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На основу члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС” бр. 29/13), а у вези са чланом 61. 
Закона о јавним набавкама (”Сл.гласник РС” бр.124/12), у складу са Законом о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама (”Сл.гласник РС” бр.14/15” и Сл.гласник РС” бр.68/15), у даљем тексту „Закон“ 
и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 01-5665/1 од 08.12.2015. године, од 
стране Комисије за јавну набавку формиране Решењем о образовању комисије за јавну набавку број 01-
5665/2 од 08.12.2015. године, припремљена је следећа 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  за јавну набавку радова у отвореном поступку 

 
 
 
 
 
 

 
Јавна набавка Адаптација дела операционог блока ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА Наручилац 
Редни број 102/15-Р/ОП Извроска 3 Адреса 
Позив за подношење 14.12.2015.   понедељак   Суботица Седиште 
Портал ЈН 024/625-715 Телефон 
Портал СГ obtender@gmail.com e-mail 
Рок за подношење  www.bolnicasubotica.com Web страница 
Јавно отварање 

14.12.2015.   понедељак  

14.01.2016.   четвртак 12:00 ч 
14.01.2016.   четвртак 12:30 ч  Петар Кнежевић, дипл.менаџер Контакт  особа 

 
Комисија за јавну набавку: 

 

Петар Кнежевић, дипл.менаџер Службеник за јавне набавке 
Ненад Благојевић,инж Стручни сарадник 
Маријана Дивљак члан 
Дејан Павловић члан 

 
- конкурсна документација садржи 47 нумерисаних страна - 

 
 
 
 
 

децембар 2015. – јануар 2016. 
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Наручилац Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, Суботица 
На основу члана 55,57. и 60.Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» брoj 124/2012 од 29.12.2012.) и члана 85 Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним набавкама ("Службeни глaсник РС, брoj 68/2015 од 04.08.2015.) објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
Подаци о наручиоцу: 

Назив: Општа болница Суботица 
Адреса и телефон: Изворска 3 , Суботица , 024/625-715 
Интернет страница: www.bolnicasubotica.com 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Подаци о предмету и поступку јавне набавке: 

Врста поступка ЈН: Отворени 
Врста предмета ЈН: Радови 
Опис предмета ЈН: Адаптација дела операционог блока 
Назив из општег речника: Грађевински радови 
Ознака из општег речника: 45000000 
Број партија: - 

 
Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум: Најнижа понуђена цена 
Елементи критеријума:  Цена 

 
Начини преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је документација доступна: 

Начини преузимања: Конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на сајту наручиоца 
Сајт-интернет страница:  http://www.bolnicasubotica.com   
Линк за преузимање: http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2015/  

 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

Рок и време истека рока: 

Напомене: 

 
           
 
          
 
             

30 дана , односно крајњи рок за подношење понуда је 14.01.2016. до 12:00 часова 
Благовременим  ће  се  сматрати  све  понуде  које  стигну  на  адресу  (писарницу)  наручиоца 
најкасније наведеног рока. Понуде се подносе у  затвореној и запечаћеној коверти на адресу 
наручиоца:  Општа  болница  Суботица,  Суботица,  Изворска  3,  24000  Суботица  у  писарницу 
Наручиоца у главном холу, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Понуда за учествовање у поступку 
јавне  набавке  РАДОВИ  НА  ОП  БЛОКУ ,  редни  број  ЈН  102/15-Р/ОП“.  На  полеђини  коверте 
уписује се назив, адреса понуђача, телефон и контакт особа.

 
Отварање понуда (место, време, начин):  

Место: 
Општа болница Суботица, Изворска 3, Суботица у канцеларији Одељења за техничке послове , 

Време: 

Начин 
 

зграда са ознаком „O“, први спрат. 
14.01.2016. до 12:00 часова 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, 
последњег дана горе наведеног рока.

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа у истом, дужни су да својство представника 
понуђача докажу на основу овереног и потписаног пуномоћја од стране овлашћеног лица Понуђача, сa прeцизним нaвoђeњeм обима 
oвлaшћeњa пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдњи. Наведена пуномоћ се предаје Комисији за 
јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

 
Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

25 дана од дана јавног отварања понуда 

 
Контакт (особа, место, време, број телефона, e-mail адреса...):  

Контакт особа: Петар Кнежевић, дипл.менаџер 
Телефон/факс: 024/625-715 
E-mail: obtender@gmail.com  

Напомена: 
Ближе информације у вези са конкурсном документацијом могу се захтевати и добити 
искључиво писменим путем , путем електронске поште или факса 
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- У П У Т С Т В О - 
понуђачима како да сачине понуду 

 

1 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
1.1 Опис предмета јавне набавке 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Адаптација дела операционог блока 
ВРСТА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови 
НАЗИВ ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА Грађевински радови 
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 45000000 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ  Радови ОП блок 
ВРСТА ПОСТУПКА Отворени 
ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА Закључење уговора о јавној набавци радова 
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА До извршења обавеза обе уговорне стране 
ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ Процењена вредност ће бити објављена у записнику о отварању понуда. 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

www.portal.ujn.gov.rs и  
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2015/   

 
1.2 Опис партија – ЈН формирана без партија 

 
2 ЈЕЗИК 
2.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена : Понуда и сви обавезни документи који се 

прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво на српском језику. Техничке спецификације, 
каталози и сертификати могу бити приложени на енглеском језику. Остали документи морају бити 
преведени од стране судског тумача уколико је то посебно наведено. 

 
3 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА И ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
3.1 Прихватљива понуда треба да садржи следеће обавезне документе:  

ДОКУМЕНТ: ИЗДАЈЕ И ОВЕРАВА: ОРИГИНАЛ / КОПИЈА 
Образац понуде (Документ бр.3) Понуђач Оригинал 
Податке о учесницима у заједничкој понуди  
(Документ бр.3а) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Податке о подизвођачима,  
(Документ бр.3б) – опционо  

Понуђач Оригинал 

Образац техничких карактеристика добара (Документ бр.4) Понуђач Оригинал 
Модел Уговора (Докуметнт бр.5) Понуђач Оригинал 
Образац за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 
Закона (Документ бр.6) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75 и 76 
Закона (Документ бр.6а) 

Понуђач Оригинал 

Образац изјаве о независној понуди (Документ бр.7) Понуђач Оригинал 

Образац трошкова припреме понуде (Документ бр.8) Понуђач Оригинал 

ОП образац Понуђач Копија 

 
*Наручилац задржава право провере валидности докумената за које се достављају копије. Понуђач је дужан по 
захтеву Наручиоца да достави оверене копије докумената и/или оригиналне документе на увид. 
*Понуда поред обавезних докумената може да садржи и остале карактеристике, друге описе добара, 
сертификате квалитета, каталоге и сл. 
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3.2 Начин попуњавања образаца који су саставни део конкурсне документације и понуде 
3.2.1 Образац понуде – Документ 3:  Све тражене позиције у овом обрасцу морају бити попуњене или 

заокружене, у зависности како је захтевано, односно сви битни подаци за закључење уговора морају 
бити наведени (цена, рок испоруке, услови и начин плаћања, важност понуде итд.), у супротном 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

3.2.2 Подаци о подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди – Документи 3а и 3б: достављају се 
уколико понуђач не наступа самостално, у складу са тачкама 7 и 8 Упутства. Уколико понуђач наступа 
самостално није дужан да достави ове документе. Уколико понуђач наступа са заједничком понудом 
или подизвођачем, у  моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел 
оверева понуђач-носиоц посла.  

3.2.3 Образац техничких карактеристика – Документ бр.4: Оверен печатом и потписом на свакој страни, 
чиме понуђач доказује да је упознат са садржајем тражених карактеристика добара и потврђује да 
понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике. Сва понуђена добра морају бити у 
складу са постављених захтевима Наручиоца и траженим техничким карактеристикама, у супротном 
ће се понуда одбити као неодговарајућа. 

3.2.4 Модел уговора – Документ бр.5: Мора бити попуњен где је то предвиђено (сва празна поља која су 
предвиђена за податке који чине битне елементе уговора и подаци о понуђачу), потписан и оверен 
на свакој страни. Уколико је у питању заједничка понуда или понуда са подизвођачем, у  моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, а модел оверева понуђач-носиоц 
посла. Обавезно, оверити и потписати сваку страну модела уговора.  Уговор ће бити закључен након 
доношења одлуке овлашћеног органа наручиоца. Ако понуђач чија је понуда најповољнија одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, Наручилац ће закључити уговор са наредним најповољнијим 
понуђачем. Понуђач је дужан да на евентуални захтев Наручиоца, уз потписан уговор о купопродаји 
достави све судски или код општинског органа ОВЕРЕНЕ доказе из члана 76. Закона 

3.2.5 Образац/Изјава за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 – Документ бр.6: Табела у прилогу 
овог документа  мора бити попуњена на сваком пољу. Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

3.2.6 Изјава о независној понуди – Документ бр.7: Изјавом о независној понуди понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

3.2.7 Образац трошкова припреме понуде – Документ бр.8: У обрасцу трошкова припреме понуде могу 
бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства обезбеђења. Трошкове припреме и 
подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће 
понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења само под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

3.2.8 ОП образац - образац оверених потписа лица овлашћених (у надлежном суду/органу Управе) за 
заступање понуђача ради провере аутентичности потписа на достављеној понуди и оверених потписа 
лица овлашћених за заступање.  Овлашћено лице за заступање (уз приложен ОП образац) може да 
поднесе писано овлашћење другом лицу, да у његово име потпише понуду и све обрасце који се 
достављају уз понуду. Уколико се даје Овлашћење из претходног става мора да буде дато у писменој 
форми са печатом и потписом издаваоца овлашћења и сa прeцизним нaвoђeњeм обима oвлaшћeњa 
пунoмoћникa зa прeдузимaњe oдрeђeних прaвних пoслoвa или прaвних рaдњи у имe и зa рaчун 
Пoнуђaчa у прeдмeтнoj jaвнoj нaбaвци Нaручиoцa 
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3.3 Остали посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити састављена:  
3.3.1 Опција важења понуде: Понуда се мора дати са опцијом важења од најмање 30 дана а ради одлуке о 

избору најповољније понуде, у складу са Законом. Услови из понуде се не могу мењати до до истека 
30 дана од дана подношења. Уколико понуђач понуди опцију важења понуде мању од 30 дана, 
понуда ће бити оцењена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека рока важења понуде у 
писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду 

3.3.2 Понуђач је дужан да понуду поднесе у складу са следећим посебним условима: 

 Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом одређене услове. 

 Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за подношење понуда и 
Конкурсном документацијом и мора да садржи минимум једну целокупно понуђену партију, 
односно сва добра/услуге/радове у јавној набавци формираној без партија. 

 Понуда се доставља искључиво у читко писaној, штампаној форми; 

 Наручилац документацију (PDF формат) објављује на Порталу ЈН и својој интернет страници; 

 Сви елементи понуде, захтевани или не биће саставни део Уговора; 

 Понуда се доставља искључиво на обрасцима понуде објављеним од стране Наручиоца; 

 Модел уговора мора бити попуњен, оверен и потписан; 

 Наручилац ће у поступку јавне набавке да одбије неблаговремене понуде, а након прегледа 
понуда, да одбије све неодговарајуће и понуде неприхватљиве због битних недостатака у 
смислу члана 106 Закона; 

 Ако неки елемент није наведен, заокружен, попуњен у обрасцима конкурсне документације 
а може се утврдити из другог приложеног, овереног документа, пропуст се неће сматрати 
битним недостатком. 

 Понуда ће бити одбијена ако се утврди да садржи неистините податке или ако не одговара  
свим обавезним захтевима из конкурсне документације; 

 Услови плаћања, рокови испоруке, динамика испоруке морају бити јединствени за понуђене 
радове на нивоу партије или понуде (у јавној набавци која је формирана без партија) и 
усаглашени са мерним јединицама и захтевима из конкурсне документације; 

 Понуђач је у обавези да у својој понуди обухвати сва тражена добра, услуге или радове у 
оквиру набавке, односно партије, у супротном ће се понуда одбити као неприхватљива. 

 Понуда мора да садржи све битне елементе предвиђене конкурсном документацијом и 
евентуално накнадно послатим додатним појашњењима или изменама конкурсне 
документације а посебно оне елементе који су важни за оцењивање и примену 
методологије елемената критеријума за оцену понуда. 

 На све околности које нису регулисане овом конкурсном документацијом непосредно се 
примењују одредбе Закона. 

 Понуда може да се обезбеди увезивањем јемствеником, нумерисањем страна, прилагањем 
спецификације докумената, повезивањем у целину тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да се видно не 
оштете листови или печат. 

