
могу вршити само за то специјализована предузећа или погони.
Пре почетка радова на облагању, извођач је дужан да провери претходно изведене грађевинске радове и упзори надзорног
органа на евентуалне недостатке код подлоге. Подлогу је пре почетка радова потребно очистити и опрати, а бетонске и
армиранобетонске површине орапавити. Радове извести према техничким условима у складу са припадајућим СРПС-ом.
Радовима ће бити обухваћено облагање спољњих стаза и степеница плочама и коцком изрезаним из блокова природног камена.
Камен употребљен за ове радове, допрема се на градилиште исечен у комаде према датим детаљима и димензијама, мора да
буде здрав, ситнозрн, без пукотина, уједначене боје и структуре. Врста камена, димензије и обрада површина, одређена је кроз
позиције предрачуна.
Начин полагања и уградње, као и међусобне везе камених елемената разрађује извођач и радионичке цртеже даје на увид
надзорном органу.
Извођач је дужан да понуди камен одговарајуће класе и димензија према СРПС-у, отпоран на хабање и ударе, атмосферске
утицаје или хемикалије, као и начин облагања који одговара месту уградње. Радове треба извести чисто и прецизно, по
детаљима, ивице оштре или правилно заобљене. Спојнице морају бити минималне ако није другачије прописано пројектом.
Ако се облагање изводи на малтеру, треба се применити цементни малтер, а према потреби додати хидратисани креч или неко
средство за пластифицирање, брзо везивање, водонепропусност и сл. Цемент и креч морају одговарати одредбама СРПС-а, а
за евентуална додатна средства користити она која неће изазвати никакве штетне последице услед хемијских и електрохемијских утицаја изазваних при додиру облоге са осталим уграђеним материјалима. Песак мора да буде чист, без органских
примеса, пран, одговарајућег гранулометријског састава. Вода не сме да садржи примесе које би штетно деловале на материјале
који се уграђују.
За поједине врсте радова (степенице и сл.) употребити камен специјалних димензија и профилације. За заптивање спојница
(где је наведено) употребити трајно пластично еластични кит.
Овај опис је саставни део сваке појединачне описане позиције радова и исти не искључују примену одредаба норми и важећих
прописа у грађевинарству из ове области.
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбма које прописују "Нормативи и стандарди радова у
грађевинарству" за ту врсту радова.
Цена по
Укупна цена без
Ред
Јед.
КолиОпис
јединици мере
ПДВ-а
бр
мере
чина
без ПДВ-а
Облагање стубова и лукова гранитом типа РОЗЕ КРИН
V/1 или еквивалентно на лепку са анкерима који се каче
између гранитне плоче и бетона. Димензије плоча 50*
80цм дебљине 2цм
Обрачун по m2
m2
80.00
V/2

V/3

Облагање зидова гранитом типа РОЗЕ КРИН или
еквивалентно на лепку са анкерима који се каче
између гранитне плоче и бетона. Димензије плоча 50*
80цм дебљине 2цм
Обрачун по m2

m2

28.00

Израда крста од неполираног гранита АФРИКА РЕД у
свему према пројектној документацији.
Обрачун по m3

m3

0.18
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VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА
Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према јединици мере дате уз опис појединих ставки
радова(обрачун по комаду , килограму или метру дужном), за све по општем опису и описима појединачних ставки радова.
Цена по
Укупна цена без
Ред
Јед.
КолиОпис
јединици мере
ПДВ-а
бр
мере
чина
без ПДВ-а

VI/
1

Опшивање венца на лучној капији и венца на
бочним зидовима пластифицираним
алуминијумским лимом. Развијене ширине
122цм
Обрачун по m1