 Понуђач одговара и гарантује за осигуравање своје понуде и њену сигурност на наведене 
начине или ако сматра да је то потребно, путем другог још поузданијег начина. Уколико 
понуда није осигурана то ће бити евидентирано у записнику о отварању и извештају о 
стручној оцени, неће бити одбијена као неприхватљива а у том случају наручилац ће 
основано одбити сваку примедбу, жалбу понуђача и захтев за заштиту права који се односе 
на садржину понуде.  

 Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача.  

 Уколико се утврде исправке грешака које нису пропраћене на начин предвиђен претходном 
тачком, приликом јавног отварања понуда ће бити дозвољено представнику понуђача 
(уколико је присутан и уколико има одговарајуће овлашћење) да парафира уочену исправку, 
и друге формалне недостатке, у супротном ће се исправке и недостаци констатовати у 
Записнику а у вези са њом ће Комисија за јавне набавке поступати приликом сачињавања 
Извештаја о стручној оцени понуда. 
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3.4 

  Подаци  који  нису  уписани  у  приложене  обрасце  односно  подаци  који  су  уписани  мимо 
 образаца  неће  се  уважити,  и  таква  понуда  ће  се  одбити,  уколико  се  исти податак  не  буде 
 могао утврдити из другог приложеног документа. 
  Понуда  ће  бити  одбијена уколико  се  из  приложене  документације  не  могу  утврдити битни 
 елементи за примену методологије елемената критеријума или уколико не садржи обавезне 
 доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН. 
  Све обрасце оверева и потписује лице овлашћено за заступање. Понуда и сви обрасци који се 
 достављају  уз  понуду  морају  бити  потписани  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање 
 (сходно  обрасцу  ОП-овера  потписа  лица  овлашћеног  за  заступање) где год  је  то  у 
 документацији  предвиђено. Уколико  обрасце  потписује  лице  које  није  наведено  као 
 законски  заступник,  потребно  је  да  се  приложи  овлашћење  да  то  лице  може  да  потпише 
 понуду и све обрасце који чине саставни део понуде. 
  На  све  околности  које  нису  регулисане  овом  конкурсном  документацијом  непосредно  се 
 примењују одредбе Закона о јавним набавкама. 
  

Начин, рок и место достављања понуда – Понуде се достављају Комисији за јавне набавке у писаном 
облику,  на  српском  језику  у  затвореној  коверти,  непосредно  или  путем  поште  на  адресу:  Општа 
болницаСуботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица, писарница у главној згради са назнаком : НЕ 
ОТВАРАТИ  !  ПОНУДА  за  ЈН  – 102/15-Р/ОП  – ОП  БЛОК  РАДОВИ  – .  На  полеђини  коверте  навести  пун 
назив, број телефона, контакт особу и адресу понуђача. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, 
мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до крајњег рока за подношење понуда, датума и сата како 
је  наведено  на  првој  страни  конкурсне документације  (14.01.2016.  до  12:00  часова). Благовремена 
понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у Позиву за подношење понуда.

 

4 ПАРТИЈЕ 
4.1 Јавна набавка је формирана без партија. 

 

5 ПОНУДЕ  СА  ВАРИЈАНТАМА 
5.1 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 
6 НАЧИН  ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДА 
6.1 У складу са чланом  87 став 6 Закона, у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни 

или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Измена и допуна 
понуде може се поднети на начин који је предвиђен за подношење понуда, са посебном уочљивом 
назнаком на коверти да се ради о измени односно допуни понуде а најкасније до крајњег рока 
одређеног за подношење понуде. Понуђач, такође може да опозове своју понуду писменим 
изјашњењем о опозиву најкасније до крајњег рока одређеног за подношење понуде. Коверте у којима 
се подносе измене, допуне и опозиви понуда морају садржати податке захтеване на коверти за 
подношење понуде са разликом да се уместо „понуда за јавну набавку“ наводи „измена“ , „допуна“ 
или „опозив“. 
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7 ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
7.1 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
7.2 Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу. Наведени подаци се уносе у документ 3а. 

7.3 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50 % 
7.4 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору. 

7.5 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

7.6 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 
1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке 
који ће извршити преко подизвођача 

7.7 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

8 ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
8.1 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.”. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди 
другачије. 

8.2 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

8.3 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9 ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ УТИЧУ НА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  
9.1 Цена:  фиксна 
9.2 Начин плаћања: 30 % аванс, остатак по привременим ситуацијама уз сукцесивно одбијање аванса  
9.3 Гарантни рок: Гарантни рок најмање 3 године  
9.4 Важење понуде:    најмање 60 дана 
9.5.     Рок извршења: највише 30 дана 

- Тачка 9.2. – све исплате се врше у року од највише 45 (четрдесет пет) дана од дана настанка 
дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје: за аванс од дана ступања уговора на снагу, за  
коначан рачун  од  дана  овере  примопредајне документације  од  стране  Купца. 

- Тачка 9.3. – Гарантним периодом обухватају се све интервенције у смислу поправки делова објекта 
који су били предмет ове јавне набвке а при нормалној експлоатацији објекта  
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10 ВАЛУТА И ЦЕНА , ОБАВЕШТЕЊЕ О МАКСИМАЛНО МОГУЋИМ УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА: 
10.1 Све цене дати без ПДВ-а уколико није другачије назначено. Вредности у понуди морају бити исказане у 

динарима, заокружене на две децимале и исказане искључиво по јединици мере назначеној у обрасцу 
понуде. Ценовни елементи у понуди понуђача се исказују у динарима са свим урачунатим зависним 
трошковима и са паритетом ФЦЦО Купац као Наручилац. Цена је фиксна, са свим урачунатим зависним 
трошковима набавке и са паритетом ФЦЦО Купац. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге 
дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у обрасцу понуде у пољу „Укупни 
зависни трошкови“. Уколико понуђач у понуди наведе попусте и/или посебне погодности, ти 
попусти/посебне погодности неће бити од утицаја приликом избора најповољније понуде. 

10.2 Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну, сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o jaвним  
нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa  
мeрoдaвним. 

 

11 СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
11.1 Наручилац је предвидео четири банкарске гаранције као врсту финансијског обезбеђења. Средства 

финансијског обезбеђења морају бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права 
приговора. Банка која издаје гаранције мора бити регистрована на територији Републике Србије.  

11.2 Банкарска гаранција за озбиљност понуде - издaту у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, сa 
роком вaжности нaјмaње четрдесет дaнa дуже од дaтумa јавног отварања понуда. Гaрaнција морa бити 
безусловна, плaтива нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa 
конкурсном документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). 
Ако се зa време трaјaњa поступка јавне набавке промене рокови зa подношење и отварање понуда, 
вaжност бaнкaрске гaрaнције зa озбиљност понуде морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету 
гaрaнцију уколико понуђaч којем је додељен уговор о јавној набавци одустане од потписивања 
уговора. Гаранцију банке за озбиљност понуде понуђач доставља уз поднету понуду.  

11.3 Наручилац банкарску гаранцију за озбиљност понуде може активирати ако: 
- понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци одустане од потписивања уговора  

11.4 Банкарска гаранција за повраћај аванса - издaту у висини од 30% од вредности закљученог уговорa, са 
ПДВ-ом, сa роком вaжности до стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о 
квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa 
први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 
документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг); За 
уговорени авансни део средстава, изабрани понуђач-продавац ће о свом трошку обезбедити гаранцију 
банке за цео износ аванса са ПДВ (30% од укупно уговорене цене), која ће трајати најмање 3 дана дуже 
од предвиђеног датума примопредаје радова на паритету фццо Купац. Гаранцију банке понуђач ће 
обезбедити и предати Наручиоцу најкасније у року од 10 дана од дана обостраног потписивања 
уговора, а пре уплате уговореног – бескаматног аванса.  
Наручилац банкарску гаранцију за повраћај аванса може активирати ако: 
- извођач одустане од извршења уговора након уплате аванса, у висни уговореног аванса 
- услед непоштовања уговорених обавеза од стране извођача дође до раскида уговора 
Уз своју понуду понуђач доставља оригинално обавезујуће писмо намере за издавање банкарске 
гаранције за поврат аванса у вредности 30% са ПДВ. 
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11.5 Банкарска гаранција за добро извршење посла - издaту у висини од 10% од вредности закљученог 
уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње десет дaнa дуже од дaтумa конaчне испоруке - 
стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно 
усаглашеном пријему, односно окончане ситуације). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива нa први 
позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. 
Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме 
одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се зa време трaјaњa уговорa 
промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење 
послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде 
извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен уговором о јaвној нaбaвци; 
Изабрани понуђач-продавац ће о свом трошку обезбедити гаранцију банке за износ без ПДВ (10% од 
укупно уговорене цене), која ће трајати најмање 10 дана дуже од предвиђеног датума примопредаје 
радова на паритету фццо Купац. Гаранцију банке понуђач ће обезбедити и предати Наручиоцу 
најкасније у року од 10 дана од дана обостраног потписивања уговора, а пре уплате уговореног – 
бескаматног аванса.  
Наручилац банкарску гаранцију за добро извршење посла може активирати: 
- услед непоштовања уговорених обавеза од стране извођача дође до раскида уговора 
- услед услед доцње у извршењу грађевинских радова а према одредбама уговора 
Уз своју понуду понуђач доставља оригинално обавезујуће писмо намере за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла у вредности 10% без ПДВ. 

11.6 Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду - издaту у висини од 10% од 
вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa. 
Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме 
одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити поднету 
гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року у случaју дa добaвљaч не изврши обaвезу 
отклaњaњa квaрa који би могaо дa умaњи могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року. У 
тренутку примопредаје изабрани понуђач-продавац ће о свом трошку обезбедити гаранцију банке за 
отклањање грешака у гарантном периоду као средство обезбеђења за испуњење обавеза назначених у 
уговору на 10% вредности за пуштање на наплату у случају неизвршења, односно услед доцње у 
извршењу грађевинских радова или неизвршења истих у гарантном периоду а према одредбама 
уговора.  
Наручилац банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном периоду може активирати ако: 
- извођач не извршава уговорне обавезе везане за гаранције, у висни од 10% од вредности уговора 
Уз своју понуду понуђач доставља оригинално обавезујуће писмо намере за издавање банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном периоду у вредности 10% без ПДВ. 
 

12 ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
12.1 Свака  страница  која  садржи  податке  који  су  поверљиви  за понуђача или његовог подизвођача 

треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”. Наручилац је дужан да чува као 
поверљиве све податке о понуђачима  садржане  у  понуди  који  су  посебним  актом  утврђени  или  
означени  као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац  може  да  одбије  
да  пружи  информацију  која  би  значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

12.2 Наручилац  је  дужан  да  чува   као  пословну  тајну  имена  понуђача и поднете понуде до истека рока 
за отварање понуда. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у 
складу чл.14. Закона став 2. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди. 
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13 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ТРАЖЕНЕ И ЗАХТЕВАНЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
13.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 
20. Закона. Прихватљиви начини комуникације: Поштом на адресу „Општа болница Суботица, 
Суботица, 24000 Суботица, Изворска 3“; или на факс: 024/625-715; или путем е-маила: 
obtender@gmail.com  

13.2 Наручилац задржава право да од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача сходно члану 93. Закона. 

13.3 Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде који су од значаја за примену 
критеријума за доделу уговора или промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду 
учинила одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из природе поступка 
ове јавне набавке. 

13.4 Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између укупне и 
јединичне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком 
рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
14.1 Критеријум за доделу уговора :  Најнижа понуђена цена 
14.2 Елементни и методологија примене критеријума: цена 

У случају да постоје две понуде са истом понуђеном ценом, изабраће се понуђач који има краћи рок 
извршења, а у случају да је и то исто, понуђач који има дужи гарантни рок 

 
15 ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 
15.1 Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. – 
Изјава као доказ из документа 6. 

 

15.2 Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe 
свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 
16 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
16.1 Наручилац ће понуђачима на писмени захтев одобрити увид у локацију извођења радова и пројектно-

техничку документацију на основу које се изводе радови. 
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17 ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА 
17.1 Активна легитимација  
17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да 
поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник. 

17.1.2 Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком. 

17.2 Рокови и начин подношења захтева 
17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима 

предвиђеним овим Законом. 
17.2.3 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

чланом 150. Закона. 
17.2.4 У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели уговора 

нити закључити уговор за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. 
гласник РС“ бр. 68/2015). 

17.2.5 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу 
Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем 
електронске поште на адресу: obtender@gmail.com. 

17.2.6 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности и квалификационом поступку 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

17.2.7 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

17.2.8 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

17.3 Последице поднетог захтева 
17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. 

Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим у случајевима наведеним у члану 150 став 2 и 3 Закона или ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

17.4 Такса  
17.4.1 Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у 

складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од __.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97 и позивом на број: 102/15 , Сврха: 
Републичка административна такса за јавну набавку – РАДОВИ ОП БЛОК - Општа болница Суботица, 
Суботица. Корисник: Буџет Републике Србије 

17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона 
којим се уређује управни поступак 
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Адаптација дела операционог блока 

102/15-Р/ОП 
Документ бр.2 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Упутство за сачињавање понуда  

18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА 
18.1 Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна 
прихватљива понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од дана пријема одлуке о додели 
уговора. 

18.2 Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за добро 
извршење посла, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

18.3 Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде 
поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци обликованој по партијама). 

18.4 Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 
понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.  

18.5 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, 
односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године.  

18.6 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у 
члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе 
по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне 
набавке, за период од претходне три године. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из 
члана 82. ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 
наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан 
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 Конкурсна документација – Подаци о подизвођачима  
 
 
 
 
 

        ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧИMA 
 

           ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 1: 
 Maтични брoj  

 Рeгистaрски брoj  

 Шифрa дeлaтнoсти  

 ПИБ  

 Teкући рaчун  

 Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

 Пoтписник угoвoрa  

 

 
            ПOДAЦИ O ПOДИЗВOЂAЧУ 2: 

 

 Maтични брoj  

 Рeгистaрски брoj  

 Шифрa дeлaтнoсти  

 ПИБ  

 Teкући рaчун  

 Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

 Пoтписник угoвoрa  

 

 

  

Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 
M.П. 

 
_______________________________ 

                                                                    пoтпис oвлaшћeнoг лицa                                                        Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

 Meстo издaвaњa пoнудe 

 Дaтум 

 Рoк вaжeњa пoнудe (мин.60 дaнa)

 Брoj пoнудe 

Нaзив 

Aдрeсa 
Teлeфoн 
Фax 
E-мaил 

Кoнтaкт oсoбa 

Функциja 

Нaзив 

Aдрeсa 
Teлeфoн 
Фax 
E-мaил 

Кoнтaкт oсoбa 

Функциja 

Проценат укупне вредности поверене подизвођачу 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач

Адаптација дела операционог блока 
102/15-Р/ОП 

Документ бр.3a 
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 Конкурсна документација – Подаци о учесницима у заједничкој понуди  
 
 
 
 
 

       ПOДAЦИ O УЧЕСНИЦИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 1: 
 Maтични брoj  

 Рeгистaрски брoj  

 Шифрa дeлaтнoсти  

 ПИБ  

 Teкући рaчун  

 Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

 Пoтписник угoвoрa  

 

 
          ПOДAЦИ O УЧЕСНИКУ 2: 

 Maтични брoj  

 Рeгистaрски брoj  

 Шифрa дeлaтнoсти  

 ПИБ  

 Teкући рaчун  

 Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

 Пoтписник угoвoрa  

 

 
 
 
 
 

M.П. 
 

_______________________________ 
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

 
Oбрaзaц пoпуњaвa и oвeрaвa пoнуђaч – нoсилaц пoслa 

 

 

  

 Meстo издaвaњa пoнудe 

 Дaтум 

 Рoк вaжeњa пoнудe (мин.60 дaнa)

 Брoj пoнудe 

Нaзив 

Aдрeсa 
Teлeфoн 
Фax 
E-мaил 

Кoнтaкт oсoбa 

Функциja 

Нaзив 

Aдрeсa 
Teлeфoн 
Фax 
E-мaил 

Кoнтaкт oсoбa 

Функциja

 

Адаптација дела операционог блока 
102/15-Р/ОП 

Документ бр.3б 
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 Конкурсна документација – Образац понуде  
 
         
 
 
 
 

     
    OБРAЗAЦ  ПOНУДE СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
      ПOДAЦИ O ПOНУЂAЧУ: 

 Maтични брoj  

 Рeгистaрски брoj  

 Шифрa дeлaтнoсти  

 ПИБ  

 Teкући рaчун  

 Нoсилaц плaтнoг прoмeтa  

 Пoтписник угoвoрa  

 

                 EЛEMEНTИ ПOНУДE:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                         

M.П. 
                                                
                        ________________________  

         пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
                                       Напомена: У цену урачунати све зависне трошкове  

 

         

Адаптација дела операционог блока 
102/15-Р/ОП 

Документ бр.3 

  ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ И НАПОМЕНЕ 

  Укупни зависни трошкови  

    

    

 Meстo издaвaњa пoнудe 

 Дaтум 

 Рoк вaжeњa пoнудe (мин.60 дaнa)

 Брoj пoнудe 

 Нaзив 

 Aдрeсa 
 Teлeфoн 
 Фax 
 E-мaил 

 Кoнтaкт oсoбa 

 Функциja

                                                                                              

 Р E К A П И T У Л A Ц И J A 

 Укупан износ без ПДВ-а 

 ПДВ у динарима 

 Стопа ПДВ-а 
 Укупно са ПДВ-ом     

ДА                            НЕ    

    

     

 Услови плаћања – прихвата (30% аванс)

 Рок извођења  (у данима) макс. 30 

 Рок за отклањање квара у гарантном периоду  

 Гарантни рок (мин. 36 месеци)

         Понуду подноси (заокружити):
 - самостално
 - са подизвођачем
 - заједничка понуда
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I АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I.I

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova 

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Zidarski 

radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i važećim 

standardima i pravilnicima, cene sadrže sve radne opera 

čije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju 

"Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-

Visokogradnja, GN 300", kao i ostale trosškove i zaradu 

preduzeća, kao i skele. Sav materijal upotrebljen za zidove 

i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim 

propisima i odredbama JUS-a objavljenog u službenom 

listu.

1

Zazidavanje otvora u zidu d=12 cm punom opekom u

produženom malteru.   

Obračun po m2.  

m2 7,47

2

Malterisanje unutrašnjih zidova (zazidani otvori od

opekarskih proizvoda produžnim malterom u dva sloja,

završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska.

Stavkom se obračunava i popravka maltera na oštećenim

delovima zida kao i malterisanje zida nakon obijanja

pločica. 

Obračun po m2.

m2 68,19

3

Izrada poda od cementne košuljice debljine d = 5cm,

završni sloj fino isperdašiti. U ceni je i rabic mreža koja se

postavlja u pod (ili polipropilenska vlakna za mikro-

armiranje). Obračunava se košuljica na delu gde je bio pod

od keramičkih pločica koje su razbijene.

Obračun po m2

m2 61,45

4

Sanacija oštećene podloge poda od cementne košuljice

ispunjavanjem fuga odgovarajućim smolama za saniranje.

U ceni je i priprema podloge za saniranje što podrazumeva

prorezivanje pukotina brusilicom i čišćenje usisavanjem,

prorezivanje šliceva poprečno na pravac pukotine dužine

20 cm a na razmaku od 40cm, pukotinu premzati smolom

za saniranje i položiti armaturnu žicu 4mm debljine. Nakon

toga popuniti masom od injektivne smole i kvarcnog peska

granulacije 0.3-0.8mm. Obračun po m2 površine koja se

sanira što će se utvrditi nakon demontaže postojećeg

poda. Obračunava se stvarna količina, projektantska

procena iznosi:  

m2 38,83

5

Izrada poda od cementne košuljice debljine d = 5cm,

završni sloj fino isperdašiti. U ceni je i rabic mreža koja se

postavlja u pod (ili polipropilenska vlakna za mikro-

armiranje). Obračunava se košuljica na delu gde je bio

PVC pod a gde je u potpunosti košuljica odrstanjena.

Obračun po m2 površine koja se sanira što će se utvrditi

nakon demontaže postojećeg poda. Obračunava se

stvarna količina, projektantska procena iznosi:

m2 341,50

I.II

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova 

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 

Hidroizolaterski radovi će biti izvedeni u svemu prema 

projektu i važećim standardima, cene sadrže sve radne 

operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele koje 

propisuju "Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu-

Visokograd-nja GN 561", kao i ostale troškove i zaradu 

preduzeća. Za izvodjenje hidroizolaterskih radova koristiće 

se samo materijali atestirani po važećim standardima. 

Podloge za izvodjenje moraju biti čvrste i suve,cene sadrže 

čišćenje podloga od prašine, uklanjanje masnoća i 

štemovanje izbočenih neravnina. Projektovane materijale 

treba smatrati referentnim, mogu se ugraditi materijali 

drugih proizvodjača istih ili boljih karakteristika.

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ ДЕЛА ОПЕРАЦИОНОГ БЛОКА

* Kod navođenja naziva proizvođača podrazumeva se primena čl.72 stav 4 ZJN i dodaje se "ili odgovarajuće"

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
УКУПНО

УКУПНО I :

РЕД. 

БР..
ОПИС РАДОВА

ЈЕД.

МЕРЕ
КОЛИЧИНА 

1  од 16

17 



1

Izrada horizontalne hidroizolacije poda kupatila od po dva

sloja ISOMAT ISO-PRIMER i ISOMAT ISOFLEX ili

odgovarajuće u svemu prema uputstvu proizvodjaca.

Obračun po m2 horizontalne projekcije poda.

m2 39,63

I.III

1

Zastakljena automatska klizna vrata sa samonosećom Al

konstrukcijom fiksiranom na potkonstrukciju od kutijastih

profila sa vodjicom u podu. Točkovi kolica izradjeni od

poliamida sa kugličnim ležajevima. Graničnici sa gumenim

odbojnicima i fiksirani na nosaču vrata odredjuju dužinu

hoda krila, i Predvidjena automatika za vrata je

beskontaktni čitač kartica. Detalji mehanizma za

otvaranje/zatvaranje vrata prema ! proizvodjacu SMIŽ

Užice  ili odgovarajuće.

Poklopna maska od eloksiranog aluminijuma kao i opšivak

i

špaletne.Krilo vrata od kutija 40/20mm obostrano obloženo

medijapanom bojenim poliuretanskom bojom. Prostor

izmedju noseće potkonstrukcije ispunjen poliuretanom.

Zaštita krila obostrano postavljenim odbojnikom od

gumene trake h=30cm. Donji deo krila obložen koritom od

eloksiranog aluminijuma visine 15cm. Vrata snabdevena

bravom i cilindar uloškom za zaključavanje sa tri ključa.

Otvor u vratima dim.70/100 zastakljen staklom d = 4mm. U

svemu prema šemi.šema XI Dim. 181/211

kom 6,00

2

Izrada pune ispune u prozorskom otvoru izmedju zida od 

gipsa i aluminijskog prozora. Ispuna treba da je u širini 

stoka a radi se  sledeceg sastava:

-ravan obostrani aluminijumski lim d = 2 mm,fiksiran po 

obimu za zid i okvir prozora pomoću alu profila, -dodatna 

potkonstrukcija od alu profila -ispuna od mineralne vune 

izmedju dvostrane obloge od lima.

Obračun po m2.

 


m2 5,70

3

Izrada i ugradnja čelične konstrukcije platforme-

nosača klime. Konstrukcija od HOP profila oslonjena na

gornju ploču objekta, pod rebrasti lim, ograda metalna.

Dimenzija svih elemenata po statičkom proračunu i

projektu. Obračun po kg ugradjene i finalno ofarbane

konstrukcije. U ceni su i potrebni radovi na probijanju

konstrukcije i krova za izvodjenje oslonaca kao i sve

popravke nakon ugradnje. Obračun po kg konstrukcije.

Obzirom da u vreme izrade predmera nije postojao

proračun i detalji predvidjena količina je aproksimativna.

Obračun će se raditi prema stvarnim količinama.

 


kg 100,00

4

Izrada i ugradnja čelične potkonstrukcije za nošenje

energetskih kanala, plafonskih stativa i lampi. Dimenzija

elemenata po projektu. Obračun po kg ugradjene i finalno

ofarbane konstrukcije. Konstrukcija se ugradjuje na plafon i

iznad operacione sale. U ceni su i potrebne gradjevinske

intervencije za ugradnju kao i popravke nakon ugradnje.

Obzirom da u vreme izrade predmera nije postojao i

proračun i detalji predvidjena količina je aproksimativna.

Obračun će se raditi prema stvarnim količinama.

 


kg 300,00

5 Izrada i ugradnja raznih anker ploča i ankera kg 250,00

6

Ugradnja postojećih demontiranih lamela brisoleja na

prozore na delu objekta koji nije obuhvaćen projektom a na

kom su lamele oštećene. Obračun po m2.