м1

10.02
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VII БРАВАРСКИ РАДОВИ
Oпшти oпис
Свe брaвaрскe рaдoвe oд црнe брaвaриje, извeсти стручнo и квaлитeтнo oд стaндaрдних гвoздeних прoфилa, цeви, кутиja,
пуних oкруглих и квaдрaтних прoфилa и лимoвa, a прeмa извoђaчкoм прojeкту, дeтaљимa, oпису и упутству прojeктaнтa и
нaдзoрнoг oргaнa.
Мaтeриjaл зa изрaду, oкoв и спojни мaтeриjaл, мoрajу бити квaлитeтни, кao и дa oдгoвaрajу вaжeћим тeхничким прoписимa.
Вeзивaњe пojeдиних дeлoвa oбaвити хeфтoвaњeм, вaрeњeм, зaкивцимa или зaвртњимa, прeмa oпису и дeтaљу. Зaвршнa
oбрaдa вeзa мoрa бити квaлитeтнa (oбрaдa вaрoвa, зaoбљaвaњe зaкивaкa, фрeзeнкoвaњe зaвртњa и др.).
Гoтoвe дeлoвe aнтикoрoзивнo зaштитити jeдним прeмaзoм у рaдиoници и другим нa грaдилишту нaкoн угрaђивaњa. Мoнтaжa
eлeмeнaтa мoрa бити извршeнa стручнo. Мoнтирaни дeлoви мoрajу стajaти у пoлoжajу прeдвиђeнoм прojeктoм.
Извoђaч je oбaвeзaн дa урaди рaдиoничкe дeтaљe и дa стaви свe свoje eвeнтуaлнe примeдбe, при изрaди дeтaљa брaвaриje, jeр
je oдгoвoрaн зa испрaвнoст и функциoнисaњe брaвaриje, кao и трajнoст у eксплoaтaциjи. Сви рaдиoнички cртeжи мoрajу бити
oдoбрeни oд стрaнe прojeктaнтa.
Oкoв кojи будe угрaђeн мoрa бити oдoбрeн oд стрaнe прojeктaнтa и инвeститoрa. Мoнтирaњe свих eлoксирaних, никлoвaних
или aнтикoрoзивних дeлoвa, мoрa сe вршити пoслe зaвршeткa свих фaбричких рaдoвa и пoпрaвки, кao и eвeнтуaлнoг
чишћeњa oбjeктa или eлeмeнaтa, кисeлинaмa, oднoснo нeпoсрeднo прeд прeдajу oбjeктa.
Дeo брaвaриje, бojи сe рaдиoнички, прe мoнтaжe. Зa бojeњe брaвaриje мoжe сe упoтрeбити сaмo првoклaсни мaтeриjaл,
рaдoвe мoжe oбaвити сaмo стручнa рaднa снaгa. Oбojeнe пoвршинe мoрajу бити чистe, бeз мрљa и трaгoвa чeткe. Нa
истoбojним пoвршинaмa, тoн мoрa бити пoтпунo уjeднaчeн. сaстaвци рaзличитo oбojeних пoвршинa, мoрajу бити oштри и
рaвни. Избoр, бoja тoнoвa и структурe врши прojeктaнт, у oквиру угoвoрeнoг квaлитeтa и цeнe, a извoђaч je дужaн дa пoднeсe
тoн кaртe зa избoр бoje, и дa зaтим oбojи свe oдрeђeнe пoвршинe у oдгoвaрajућeм изaбрaнoм тoну, бeз тoнских oдступaњa.
Oбojeнe пoвршинe сe нe смejу oтирaти, мрeшкaти, пуцaти или љуштити. При фaрбaњу брaвaриje, извoђaч je дужaн дa
зaштити свe дoдирнe пoвршинe, зидoвe и пoдoвe, кojи би тoм приликoм мoглe бити oштeћeни, кao и дa eвeнтуaлнa oштeћeњa
oдстрaни пo oбaвљeнoм пoслу.
Свe рaдoвe трeбa oбaвити тeхнички испрaвнo, сa свим прeдрaдњaмa и зaвршним рaдoвимa. Свe пoвршинe oчиститити oд рђe,
минизирaти, китoвaти и пoслe сушeњa брусити. Свe нeрaвнинe и удубљeњa китoвaти двoкoмпoнeнтним китoм. Бojити двa путa
бojoм, a зaтим лaкирaти, укoликo тo у шeми oдгoвaрajућe брaвaриje ниje другaчиje нaзнaчeнo.
Aнтикoрoзивнa зaштитa, бojeњe брaвaриje нe oбрaчунaвa сe пoсeбнo, нeгo су урaчунaти у цeни брaвaрских пoзициja.
Свe мeрe зa брaвaриjу узeти нa лицу мeстa, нa грaдилишту.
Oвaj oпис je сaстaвни дeo свaкe пojeдинaчнe oписaнe пoзициje рaдoвa и исти нe искључуjу примeну oдрeдaбa нoрми и вaжeћих
прoписa у грaђeвинaрству из oвe oблaсти.