 

m2 19,50

Izvodjač radova je dužan da cenom radova (pored opisa 

pojedinačnih stavki radova) obuhvati sledeće zajedničke 

uslove: Bravariju izvesti od standardni vučenih 

aluminijumskih profila, limova i odgovarajućeg spojnog i 

УКУПНО II :

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

УКУПНО III :
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I.IV

ZAJEDNIČKI I OPSTI USLOVI ZA STOLARSKE 

RADOVE: Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih 

stavki radova cenama obuhvatio i sledece zajedničke 

uslove: Stolarski radovi ce biti uradjeni u svemu po 

projektu, se-mama stolarije i važećim standardima,cene 

sadrže sve radne operacije,utroške materijala i pomoćne 

alate i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u 

gradjevinarstvu-Viso kogradnja GN 550",kao i ostale 

troškove i zaradu preduzeca.

Cena svake stavke radova sadrži uzimanje mera na 

objektu, . izradu,transport,montažu,zastakljivanje (kod 

stavki kod ko¬jih je to predvidjeno pojedinažnim opisima 

radova),ispruku i ugradnju pur penom i finalni premaz 

poliuretanskom bojom, satenski sjaj 50%, svih stolarskih 

proizvoda. Izvodjač je obavezan da prekontroliše mere 

zidarskih otvora na licu mesta i broj komada svake 

pozicije.

U ceni svih stavki su i brtvila i gumeni dihtunzi kao i 

pokrivne lajsne po ćelom obimu (svaka lajsna trreba da je 

iz jednog komada-bez nastavljanja). U ceni svake stavke 

je i finalna obrada kao i odbojnik koji se ugrdjuje u pod, 

kao i obrada kventova oko novougradjene stolarije.

1

Puna jednokrilna vrata, obostrano obložena medijapan

pločom sa poliuretanskom ispunom. Štok farbani čelični

kutijasti ili "U" profil fiksiran za zid i pod, u širini zida.

Vratno krilo na tri šarke tip Simon Werke, VN 7728/12 ili

VN 7608/120 3D ili odgovarajuće. Obojeno sve

poliuretanskom bojom u tonu i boji po izboru projektanta.

Donji deo krila obložen koritom od nerdjajućeg čelika

visine 15cm. Okov hromiran. PVC dihtung u falcu štoka.

Vrata snabdevena bravom i cilindar uloškom za

zaključavanje sa tri ključa. (ALUMINIJUMSKA KLATNA

ZASTAKLJENA VRATA)

U svemu prema šemi. šema 1 dimenzije 101/210cm.

ком 1,00

2

Puna jednokrilna vrata, obostrano obložena medijapan

pločom I sa poliuretanskom ispunom . Stok farbani čelični

kutijasti ili "U" profil fiksiran za zid i pod. Vratno krilo na tri

šarke . Obojeno sve poliuretanskom bojom u tonu i boji po

izboru i projektanta. Donji deo krila obložen koritom

od nerdjajućeg čelika visine 15cm. Okov hromiran. i PVC

dihtung u falcu štoka. Vrata snabdevena bravom i cilindar

uloškom za zaključavanje sa tri ključa. Zaštita krila I

obostrano postavljenim odbojnikom od gumene trake

h = 30cm. U svemu prema šemi.

šema 3 dimenzije 91 /21 0 cm.

 


ком 6,00

3

Puna jednokrilna vrata, obostrano obložena medijapan

pločom i sa poliuretanskom ispunom. Štok farbani čelični

kutijasti ili "U" profil fiksiran za zid i pod, u širini zida.

Obojeno sve poliuretanskom bojom u tonu i boji po izboru

projektanta. Donji deo krila obložen koritom i nerđajućeg

čelika visine 15cm. Okov hromiran. PVC dihtung u falcu

štoka. Vrata snabdevena bravom i cilindar uloškom za

zaključavanje sa tri ključa. U donjem pojasu krila ugraditi

ventilacione rešetke. U svemu prema šemi. šema 5

dimenzije 71/210

ком 2,00

4

Odbojnik na zidu od medijapana h = 30cm, koji se

postavlja na 60cm od poda. Ivice zaobljene. Površina

obojena sa poliuretanskom bojom u tonu i boji po izboru

projektanta. Fiksiranje za zid prema detalju. Obračun po m'

 


ком 40,00

5

Odbojnik na delu hodnika ispred ALUMILOVE pregrade.

Odbojnik od medijapana h = 30cm, koji se postavlja na

60cm od poda. Ivice zaobljene. Površina obojena sa

poliuretanskom bojom u tonu i boji po izboru projektanta.

Fiksiranje za nosače staklene pregrade. Obračun po m2

ком 8,00

УКУПНО IV :

СТОЛАРСКИ РАДОВИ
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I.V

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova 

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 

Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema 

projektu i važećim standardima,cene sadrže sve radne 

operacije, utroške materijala i pomoćni alat i skele i ostale 

troškove i zaradu preduzeća.Kod svakog preloma ravni i 

kod prekida obloge postaviti aluminijsku ugaonu lajsnu što 

takodje ulazi u cenu.

1

Izrada poda u toaletima od keramičkih pločica I klase tip i

dimenzije po izboru investitora. Pločice se postavljaju u

lepak. Način polaganja prema projektu. Obračun po m2.

m2 7,04

2

Oblaganje zidova u toaletima i na delu zida u prostoriji

pripreme gipsanih zavoja od keramičkih pločica klase dim.

i način polaganja prema projektu (bez fuga). Pločice se

postavljaju u lepak. Kod svakog preloma ravni i kod

prekida obloge postaviti aluminijsku ugaonu lajsnu što

takodje ulazi u cenu. Obračun po m2.

m2 76,92

I.VI

U svim stavkama cenom obuhvatiti nabavku i transport 

materijala i polaganje. Ukrajanje vinilne podne obloge na 

suvo, lepljenje disperzivnim, ekološkim lepkom - sa 

varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane obloge. 

Obloge otporne na razvoj budji i gljivica, sa PU zaštitom, 

otpornošću na vatru. Sav materijal obezbeđuje izvođač 

radova. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju. Sve 

radove izvoditi u svemu prema uputstvu proizvođača.

1

Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza. Nakon

sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća

masa u nanosu do 3mm. Nakon sušenja ravnajuće mase

izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Obračun

radova po m2 izravnate površine.

m2 422,69

2

Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa

podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Lepljenje

vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom na

prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj podlozi. Tip

i dimenzije formatizera prema detalju glavnog

arhitektonskog projekta. Sav materijal obezbeđuje izvođač

radova. Na delu kretanja kliznih vrata ne postavlja se

formatizer. Obračun radova po ml.

m' 340,75

3

Lepljenje PVC završne kape na završetku vinilne obloge, u

podnožju zida iznad radijusa vinilne obloge zida, na ivici sa

zidom. Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt

lepkom na prethodno izravnatoj, čistoj i suvo pripremljenoj

podlozi. Tip i dimenzije PVC završne kape prema detalju

glavnog arhitektonskog projekta. Obračun radova po ml.

m' 340,75

4
Postavljanje lajsne od prohrom lima na spoju različitih

podova.
m' 2,65

5

U unutrašnjosti uzemljenog obima lepiti iste bakarne trake

u pravcu kraće strane prostorije, na max. rastojanju do

60cm, za ukupnu dužinu prostorije. Ukrajanje vinilne podne 

obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, specijalnim,

elektroprovodljivim i ekološkim lepkom - sa varenjem

spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon

varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Sve

podove izvesti sa zaobljenim prelazom i vertikalnim

holkerima na mestu spoja sa zidom u visini od 15cm

(prema posebnom detalju AG projekta). U svemu prema

detaljima glavnog AG projekta (način polagnja, boja) i

Glavnog projekta elektroinstalacija. Obračun po m2

kompletno izvedene površine poda sa obračunatim

holkerima (razvijena povrina). Pod se postavlja u

prostorijama ozn. 8, 15, 16.

m2 171,03

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

УКУПНО V :
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6

Nabavka i transport materijala i polaganje homogene

vinilne podne obloge, debljine 2mm,klase habanja T,sa

PUR zatitom, otpornost na vatru Bfl SI, težine do

2690g/m2, klase 34-43, otporan na klizanje R9, rolne

dimenzije 2X23m, da ne podražva razvoj budi i gljivica, a

na prethodno pripremljenu izravnatu cementnu košuljicu.

Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod

disperzivnim, ekološkim epkom - sa varenjem spojeva

elektrodom u boji izabrane Dodne obloge. Nakon varenja

spoj dovesti u idealnu ravan a podom. Sve podove izvesti

sa zaobljenim prelazom i ertikalnim holkerima na mestu

spoja sa zidom u visini od 15cm (prema posebnom detalju

AG projekta). Kvalitet i vrsta obloge : "TARKETT - Megalit"

ili odgovarajuće. Obračun po m2 izvedene površine poda

sa obračunatim holkerima (razvijena povrina) U svemu

prema detaljima Glavnog AG projekta (način polagnja,

boja)

m' 251,66

7

Nabavka i izrada HOMOGENE zidne vinil obloge

(predvidjeni proizvod WALLGARD-TARKETT ili

odgovarajuće) debljine 1,3mm težine 221kg/m2 otporan na

razvoj budi i gljivica, sa PU zaštitom, otpornošću na vatru

Bs2 dO, sa klasom A na testovima za čistu sobu. Obloga

se postavlja preko zida obloženog gips pločom sa

gletovanom površinom. Svi spojevi toplo zavareni

elektrodom u boji izabrane obloge. Spojevi moraju biti

idealno vertikalni. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu

ravan sa zidom. Sve zidove izvesti ravno do nivoa podne

obloge tj.do +2cm iznad kote gotovog poda kako bi podna

obloga izvršila porebni preklop holkerom u visini od 15cm

(prema posebnom detalju AG projekta). Zid oblagati do

+5cm iznad kote spuštenog plafona. Obračun radova po

m2 izvedene površine zida. U ceni je kompletno izvedena

obloga. Kvalitet obloge u klasi "TARKETT Wallguard" ili

odgovarajuće.

m2 100,00

8

Nabavka i transport materijala i polaganje homogene

vinilne podne obloge, debljine 2 mm, na podlogu os OSB

ploče na delu kod sanitarnog propusnika (između prostorija 

3 i 5) i u prostoriji 17. Oblažu se horizontalni i vertikalni

delovi stepenika. Kvalitet i vrsta obloge:"TARKETT -

Megalit". Obračun po m2 izvedene površine (razvijena

površina)

m' 8,18

9

Nabavka i transport materijala i izrada "stepenika" na delu

kod sanitarnog propusnika (između prosstorija 3 i 5)

Obloga od OSB ploče d=22mm koje sa zavrtnjima za drvo

fiksiraju za potkonstrukciju od fosni, kao bandažiranje

spojnica trakom ili popunjavanje lepkom. U ceni je i

impregnacija ploča sredstvom za impregnaciju drveta.

Obračun po m2 horizontalne projekcije za kompletno

izveden 'stepenik".

m' 1,58

10

Nabavka i transport materijala i izrada konstrukcije duplog

poda na delu prostorije 17. Obloga od OSB ploče d=22mm

koje se zavrtnjima za drvo fiksiraju za potkonstrukciju od

fosni, kao i bandažiranje spojnica trakom ili popunjavanje

lepkom. U ceni je i imregnacija ploča sredstvom za

impregnaciju drveta. Obračun po m2 horizontalne

projekcije za kompletno izvedenu podlogu poda.

m' 6,15

I.VII

Izvodjač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova 

cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: Molersko-

farabarski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu i 

pravilima zanata, cene sadrže sve radne operacije, utroške 

materijala,pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove 

i zaradu preduzeća.

1

Bojenje zidova (omalterisanih, betonskih i gips) bojama za

unutrašnje površine , do postizanja ravnomernog i čistog

tona, zidne površine prethodno izravnati gletovanjem što

takodje ulazi u cenu. Obračun po m2. Boje pastelne po

izboru Projektanta. U ceni su i manje (molerske) popravke

površina. 

m2 602,64

УКУПНО  VI :
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I.VIII

1

Nabavka i ugradnja trakastih screen zavesa u sobama i

hodnicima. Izrada od platna koje nije toksično, klasa

zapaljivosti B, faktor odbijanja refleksije, faktor propuštanja

sunčane energije i sunčane svetlosti kao i faktor upijanja u

dogovoru sa projektantom.Obračun po m2 prozora na koji

se montira zavesa. U ceni je kompletna izrada i montaža

sa odgovarajućim držačem. Kvalitet i vrsta zavesa iz

programa : "SOLTIS" FERRARI.‚ ili odgovarajuće

m2 182,42

2

Nabavka i montaža spuštenog plafona od ploča tipa AMF

Thermaclean S - cleanroom sa vidljivom potkonstrukcijom.

Mrežni raster ploča je 600x600mm, debljina ploča 15mm.