Ред
бр

VII
/1

VII
/2

Опис

Јед.
мере

Количина

ком
kg

1.00
101.60

ком
kg

2.00
96.88

Цена по
јединици мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Израда двокрилних врата димензије 510*360 цм
израђених од кутијастих профила 40*40мм и
пуног профила 20*20 мм са фазонским
елементима и потребним оковом. У свему према
пројектној документацији.
Обрачун по kg

Израда једнокрилних врата димензије 200*300 цм
израђених од кутијастих профила 40*40мм и
пуног профила 20*20 мм са фазонским
елементима и потребним оковом. У свему према
пројектној документацији.
Обрачун по kg

БРАВАРСКИ РАДОВИ УКУПНО:
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Б/

за реконструкцију улазне капије на Централном гробљу у Београду

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
III БЕТОНСКИ РАДОВИ
IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ
V КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ
VII БРАВАРСКИ РАДОВИ
УКУПНО СВИ РАДОВИ

ОПШТА Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
за реконструкцију капела са платоом и главна улазна капија на
Централном гробљу

A/+Б/

А/

УКУПНО: Реконструкција платооа испред испраћајних
капела на Централном гробљу у Београду

Б/

УКУПНО: Реконструкција главнe улазне капије на
Централном гробљу у Београду

A/+Б/

СВЕГА: Реконструкција капела са платоом и главна
улазна капија на Централном гробљу

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

НАПОМЕНА: Сви заинтересовани понуђачи који желе да остваре увид у пројекат, могу то
учинити сваким радним даном (понедељак – петак од 10:00 до 13:00 часова), а свој долазак
могу да најаве на e-mail адресу toplica.milisavljevic@beogradskagroblja.rs.
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ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Напомена: Понуђач није у обавези да понуди наведени образац
Сагласно члану 88. став 1. ЗЈН, понуђач доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.

Врста трошкова

Износ трошкова у динарима

1.
2.
3.
4.
Укупно:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ОБРАЗАЦ 5

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
_____________________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ
ЧЛ.75.СТАВ 2. ЗЈН-А
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________ (навести назив и
адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Поштовао сам обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде и гарантујем да сам
ималац права интелектуалне својине (ако их има) и да ћемо изводити радове и
испоручивати добра која су предмет ове јавне набавке, у свему и у складу са важећим
стандардима који су одређени прописима и конкурсном документацијом.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА
У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу

__________

%

вредности набавке, а што се односи на:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Напомена:
Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%.
Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 8

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам
стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке чувати и штитити као
поверљиве укључујући и подизвођаче.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира
на степене те поверљивости.
Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 9

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач
_________________________ уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци,
у року од 5 дана од дана закључења уговора, наручиоцу доставити бланко соло меницу на
износ од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, менично овлашћење за попуну
и наплату менице, захтевом за регистрацију менице овереним од пословне баке и копијом
картона депонованих потписа.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ 10
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко соло менице за добро извршење посла –
КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)
Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо
ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ
од 10% (десет посто) од укупне вредности Уговора без ПДВ - а за НМВ - 46/2016,
РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА
ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, што номинално износи _______________ динара без ПДВ-а, а
по основу гаранције за добро извршења посла. Рок важења ове менице је од _________ 201_.
године до __________ 201_. године. Овлашћујемо ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски,
може извршити наплату са свих рачуна Дужника. Овлашћујем банку код које имамо рачун
да наплату-плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату
заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава
или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. ужник се одриче права на повлачење
овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на
сторнирање по овом основу за наплату. Меница је важећа и у случају да дође до промене
лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је
потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____________________ (име и презиме)
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке. На меници је
стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два)
истоветна примерка, од којих 1 (један) за Дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања
овлашћења

М.П.

Дужник - издавалац
менице

____________________________

________________________
потпис овлашћеног лица
*Oбразац се доставља са Меницом за добро извршење посла.
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ОБРАЗАЦ 10 А
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
ДУЖНИК: ____________________________________________
Седиште: _____________________________________________
Матични број: ________________________________________
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________
Текући рачун: _________________________________________
Код банке:_____________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
- за корисника бланко соло менице за озбиљност понуде –
КОРИСНИК: ЈКП “Погребне услуге“ Београд, (Поверилац)
Седиште: Београд, Рузвелтова бр.50.
Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије __________________ и овлашћујемо
ЈКП “Погребне услуге“ Београд, као повериоца, да предату меницу може попунити на износ
од 5% (пет посто) од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а као гаранцију за озбиљност
понуде, за НМВ - 46/2016, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА
УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ, што номинално износи
_______________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за озбиљност понуде. Рок важења
ове менице је од _______ 201_ . године до __________ 201_. године. Овлашћујемо ЈКП
“Погребне услуге“ Београд, као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, «Без
протеста» и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са
рачуна. ужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. Меница је
важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање
средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних
субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих
потписа код наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице трасанта. Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за
Дужника, а 1 (један) за Повериоца

Датум и место издавања
овлашћења
____________________________

М.П.