Ploče presvučene specijalnom Alu-vinilnom folijom i perive

su svim standardnim sredstvima za pranje. Boja bela

slična RAL 9010. U jediničnu cenu je uključen ravni ivični

ugaoni orofili za oslanjanje ivičnih ploča. U plafonu se vode

kanali za ventilaciju, plafon se izvodi u kaskadama.

Vertikalni delovi kaskade se takodje oblažu AMF

Thermaclean S pločama. Visina spuštenog plafona zavisi

od mašinskih i elektro instalacija. Obračun po m2 razvijene

površine plafona koji se oblaže. U jediničnoj ceni je

kompletna izrada sa svim potrebnim materijalom

(potkonstrukcija, šrafovska roba, ravan ivični profil i dr.) -

prostori: 15,16,8

m2 194,34

3

Nabavka i montaža sputenog plafona tipa AMF SCHLICHT

Hygena ili odgovarajuće, sistem C, dimenzije ploča su 600

x 600mm, debljina 15mm. Plafonske ploče bele boje sa

ravnom ivicom (SK 24), polažu se u belu čeličnu

potkonstrukciju širine 24mm. Visina spuštenog plafona

zavisi od mašinskih i elektro instalacija. Plafonske ploče su

fabrički bojene antibaktericidnom bojom koja sprečava

razvoj bakterija i gljiva po površini plafona. Boja bela slična

RAL 9010. Ploče su u klasi teško zapaljivih grad.

materijala prema JUSUJ1.055. Ploče su otporne na

relativnu vlažnost vazduha do 95%. U plafonu se vode

kanali za ventilaciju, plafon se izvodi u kaskadama.

Vertikalni delovi kaskade se takodje oblažu AMF

SCHLICHT Hvgena pločama ili odgovarajuće. Obračun po

m2 razvijene površine plafona koji se oblaže. U jediničnu

cenu je kompletna izrada sa svim potrebnim materijalom

(potkonstrukcija, šrafovska roba, ugaoni profili za

oslanjanje ivičnih ploča i dr.)

m2 309,00

4

Izrada Rigips pregradnih zidova 100/125mm koji se sastoji

od metalne potkonstrukcije debljine 100mm i obostrane

obloge od običnih gipskarton ploča debljine 12,5mm.

Horizontalni Rigips zidni profili UW 100 oblažu se

zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju za pod i plafon

vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili

CW 100 umetnu se između UW-profila na međusobnom

rastojanju od 60cm. Za toplotnu izolaciju koristi se kamena

vuna. Prazan prostor između ploča služi za provođenje

instalacija i ispunjava se kamenom vunom. Za elektro

radove koriste se Rigips dozne. Ojačanje uglova ugaonom

šinom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i

gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Obračun

po m2 kompletno izvedene pregrade.

m3 178,66

5

Izrada Rigips pregradnih zidova 75/125mm koji se sastoji

od metalne potkonstrukcije debljine 75mm i obostrane

dvostruke obloge od vlagootpornih gipskarton ploča

debljine 12,5mm. Horizontalni Rigips zidni profili UW 100

oblažu se zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju za pod i

plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni

profili CW 100 umetnu se između UW-profila na

međusobnom rastojanju od 60cm. Za toplotnu izolaciju

koristi se kamena vuna. Prazan prostor između ploča služi

za provođenje instalacija i ispunjava se <amenom vunom.

Za elektro radove koriste se Rigips dozne. Ojačanje uglova

ugaonom šinom. Spojevi ploča se spunjavaju, bandažiraju

trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva

namenjene za sanitarne prostorije. Obračun po m2

kompletno izvedene pregrade.

m2 54,75

ОСТАЛИ РАДОВИ
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6

Irada Rigips pregradnih zidova 75 125mm koji se sastoji od 

metalne potkonstukcije debljine 75mm i obloge od rigips

RB ploče debljine 12,5mm sa obe strane. Horizontalni

Rigips zidni profili UW 75 oblažu se zvučnoizolacionom

trakom i pričvršćuju za pod i plafon vicima sa plastičnim

tiplom. Vertikalni rigips zidni profil Cw 100 umetnu se

između UW-profila na međusobnom rastojanju od 60 cm.

Za toplotnu izolaciju koristi se kamena vuna. Prazan

prostor imeđu ploča služi za provođenje instalacija i

ispunjava se kamenom vunom. Zea elektro koriste se

Rigips dozne. Ojačanje uglova ugaonom šinom. Spojevi

ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću

Rigips mase za ispunu slojeva. Obračun po m2 kompletno

izvedene pregrade. 

m2 14,55

7

Oblaganje zidova od opeke gipskartonskim pločama (suvo

malterisanje) debljine 12,5mm uz korišćenjem Rifix lepka

za ploče. Zid-podloga mora biti suv i čist. Spojevi ploča se

ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips

mase za ispunu spojeva. Oblaže se zid na koji se lepi

Tarkettova vinil obloga za zidove Wallgardte ili

odgovarajuće stoga površina mora biti idealno ravna.

m2 168,11

8

Izrada obloge u sanitarnom čvoru od aqua panela‚u dva

sloja debljine po 12,5mm na metalnoj podkonstrukciji.

Obračun po m2 razvijene površine. U ceni je kompletno

izvedena obloga sa podkonstrukcijom

m2 11,82

9

Nabavka i ugradnja natpisa na vtatima. Pločice od

metallexa ili Dimenzije pločica 60/60mm. Fiksiranje natpisa

dvostrano lepljivom trakom. Boja pločice srebrna, dubina

graviranja 1.5mm. Obračun po komadu.

kom 20,00

10

Nabavka i ugradnja natpisa na vratima. Pločice od

metallexa Dimenzije pločica uskladiti sa natpisom visina

pločice 60mm. Fiksiranje natpisa dvostrano lepljivom

trakom. Boja pločice srebrna, dubina graviranja 1.5mm.

Obračun po komadu.

kom 17,00

11

Nabavka i ugradnja ploče od keroka širine 65cm, d=2cm

sa polukružno zaobljenom vidljivom ivicom za ugradnju

lavaboa. U ceni je i metalna potkonstrukcija koja se kaci

na zid. Prednja strana se takodje zatvara pločom od

keroka visine 20cm. Obračun po m2. U svemu prema

crtežima.

m2 1,28

12

Oblaganje solbanka poliranim granitnim pločama d=2cm u

cementnom malteru d=3cm. Vrsta i boja po uzoru na

postojeće. Stavka se obračunava ukoliko su postojeće

ploče oštećene i potrebna je njihova zamena. Obračun po

m2.

m2 8,35

13

Čišćenje i pranje gradilište po završetku svih radova.

Izvršiti detaljno čišćenje i pranje celog gradilišta, pranje

svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih

unutrašnjih prostora i spoljnih površina.

m2 416,83

14

Radovi koji se odnose na saniranje raznih oštećenja koji

pre početka radova nisu bili uočljivi (NEPREDVIDJENI

RADOVI). Obračunava se naknadno, a iznos predvidjen

ovom stavkom je pretpostavljen (oko 7% od investicione

vrednosti).

paušal 1,00

II

I.I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ

Demontaža postojećih sanitarnih uređaja i pomoćnog

pribora u predmetnom delu objekta koji se stavljaju van

upotrebe, zajedno sa blindiranjem postojećih dovoda vode,

odnosno kanalizacionih odvoda. U poziciji obračunato i

odnošenje materijala van gradilišta u dogovoru sa

investitorom. Obračun po komadu sanitarnog uređaja

1 lavabo kom 9,00

2 Wc šolja kom 2,00

3 tuš kada kom 2,00

4 sudoper kom 5,00

5

Demontaža postojećeg cevovoda vodovoda i kanalizacije

na mestu rušenja zidova u okviru adaptacije, zajedno sa

odnošenjem otpada van objekta. U poziciji uračunato i

blindiranje vodova koji ostaju u funkciji. Obračun po m¹

demontiranog cevovoda

m¹ 33,00

УКУПНО II.I

УКУПНО АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

УКУПНО VIII :
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II.II ЗИДАРСКИ И БЕТОНСКИ РАДОВИ

1

Probijanje postojećih zidova od opeke za ugradnju novih

vodovodnih i kanalizacionih cevi kao i na spoju sa

postojećim vertikalama vodovoda i kanalizacije, prosečne

veličine otvora cca30x30cm, usklađeno sa predviđenom

opremom u tehnološkom projektu. U poziciji uračunato i

zatvaranje otvora oko cevi nakon ugradnje istih i

dovođenje zidova u prvobitno stanje zatvaranjem otvora

nakon ugradnje cevi sa svim potrebnim radovima. Obračun

po komadu otvora.

7 7,00

II.III ВОДОВОД

Izrada priključka novih vodova tople i hladne vode od PVC

cevi na postojeće vertikale od ČPC cevi istih, sa svim

potrebnim radovima i zaptivnim materijalom. Za spoj

koristiti prelazne komade.

Obračun po kompletnoj izradi priključka. 

1 ø 25mm 1,00

2 ø 20mm 5,00

3 ø 15mm 4,00

Nabavka i montaža PVC cevi NP 10 bara za razvod

sanitarne vode, visokog kvaliteta, sasvim potrebnim

fitinzima i zaptivnim materijalom. Cevi su predviđene za

instalaciju vodovodne mreže tople i hladne sanitarne pitke

vode za sanitarne uređaje i opremu prema tehnološkom

projektu. Kvalitet cevi treba dokazati overenim atestom od

strane nadležnog organa u našoj zemlji. Cevi treba voditi u

šlicevima postojećih zidova ili u međuprostoru montažnih

gips zidova i ispod međuspratne konstrukcije Ako su van

zida, cevi treba pričvrstiti sa obujmicama ili postaviti

konzolama. Cenom treba obuhvatiti osim pravih cevi i

fitinge, spojni i zaptivni materijal, kao i izradu zidnih šliceva

i probijanje konstrukcije. Za spoj nove instalacije sa

postojećim vertikalama koristiti prelazne komade. Posle

završene montaže ispitati mrežu na probni pritisak i izvršiti

dezinfekciju.

Obračun po m¹ ugrađenog voda prema datom opisu.

4 Ø 25mm m¹ 4,90

5 Ø 20mm m¹ 37,50

6 Ø15mm m¹ 14,20

Nabavka i montaža ravnih propusnih ventila.

Obračun po komadu montiranog ventila, prema datom

opisu i ugrađeno prema prilogu crteža.

7 ø 25mm kom 2,00

8 ø 20mm kom 6,00

9 ø 15mm kom 4,00

Nabavka i montaža „Plamaflex” ili „Orioterm” materijala ili

odgovarajuće za termoizolaciju razvodne mreže tople

vode (od verikala do potrošača na II spratu). Sastave

izolacionog materijala zalepiti sa lepljivom trakom. Cevi

pričvrstiti obujmicama za zid ili  na stropnu ploču. 

Obračun termoizolacije po m¹ spoljne površine.

10 Ø 20mm m¹ 22,90

11 Ø 15mm m¹ 3,90

12

Merenje protoka i pritiska vode na unutrašnjim zidnim i

spoljnim hidrantima od strane nadležne organizacije uz

davanje potvrde o ispravnosti istih. Obračunava se po

ispostavljenom računu..

ПАУШ 1,00

II.IV КАНАЛИЗАЦИЈА

Priključak novoizvedene kanalizacije od PVC

kanalizacionih cevi na postojeće livenogvozdene

kanalizacione vertilkale u sanitarnim nišama, sa

upotrebom prelaznih fazonskih komada i zaptivnog

materijala na spoju sa vertikalama. Obračun po komadu

kompletnog priključka.  

1 DN 75/Ø100mm kom 2,00

2 DN 110/ø100mm kom 1,00

Priključak novoizvedene kanalizacije od PVC

kanalizacionih cevi na postojeće kanalizacione odvode u

podu ili zidu prostorija, sa upotrebom potrebnih fazonskih

komada i zaptivnog materijala na spoju sa odvodom.

Obračun po komadu priključka.  

3 DN75 kom 2,00

4 DN110 kom 1,00

УКУПНО II.II

УКУПНО II.III 
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Nabavka i montaža plastičnih tvrdih PVC cevi za kućnu

kanalizaciju zajedno sa fazonskim komadima. Kao brtvilo

za cevi koriste se gumeni prstenovi. Kod montiranja u

svemu prema uputstvima proizvođača cevi. Horizontalni

cevovod izvesti u nagibu u pravcu odvoda.Cenom treba da

su obuhvaćeni osim pravih cevi, svi potrebni fazonski

komadi,revizije , spojni i zaptivni materijal, probijanje

podne konstrukcije, šlicovanje zidova i izrada otvora u zidu

za prolaženje cevi, kao i ispitivanje mreže prema opštim

propisima. 

Obračun po m¹ ugrađenog voda.

5 DN50 m¹ 7,60

6 DN75 m¹ 15,10

7 DN110 m¹ 7,70

II.V САНИТАРИЈЕ

1

Nabavka i montaža umivaonika od keramike  I klase sa 

donjim odvodnim poniklovanim samočistećim ‚‚Geberit‚‚ ili 

odgovarajuće sifonom za umivaonike ø32 mm i stojećom 

senzorskom baterijom  sa ručicom za podešavanje 

temperature priključenom  na el. napajanje. Umivaonik 

vijcima pričvrstiti za čel, nosače u montažnim gips 

zidovima. Odabrati umovaonik sa maskom u vidu 

polustuba. U cenu ulazi i hromirani držač tekstilnih peškira, 

držači dozatora za tečni sapun i  posude za dezinfekcino 

sredstvo, etažer od fajansa ili drugog materijala i stakleno 

ogledalo veličine cca 60×75 cm, oblika prema enterijeru, 

sve komplet montirano na zid. U poziciji uračunat i 

potreban  spojni i zaptivni materijal. Obračun po kompletno 

montiranom umivaoniku. vel. 60x46cm

kom 2,00

2

Nabavka i montaža ovalnog usadnog umivaonika od

keramike I klase sa donjim odvodnim poniklovanim

samočistećim ‚‚Geberit ‚‚ ili odgovarajuće sifonom za

umivaonike ø32 mm i stojećom senzorskom baterijom.

Umivaonik ugraditi u pultnu ploču od ‚‚kerrock‚‚-a na

konzolnim nosačima. Uz umivaonik montiratii hromirani

držač papirnih peškira, držače dozatora za tečni sapun i

posude za dezinfekcino sredstvo i stakleno ogledalo

veličine cca 60×75 cm, oblika prema enterijeru, sve

komplet montirano na zid. U poziciji uračunat i potreban

spojni i zaptivni materijal. Obračun po kompletno

montiranom umivaoniku, bez pultne ploče i konzolnih

nosača iste.  vel. 58x42cm

kom 2,00

3

Nabavka i montaža konzolne WC šolje od keramike sa

zadnjim odvodom, sa ‚‚Geberit Duofix‚‚ili odgovarajuće

sanitarnim montažnim elementom za konzolnu WC šolju

sa ugradbenim vodokotlićem sa čeonim aktiviranjem, a

sve montirano ispred zida po uputstvu proizvođača.U

poziciji obračunat ugaoni ventil za priključak hladne vode,

WC poklopac od medijapan ploče bojene poliuretan bojom

i hromirani držač toalet papira montiran na zid, a dizajna

po izboru Investitora. Obračun po komadu kompletno

montiranog WC-a po gornjem opisu.

kom 4,00

4

Nabavka i montaža hromirane zidne hirurške senzorske

baterije na zidu iznad korita za hirurško pranje. Slavinu

montirati na visini koja je u skladu sa montažom opreme

.Uz slavine iznad korita montirati držače dozatora za tečni

sapun, i posude za dezinfekcino sredstvo. Obračun po

komadu komplet montirane baterije položaja prema

tehnološkom projektu.

kom 2,00

5

Nabavka i montaža hromirane stojeće jednoručne baterije

sa okretnim izlivom, koja se montira na metalnom koritu

opreme prema tehnološkom projektu (korito nije predmet

ovog projekta) zajedno sa ugaonim ventilima za priključak

tople i hladne vode. Proizvođač i dizajn po izboru

investitora. Obračun po komadu montirane baterije.

kom 5,00

6

Nabavka i montaža fena za sušenje ruku montiranog iznad

metalnih korita prema tehnološkoj opremi. Dovod el. kabla

nije predmet ove pozicije. Obračun po komadu

montiranog fena 

kom 4,00

7

Nabavka i montaža hromiranog držača papirnih peškira

montiranog na zidu pored umivaonika ili iznad korita za

pranje. 

kom 5,00

8
Nabavka i montaža ojačanja u gipskartonskim zidovima,

za nošenje sanitarija.
kom 1,00

УКУПНО II.IV

УКУПНО II.V
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II.VI РАЗНИ РАДОВИ

9
Nabavka i montaža aparata za gašenje početnih požara

tipa S-6kg i CO2-5 kg

10 S-6kg kom 6,00

11 CO2-5kg kom 4,00

III

III.I NAPAJANJE

1

Isporuka i polaganje kabela N2XH 5x6 mm2 na regalu od

postojećeg GRO do PRO-M1 i M2 sa povezivanjem na

oba kraja.  Komplet materijal i rad

m 90,00

2

Isporuka i polaganje kabela NHXHX FE180/E 90 5x6 mm2

na regalu od postojećeg GRO do PRO-G1, G2, U1 i U2 sa

povezivanjem na oba kraja.  Komplet materijal i rad
m 180,00

3
Isporuka i montaža negorivih regala sa spojnim i

montažnim materijalom:

4 PNK 200, komplet materijal i rad m 90,00

5

Isporuka i montaža razvodnog ormana PR0-1 u limenom

slobodnostojećem kućištu dim 2000x1000x300 mm.

Orman je podeljen na tri dela, sa posebnim vratima za

svaki deo. Vrata ofarbana mrežni deo sivo, generatorski

deo crveno, UPS zeleno

Kom 1,00

6 -prekidač G 25-10 u Kom 3,00

7 -bistabilni rele 16 A kom 2,00

8

-Jednopolni zaštitni prekidač B, 400V, 50Hz, nazivne

struje 6-25A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim

okida~ima (termički i elmagnetni), sl tipu MULTI 9-C60N

"Merlin Gerin", "Schneider Electric" ili odgovarajuće
Kom 56,00

9 - pristup opremi sa prednje strane

10 - pristup kablovima odozgo

11
- sabirnice (redne stezaljke) 3P+N+E, odgovarajućih

nazivnih struja

12 Komplet materijal i rad Kom 1,00

13

Isporuka i montaža razvodnog ormana PR0-2 u limenom

slobodnostojećem kućištu dim 2000x1000x300 mm.

Orman je podeljen na tri dela, sa posebnim vratima za

svaki deo. Vrata ofarbana mrežni deo sivo, generatorski

deo crveno, UPS zeleno

Kom 1,00

14 -prekidač G 25-10 u Kom 3,00

15 -bistabilni rele 16 A kom 2,00

16

-Jednopolni zaštitni prekidač B, 400V, 50Hz, nazivne

struje 6-25A, prekidne moći 10kA, sa prekostrujnim

okidačima (termički i elmagnetni), sl tipu MULTI 9-C60N

"Merlin Gerin", "Schneider Electric" ili odgovarajuće
Kom 49,00

17 - pristup opremi sa prednje strane

18 - pristup kablovima odozgo

19
- sabirnice (redne stezaljke) 3P+N+E, odgovarajućih

nazivnih struja

20 Komplet materijal i rad Kom 1,00

21
Demontaža postojeće instalacije i skladištenje u krugu

bolnice
h 100,00

22 Sitan nepredviđen materija i rad pauša 1,00

III.II INSTALACIJA RASVETE I UTIČNICA

1

Isporuka i polaganje provodnika N2XH 2,3,4x1,5mm2 za

monofazna sijalična mesta. Provodnici se polažu delom na

regalu  a delom u PVC cevima. Prosečna dužina  je 15 m.

Komplet materijal i rad.
kom 102,00

2

Isporuka i polaganje provodnika N2XH 3x2,5mm2 za

monofazne utičnice . Provodnici se polažu delom na regalu

a delom u PVC cevima. Prosečna dužina je 16 m.

Komplet materijal i rad.

kom 31,00

3

Isporuka i polaganje provodnika N2XH 3x2,5mm2 za

bolnički razvod i opremu. Provodnici se polažu delom na

regalu a delom u PVC cevima. Prosečna dužina je 14 m.

Komplet materijal i rad.

kom 26,00

УКУПНО РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

УКУПНО II.VI
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4

Isporuka i polaganje provodnika N2XH 3x1,5mm2 za

napajanje vrata . Provodnici se polažu delom na regalu a

delom u PVC cevima. Prosečna dužina je 9 m. Komplet

materijal i rad.

Kom 6,00

Montaža svetiljki i pribora:

5

-fluo ugradna sa paraboli~nim sl tipu ETNA BFU E 414

MP 4x14 W ''BUCK'' sa elektronskom prigušnicom kom 68,00

6
-ugrdana fluo kompakt sl tipu HORUS BCU H 226 sa

elektronskom prigušnicom
Kom 12,00

7 -fluo STRELA 1x18 W Kom 4,00

8 -protivpanična 2x8W kom 10,00

Isporuka i montaža prekidača:

9 -naizmeni~ni MIKRO kom 4,00

10 -isklju~ni MIKRO Kom 7,00

11 -serijski MIKRO Kom 3,00

12 -isklju~ni OG PVC 16A Kom 10,00

13 -taster ugradni sa LED diodom Kom 4,00

Isporuka i montaža  priklju~nica:

14 -monofazna šuko OG 16A bela Kom 3,00

15 -monofazna šuko MIKRO bela Kom 5,00

16 -monofazna šuko MIKRO crvena Kom 5,00

17 -monofazna šuko MIKRO zelena Kom 5,00

18 -monofazna šuko MIKRO dupla crvena Kom 16,00

Isporuka i montaža negorivih regala sa spojnim i

montažnim materijalom:

19 -PNK 200, komplet materijal i rad m 60,00

20 -PNK 100, komplet materijal i rad m 80,00

Isporuka i polaganje PVC gibljivih cevi za vođenje

instalacija iznad spuštenog plafona i u gipsanom zidu i u

pod.

21 -Ä16mm m 450,00

22 -Ä26mm m 290,00

Isporuka i postavljanje plasti~nih kanalica sa poklopcem:

23 -dim 50x30mm m 75,00

24 -dim 20x20mm m 50,00

Isporuka i polaganje kablova na OG obujmice za

povezivanje klima opreme

25 -PP-Y 3x1,5 mm2 m 80,00

26 -IY(St)Y 3x2x0,8 m 80,00

27

Isporuka materijala i montaža PVC parapetnog kanala sl.

tipu Legrand ili odgovarajuće, visine 10 cm, dvodelni sa

pregradom za energetske kablove i kablove struktrurne

mreže. Komplet montiran sa potrebnim priborom i

fazonskim elementima. 

m 16,00

Isporuka i montaža tehničkog ormana OP sale u limenom 

kućištu dim 600x600x150 mm sa ugrađenom opremom

-prekidač G 16-90 U na vrata  kom4

-signalma sijalica 30 mm       kom 6

-redne stezaljke 2, 5 mm       kom20

-krone reglete 2x10                kom 1

-sitan vezni materija

Komplet materijal i rad kom 1,00

29

Ispitivanje i puštanje instalacije u rad sa merenjem otpora

uzemljenja, otpora petlje i kontrole neprekidnosti zašt.

provodnika.

pauš. 1,00

30
Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju

i kalkulaciju.
pauš. 1,00

III.III STRUKTURNA KABLOVSKA MREŽA

Isporuka i montaža 19" REK ormana , u server salu na

prvoj etaži objekta E-C. Orman komplet, montiran sa svim

pasivnim elementima i montažnim priborom. 

1

1.1 Kućište sl. tipu Rittal TS 8806.600, gabarita

visine19HE , sa fiksnim 19" ramom, 

blokom za AC napajanje 6x 230VAC,kompletom za

uzemljenje, sa potrebnim elementima za vođenje i

ranžiranje kablova. Kompletno po kućištu.

kom 1,00

2 1.2  Patchpanel sa 24 portova, Cat 6 kom 2,00

3
1.3 Patchpanel /voice panel Kat 3, sa 25 portova, LSA-

plus sistema.
kom 1,00

1.4  Prespojni kablovi ( patchkabel) prema sledećem ;  

koli~ina po potrebi za konkretnu konfiguraciju

4
Komplet isporuka, montaža,

Komplet materijal i rad
kpl 1,00

28
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5
Isporuka i montaža sa povezivanjem duple RJ45 uti~nice

za office/process mrežu Cat 6 , 
kom 5,00

6

Isporuka i montaža sa povezivanjem duple RJ45 uti~nice

Cat 6 , u bolnicki set kod kreveta i kod radnih stolova kom 10,00

Isporuka i polaganje S/FTP kablova na unapred montirane

kablovske regale po trasi koja se određuje projektom.