Дужник - издавалац
менице
________________________
потпис овлашћеног лица

*Oбразац се доставља са Меницом као гаранција за озбиљност понуде.
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ОБРАЗАЦ 11

*Овај образац залепити на коверти или на кутији на предњој страни понуде која се
доставља наручиоцу.

ПОШИЉАЛАЦ:_________________________________
_________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“
Београд, ул. Рузвелтова 50

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И
ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ
ГРОБЉУ
НМВ – 46/2016

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДАстрана 42 од 45

*у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
НМВ-46/2016
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“, Београд, Рузвелтова бр. 50 (у даљем тексту:
Наручилац), које заступа директор мр Драган Балтовски,
ПИБ: 100133006
Матични број: 07049455
и
2.
_________________________, ________________ (у даљем тексту: Понуђач),
кога представља ______________________________________.
ПИБ: ____________________
Матични број: ____________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац, на основу члана 31. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“, број 29/13),
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. НМВ-46/16 - РЕКОНСТРУКЦИЈА
КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ
ГРОБЉУ, за потребе Наручиоца;
- да је Понуђач доставио понуду број ______/16 од ___.___.2016. године и да понуда у
потпуности одговара условима из позива и конкурсне документације, која је саставни део
овог Уговора и
- да је Наручилац у складу са Одлуком о додели уговора број: _____-__/16 од __.___.2016.
године изабрао Наручиоца за јавну набавку великее вредности бр.НМВ - 46/16 за потребе
Наручиоца.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка - РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ И
ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ НМВ 46/2016, у свему
према техничкој спецификацији.
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Члан 3.
Извођач радова се обавезује да радове на РЕКОНСТРУКЦИЈА КАПЕЛА СА ПЛАТООМ
И ГЛАВНА УЛАЗНА КАПИЈА НА ЦЕНТРАЛНОМ ГРОБЉУ НМВ – 46/2016, изврши
у свему по понуди Понуђача број: ____/2016. од ____.____.2016. године, која чини саставни
део овог уговора.
Члан 4.
Укупна вредност услуге са свим трошковима, из члана 1. овог Уговора, без пореза на додатну
вредност износи
____________________________________________________динара
(словима:_______________________________________________________________динара).
Укупна вредност услуге са свим трошковима, из члана 1. овог Уговора, са порезом на
додатну вредност износи __________________________________________ динара
(словима:_______________________________________________________________динара).
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 5.
Рок за извршење радова из члана 2. овог уговора је 70 календарских дана од дана записничког
увођења у посао, тј. датума завођења Записника код Наручиоца.
Записник о увођењу у посао ће бити оверен од стране овлашћеног лица Извођача радова и
овлашћеног лица Наручиоца.
Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 7 календарских дана од дана обостраног
потписа уговора.
Извођач радова се обавезује да ће у року од 7 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу
да достави динамички план извођења радова на усвајање.
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да ће у року од 5 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу
доставити бланко соло меницу на износ од 10% од вредности уговора (са свим трошковима
без ПДВа), који ће бити са клаузулама: неопозива, „наплатива на први позив“ и без права на
приговор, важности 30 дана дуже од дана трајања уговора.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од пријема исправно достављеног
рачуна
за извршене радове, изврши уплату на рачун Извођача радова број:
__________________________, код ________________________________банке у Београду.
Привремену ситуацију Извођач је дужан да достави Наручиоцу до 5 - ог у месецу за радове
изведене у претходном месецу, што потврђује достављањем оверених листова грађевинске
књиге, а окончану ситуацију у року од 15 дана од дана потписаног записника о примопредаји
радова.
Оверу испостављених ситуација Наручилац је дужан да овери у року од 8 дана од дана
пријема.
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију дужан је да изврши
плаћање неспорног дела а спорни део се има решити кроз наредну привремену ситуацију.
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За сваку привремену и окончану ситуацију Извођач је обавезан да води грађевинску књигу
и грађевински дневник које оверава надзорни орган Наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Члан 8.
Извођач радова је обавезан да услуге пружа стручно на начин који наручиоцу обезбеђује
несметан и безбедни рад.
Извођач радова сноси одговорност за штету коју Наручилац претрпи услед незаконитог,
неквалитетног и непотпуног извођења радова и исту је дужан да надокнади.
Члан 9.
Овај уговор ступа на снагу даном последњег потписа овлашћеног лица уговорних страна, а
закључује се на период од годину дана.
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може, у писменој форми, да откаже
Уговор пре истека рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 15 (петнаест) дана.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог Уговора потребна писана
форма, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, у супротном
за све спорове по овом Уговору, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
добија по 3 (три) примерк

ЗА ИЗВОЂАЧА
ДИРЕКТОР

___________________

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР

______________________
мр Драган Балтовски
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