Kabel se vodi od patchpanela u REK ormanima do lokalnih

uti~bica razvoda. Kabel je dvostruki sl tipu S/FTP,

Daetwyler    Uninet 7702 2(2x4x0.57) ili odgovarajuće

7
_S/FTP, Daetwyler    Uninet 7702 2(2x4x0.57), za office-

mrežu 
m 600,00

8

Ispitivanje i atestiranje instalacije. Izvršiti potrebna merenja

i ispitivanja posebno za optiku i posebno za bakar koji su

predviđeni standardima za ovu vrstu instalacije. Izmerene

vrednosti prikazati u Službenom Izveštaju atestiranja

pasivne instalacije. 

pauš. 1,00

9

Ozna~avanje i dokumentacija izvedenog stanja. Kablove,

patch panele, priklju~nice, priklju~ke na patch panelima,

itd. treba ozna~iti i obeležiti prema metodologoji koju

zahteva Investitor. Raspored elemenata i oznake uneti u

dokumentaciju izvedenog stanja strukturne mreže. 

pauš. 1,00

Isporuka i montaža negorivih regala sa spojnim i

montažnim materijalom:

10 -PNK 100, komplet materijal i rad m 260,00

11

Isporuka i polaganje kabela JHY(St)Y 25x2x0,6 od reka u

OP blokudo reka u INT. nezi. Kabel se polaže na regalu, a

delom na obujmicama 

m 40,00

III.IV INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

Detektori se povezuju na postojecu centralu    na II spratu

1

Isporuka i montaža adresabilnih ručnih javljaća serije 9200,

prolazni u zid.

Komplet materijal i rad.

kom 3,00

2

Isporuka i montaža na plafon ili konstrukciju adresabilnih

opti~čih detektora dima ORM serije 9200 sa procesnom

analizom događaja. Poz obuhvata podnožje i uložak.

Komplet materijal i rad.
kom 34,00

3
Isporuka i paralelnog svetlosnog indikatora uz javljač

kom 17,00

4
Isporuka i polaganje PVC gibljivih cevi za vođenje

instalacija iznad spuštenog plafona i u zidu.

5 -Ä16mm m 360,00

6 Isporuka i uvlačenje u cevi provodnika:

7 -J-H(St)H 1x2x0,8mm m 420,00

8 -J-H(St)H 2x2x0,8mm m 50,00

9 Isporuka i montaža elektr. sirene 12V

10 -SIR 077, 90dB Kom 2,00

11
Funkcionalno ispitivanje detektora i uređaja sa

programiranjem i puštanje instalacije u rad.
paušal 1,00

12
Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju

i kalkulaciju.
paušal 1,00

III.V INSTALACIJA CENTRALNOG SATA

1 Isporuka i montaža na plafon lolalnog dvostranog sata 
kom 6,00

Isporuka i uvla~enje u cevi provodnika:

2 -J-H(St)H 1x2x0,8mm m 120,00

3 -N2HX 3x1,5 mm2 m 50,00

4 Funkcionalno ispitivanje sistema i uređaja sa

programiranjem i puštanje instalacije u rad.
paušalno 1,00

5 Sitan nepredviđeni materijal i rad uz priloženu specifikaciju

i kalkulaciju.
paušalno 1,00

UKUPNO III.III

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ

UKUPNO III.V

UKUPNO III.IV

12  од 16
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IV

IV.I

Remont  postojećih klima komora  koji podrazumeva 

zamenu lažajeva na osovini ventilatorskog kola , 

balansiranje radnog kola ventilatora, zamenu remenja. 

Stavka podrazumeva demontažu i ponovnu montažu 

ventilatora kao i puštanje u rad.

1 Komora S5  4.600/4.200 m3/h kompl. 1,00

2 Komora S4  10.400/9.500 m3/h kompl. 1,00

3
Provera ispravnosti pogonskih elektromotora ventilatora , 

zamena lažajeva na  vratilu  motora. 
kom 4,00

Zamena svih vrećastih filtera unutar filterskih sekcija u 

komorama

4 Klasa G4 dim.590x590 kom 8,00

5 Klasa G4 dim.295x590 kom 4,00

6 Klasa F7 dim.590x590 kom 8,00

7 Klasa F7 dim.295x590 kom 4,00

8

Zamena filterskog platna na predfilteru (rolo filter) 

postavljenog u betonskom kanalu za dovod svežeg 

vazduhaq za potrebe 3 klima komore cca 40.000m3/h 

Klasa G4

m2 80,00

9
Popravka i zamena oštećenih delova termoizolacije na 

kanalskom razvodu unutar podrumske prostorije
m2 25,00

10

Izvršiti dezinfekciju komplet klima komora (2 kom) i 

distributivnih kanala u Zoni Tehničkih prostorija (deo 

kanalskog razvoda koji se zadržava)

Pauš 1,00

11

Ispitivanje funkcionalnosti delova automatike za normalan 

rad klima komore (senzori, termostati, pokretači dampera, 

elektromotorni ventili, pumpe)

Pauš 1,00

12
Izvršiti remont i pustiti u pogon postojeći parni ovlaživač, 

proizvod "Spirax Sarco" tip EMD -TA
kompl. 2,00

IV.II Sistem za bipolarnu jonizaciju vazduha

GENERALNE  NAPOMENE:

Ovom tenderskom dokumentacijom predviđena je

instalacija sistema za bipolarnu jonizaciju vazduha na bazi

DBD pražnjenja (Dielectric Barier Discharge) sa staklenim

jonizacionim cevima. Predviđeni su kanalski sistemi koji se

lako implementiraju na kanale za ventilaciju i klimatizaciju.

Ovom dokumentacijom obuhvaćeni su sistemi za

klimatizaciju i ventilaciju protoka 10.400 m3/h i protoka

4.600m3/h

Kanalski uređaji za bipolarnu jonizaciju vazduha sastoje se

od visokonaponskog generatora snage, čiji je izlaz

minimum 1.250 VAC, a maksimum 3.000 VAC i staklenih

jonizacionih cevi za bipolarnu jonizaciju sačinjenih od

unutrašnje i spoljašnje, pletene, žičane elektrode od

nerđajućeg čelika i staklene cevi (dielektrika). Jonizacione

cevi su sa navojnom vezom, što omogućava jednostavno

održavanje.

Regulatori kvaliteta vazduha automatski podešava i 

optimizuje intenzitet bipolarne jonizacije u zavisnosti od 

kvaliteta ulaznog vazduha.  

Kanalski senzori za koncentraciju VOC i sadržaj ozona 

automatski preko regulatora podešavaju intenzitet rada 

jedinice za bipolarnu jonizaciju.

Predviđen sistem regulacije treba da omogući ručno 

predpodešavanje maksimalno dopuštenog nivoa ozona u 

obrađenom vazduhu.

Sistem za bipolarnu jonizaciju vazduha klima sistema S-4

kapaciteta 10.400 m3/h sa procenjenim srednjim

opterećenjem vazduha

1

Kanalski uređaj za prečišćavanje vazduha na bazi

bipolarne jonizacije sa staklenim jonizacionim cevima i

ramom za montažu u kanal, proizvod Bioclimatic GmbH,

Nemačka ili odgovarajuće, sledećih tipova i tehničkih

karakteristika:

model: aerotron MC2000  i montažnim ramom set 2,00

УКУПНО

RADOVI NA POSTOJEĆIM KLIMA KOMORAMA

МАШИНСКИ РАДОВИ

UKUPNO  IV.I:

РЕД. 

БР..
ОПИС РАДОВА

ЈЕД.

МЕРЕ
КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА
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vrsta pražnjenja: DBD

snaga: ~130 W

napajanje: 230 V, 50/60 Hz

dimenzije (L/W/H): 615/275/605 mm

masa: ~11 kg

pad pritiska: ~6 Pa

tip jonizacionih cevi: IRF

broj jonizacionih cevi: 14

dužina jonizacione cevi: 520 mm

prečnik jonizacione cevi: 38 mm

masa jonizacione cevi: 0,255 kg

dimenzije montažnog rama (L/W/H): 644/304/30 mm

2

Regulator kvaliteta vazduha za kanalske uređaje za 

prečišćavanje vazduha na bazi bipolarne jonizacije (poz. 

A.1) sa detektorom ulaznog signala, ulazom povratnog 

signala, izlazom za povratni signal (potencijalno slobodan), 

sa ručnim pred-podešavanjem intenziteta jonizacije i 

maksimalno dopuštenim nivoom ozona u tretiranom 

prostoru, proizvod Bioclimatic GmbH, Nemačka  ili 

odgovarajuće, sledećih tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC AQC-01 kom. 1,00

napajanje: 230 V – 1L/N/PE – max. 16A

snaga: 1.150 VA

dimenzije (L/W/H): 285/215/145 mm

masa: ~6 kg

3
Ozon senzor za instalaciju u kanale za vazduh, proizvod 

Bioclimatic GmbH, Nemačka  ili odgovarajuće, sledećih 

tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC OD-01 kom. 1,00

radna temperatura: 5 – 40 °C

rel vlaga: max 85 %

merni opseg: 0 – 200 ppb

dimenzije (L/W/H): 80/120/55 mm

4
VOC senzor za instalaciju u kanale za vazduh, proizvod 

Bioclimatic GmbH, Nemačka ili odgovarajuće, sledećih 

tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC AQD-01 kom. 1,00

radna temperatura: 5 – 40 °C

rel vlaga: max 85 %

dimenzije (L/W/H): 80/55/82 mm

Sistem za bipolarnu jonizaciju vazduha klima sistema S-5,

protoka 4.600 m3/h

5

Kanalski uređaj za prečišćavanje vazduha na bazi

bipolarne jonizacije sa staklenim jonizacionim cevima i

ramom za montažu u kanal, proizvod Bioclimatic GmbH,

Nemačka ili odgovarajuće, sledećih tipova i tehničkih

karakteristika:

model: aerotron MC1300  i montažnim ramom set 1,00

vrsta pražnjenja: DBD

snaga: ~70 W

napajanje: 230 V, 50/60 Hz

dimenzije (L/W/H): 370/180/630 mm

masa: ~7 kg

pad pritiska: ~6 Pa

tip jonizacionih cevi: IRF

broj jonizacionih cevi: 9

dužina jonizacione cevi: 520 mm

prečnik jonizacione cevi: 38 mm

masa jonizacione cevi: 0,255 kg

dimenzije montažnog rama (L/W/H): 422/222/10 mm

14  од 16
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6

Regulator kvaliteta vazduha za kanalske uređaje za 

prečišćavanje vazduha na bazi bipolarne jonizacije (poz. 

B.1) sa detektorom ulaznog signala, ulazom povratnog 

signala, izlazom za povratni signal (potencijalno slobodan), 

sa ručnim pred-podešavanjem intenziteta jonizacije i 

maksimalno dopuštenim nivoom ozona u tretiranom 

prostoru, proizvod Bioclimatic GmbH, Nemačka ili 

odgovarajuće, sledećih tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC AQC-01 kom. 1,00

napajanje: 230 V – 1L/N/PE – max. 16A

snaga: 1.150 VA

dimenzije (L/W/H): 285/215/145 mm

masa: ~6 kg

7
Ozon senzor za instalaciju u kanale za vazduh, proizvod 

Bioclimatic GmbH, Nemačka ili odgovarajuće, sledećih 

tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC OD-01 kom. 1,00

radna temperatura: 5 – 40 °C

rel vlaga: max 85 %

merni opseg: 0 – 200 ppb

dimenzije (L/W/H): 80/120/55 mm

8

VOC senzor za instalaciju u kanale za vazduh, proizvod 

Bioclimatic GmbH, Nemačka ili odgovarajuće, sledećih 

tipova i tehničkih karakteristika:

model: MC AQD-01 kom. 1,00

radna temperatura: 5 – 40 °C

rel vlaga: max 85 %

dimenzije (L/W/H): 80/55/82 mm

IV.III NOVA INSTALACIJA 

1

Izrada i montaža vazdušnih kanala izrađenih od

pocinčanog lima odgovarajuće debljine u zavisnosti od

dimenzije kanala 

Stavka podrazumeva i sav spojni materijal, ovešenje,

zaptivni materijal, itd. Plenume za smeštaj difuzora, lukove

izvesti sa skretnim lopaticama. Na odcepima predvideti

pomični jezik sa mogućnostću fiksiranja. Obračunava se

kg ugrađenog materijala. Obuhvaćeno i premošćenje

metalnih masa ventilacionih kanala postavljanjem

zupčastih podložaka iznad matica vijaka za spajanje

kanala. 

kg 300,00

2

Nabavka i montaža kućišta apsolutnog filtera predviđenog

za plafonsku ugradnju sa uloškom filtera i vrtložnim

difuzorom i priključkom za proveru zaptivanja iz prostorije.

Filteri se menjaju iz prostorije.

Proizvod "TROX" ili odgovarajuće drugog proizvođača, tip 

F650V1D

Filter klasa H11 tip F780 W49

Rešetka VDW 600x24 (598x598 mm) kompl. 2,00

Nabavka i montaža anemostata za izvlačenje vazduha sa

četverosmernim istrujavanjem vazduha, zajedno sa

plenumskom kutijom, regulacionom klapnom, izrađene od

aluminijuma. Boja po izboru projektanta enterijera. Tip i

dimenzija:

3

Proizvod "TROX" ili odgovarajuće drugog proizvođača, tip

ADLQ-4-DG 600  sledećih dimenzija: kom 2,00

4 598x598 mm

5

Projektantska izrada radioničkih detalja za izradu

ventilacionih kanala. Uzeti 2% od ukupne vrednosti

instalacije

pšl 1,00

UKUPNO  IV.II:
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6

Merenje i balansiranje cele instalacije ventilacije sa

vazdušne strane, a koji se sastoji od merenja količine

vazduha na deonicama. Merenja vršiti dok se ne budu

postigle projektovane količine vazduha. Izraditi izveštaj o

rezultatima merenja, te dostaviti nadzornom organu

odnosno investitoru.

pšl 1,00

7
Probni pogon instalacije ventilacije uz prisustvo nadzornog

organa.
pšl 1,00

8
Pripremni završni radovi kao i lokalni transport materijala.

pšl 1,00

XI.IV PROJEKAT IZVEDENOG STANJA

I

II

III

IV МАШИНСКИ РАДОВИ

________________________________________________

M.P.            Potpis ovlašćenog lica

УКУПНО СА ПДВ:

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

УКУПНО:

ПДВ 20%:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

UKUPNO  XI.IV

УКУПНО МАШИНСКИ РАДОВИ

UKUPNO XI.III :

РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

16  од 16
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Техничке карактеристике  

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ- 
 
 

Све захтеване карактеристике материјала и начина извођења радова су садржани у документу бр3 – 

образац понуде, односно предмеру радова. Понуђач потписивањем овог документа потврђује да је 

упознат са захтевима наручиоца у погледу техничких карактеристика материјала и начина извођења 

радова. 

 

 

 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

Број: _________ (попуњава наручилац) 
 
Наручилац као Инвеститор спровео је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Републике Србије ("Сл. гласник 
РС“ бр. 124/2012 , у даљем тексту „Закон“), отворени поступак јавне набавке „Адаптација дела операционог блока“ број 
102/15-Р/ОП ради закључења уговора о јавној набавци, и одлуком о додели уговора бр. ___________ од ___________ 
(попуњава наручилац) је изабрао као најповољнију понуду понуђача ________________ (попуњава наручилац).  
 
Наручилац и Понуђач, на основу члана 113. став 1. Закона, и Одлуке о додели уговора, сагласни су да закључе: 
 

МОДЕЛ УГОВОРА O ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
Адаптација дела операционог блока 

 
Закључен дана ____________ (попуњава Наручилац)  године у Суботици између:  

 
1. „ __________________ “ са седиштем у ___________ , улица ___________ , кога заступа директор 

__________________ као Извођача радова (у даљем тексту Извођач). (попуњава понуђач) 
     и  
2 Наручиоца ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, са седиштем у Суботици, Изворска 3, кога заступа директор др Горан 

Бићанин као Инвеститора (у даљем тексту Инвеститор) са друге стране, под следећим условима: 
 
ИНВЕСТИТОР        ИЗВОЂАЧ РАДОВА (попуњава понуђач) 

Нaзив: Oпштa бoлницa Субoтицa Нaзив:  

Meстo: Субoтицa Meстo:  

Улицa и брoj: Извoрскa 3. Улицa и брoj:  

Teл./фax: 38124555267 Teл./фax:  

E-мaил:  info@bolnicasubotica.com E-мaил:   

ПИБ: 105303993 ПИБ:  

Maтични брoj: 08881308 Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти: 85110 Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ: 363671177 Рeг. брoj ПДВ:  

Подрачун: 840-778661-02 Текући рачун:  

Нoсилaц ПП: УJП Банка:  

        
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће бити наведени 

сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи, у супртном се овај став брише). 
 

ПОДИЗВОЂАЧИ / УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  

Нaзив:  

Meстo:  

Улицa и брoj:  

Teл./фax:  

E-мaил:   

ПИБ:  

Maтични брoj:  

Шифрa дeлaтнoсти:  

Рeг. брoj ПДВ:  

Teкући рaчун:  

Нoсилaц ПП:  
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Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE. 
Уговорне стране сагласно констатују следеће:  

- да је Инвеститор као Наручилац спровеo отворени поступак јавне набавке;  
- да је Извођач доставио понуду бр. ________ од _______.2015. године, (попуњава понуђач) која са свим својим 
елементима и техничком спецификацијом чини саставни део овог уговора и да је иста оцењена као најповољнија (у 
даљем тексту: „понуда“); 
- да су врста, количина и квалитет радова утврђени у техничкој спецификацији односно у Конкурсној документацији 
Инвеститора као наручиоца; 
 

ПРЕДМЕТ РАДОВА 
Члан  1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на _________________________________ на објекту 
___________________________ Опште болнице Суботица, у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени  
гласник  РС'' бр.  72/09,  81/09,  64/10  и 24/11)  и другим  важећим  законским  и подзаконским актима, чија је примена 
обавезна при извођењу радова.  
 

 ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И ЦЕНЕ 
 Члан  2. 

Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1.: 
Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а 

(словима: ________________________________ ) и утврђена је на основу понуде понуђача. 
Укупна вредност уговорених радова по овом уговору са обрачунатим ПДВ-ом у складу са законом износи 

_______________________ динара (словима: ____________________________________________ и __/100). 
Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у реализацији 

предметне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу потребног материјала, таксе,  прибављање  
атеста за уграђени материјал, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају 
радова, израду елабората заштите од пожара, заштиту од прашине и механичког оштећења, употребу скела, опрему за 
рад на висини, свакодневно чишћење места рада и одвоз шута на депонију од стране Извођача, завршно чишћење и 
одвоз шута на депонију као и сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају 
радова и за осигурање, царину и сл. трошкове. 

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из понуде 
Извођача.  

Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.  
Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а 

на основу стварно изведених  количина  радова,  оверених  од стране стране надзорних органа у грађевинској књизи и 
јединичних цена из понуде. 

 
УВОЂЕЊЕ У ПОСАО 

Члан  3. 
 Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају: 
- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити, 
- одобрења за извођење радова, 
- објекта-простора на којем се врше радови, 
- локације за привремено депоновање материјала, 
Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник. 
Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 7 (седам) дана од 

дана закључења уговора. Извођач  радова  се обавезује  да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао достави 
Инвеститору динамички план извођења радова. 

Извођач се сматра уведеним у посао када му Наручилац уручи решење о именовању стручног надзора, потребне 
дозволе и када преда градилиште, а што се све констатује уписом у грађевински дневник. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан  4. 

             Инвeститoр ћe плaћaњe извршити следећом динамиком : 
30 % аванс, остатак по привременим ситуацијама уз сукцесивно одбијање аванса 
уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj: ___________ кoд ___________ бaнкe. 

Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од највише 45 дана од дана настанка дужничко-поверилачког 
односа (ДПО), који настаје: 

-  за аванс од дана ступања уговора на снагу, 

органа.
- по  привременим  ситуацијама од   дана   овере   привремене ситуације   од   стране   Инвеститора  и  надзорног 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  основ  за  плаћање  представљају  исправно  сачињенe и оверене   
привремене ситуације и пропратна  документација  коју  чине  и  окончана  ситуација  и  записник о примопредаји радова 
потписани  од  стране  Инвеститора,  Извођача  и надзорног органа. 

 Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Инвеститору банкарске гаранције:
 - за повраћај аванса издaту у висини од 30% од вредности закљученог уговорa, са ПДВ-ом, сa роком вaжности до 

стављања  предметa  јaвне  нaбaвке  у  функцију  (потписивања  записника  о  квантитативно  и  квалитативно  усаглашеном 
пријему)

 - за  добро  извршење  посла  - издaту  у  висини  од  10%  од  вредности  закљученог  уговорa  без  ПДВ-а,  сa  роком 
вaжности  нaјмaње  десет  дaнa  дуже  од  дaтумa  конaчне  испоруке  - стављања  предметa  јaвне  нaбaвке  у  функцију 
(потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему).

 -за  отклањање  грешака  у  гарантном  периоду  - издaту  у  висини  од  10%  од  вредности  закљученог  уговорa  без 
ПДВ-а, сa роком вaжности десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa. 

 Извођач је дужан да авансни рачун испостави по закључењу уговора. 
 Инвеститор  ће  уновчити  гаранцију за  поврат  аванса  уколико  Извођач  раскине  уговор,  не  поступи  према 

уговореним роковима или ако уговор не буде извршен или буде раскинут због околности на које Инвеститор није могао 
да утиче. 

 Три банкарске гаранције Извођач доставља Инвеститору најкасније десет дана од дана обостраног потписивања 
уговора. 
  

НАДЗОРНИ ОРГАН  И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА 
Члан  5. 

Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог  уговора  и  на  
тај  начин  контролисати  квалитет  и  ток  радова овером грађевинског дневника и грађевинске књиге.   

Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и изградњи а нарочито 
контролу извођења радова према техничкој документацији по којој је издата дозвола надлежног органа. 

Извођач  је  дужан  да  поступи  по  свим  писаним  примедбама  и  захтевима  Инвеститора  и стручног надзора 
које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да 
по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку. Извођач је дужан да омогући несметано вршење 
стручног надзора на објекту и градилишту. Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Инвеститора о 
именовању одговорног руководиоца радова, који је дужан да буде присутан  на градилишту за време извођења радова. 
 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА 
Члан  6. 

Рок   за   извођење   радова   из   члана   1.   Уговора   је   ______ календарских дана од дана увођења Извођача у 
посао. 

Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са планираном динамиком према достављеном динамичком 
плану извођења радова уз обавезу да прихвати измену предвиђене динамике, која ће бити евентуално коригована према 
захтевима Наручиоца. 

Рок за почетак извођења радова је ___ од дана увођења Извођача у посао. Извођач ће бити уведен у посао на основу 
писменог позива Наручиоца, након потписивања уговора.   

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова објекта који су  
обухваћени  овим  уговором,  за  технички  преглед  и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Уколико  Извођач  западне  у  доцњу  са  извођењем  радова,  према  усвојеном  динамичком плану, нема право на 
продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора. 

Изузетно,  уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе непредвиђене, 
ванредне околности и то: 

-  природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес); 
-  мере предвиђене актима надлежних државних органа; 

              -  временски услови који онемогућавају извођење радова; 
              -  друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале уговорне стране. 

36 



 

 
Адаптација дела операционог блока 

102/15-Р/ОП 
Документ бр.5 

 

 

 

 

Овај документ је послат/објављен електронским путем од стране наручиоца 

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА , Изворска 3 , 24000 Суботица – Тел / Fax:  024/ 625-715 – e-mail: obtender@gmail.com 

 Конкурсна документација – Модел уговора  

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у уговореном року, уписују се 
у грађевински дневник. 

Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7. овог  
члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се  
споразумно изменити, закључењем  анекса. 

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже основаност захтева. 
Извођач је дужан да обавести Инвеститора да је запао у доцњу због наступања ванредних околности. 
Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати 

анексом. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан  7. 
Уколико Извођач  не  изврши  радове  у  уговореном  року, Инвеститор  задржава право да Извођачу обрачуна  

уговорну казну у висини од 2(два) о/оо (промила)  дневно али не више 5% од  уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, рачунајући од дана истека уговореног рока до дана када надзорни орган у грађевинском дневнику констатује 
да су радови завршени. 

Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити путем средстава финансијског обезбеђења без претходног 
пристанка Извођача.  Уколико Инвеститор  због  закашњења  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може 
захтевати накнаду штете, односно, поред уговорне казне и разлику до пуног износа штете. 
 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА 
Члан  8. 

Наручилац радова се обавезује: 
- да преда Извођачу радова објекат за несметано извођење радова; 
- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова  
- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова; 
- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача; 
- да обезбеди извршење техничког прегледа уговорених и изведених радова и 

              - да у случају извођења других радова координира заједничке активности. 
              -  да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова 
              -  да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном року 
                  -  да Пријави надлежном органу (инспектору) почетак радова на објекту осам дана пре почетка извођења радова. 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан  9. 

Извођач радова се обавезује: 
- Детаљно проучи техничку документацијуна основу које ће бити извођени радови 
- обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом. 
- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији и својој понуди, 
Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским актима и прописима, стандардима, техничким 
нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова; 

- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог решења достави  
Инвеститору као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради контроле уласка и изласка из 
објекта Инвеститора на прописани начин.   

- да преда Инвеститору оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре увођења у посао; 
- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета; 
- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод, канализација, електро 
инсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;  
- да све објекте који  се оштете у току радова доведе у првобитно стање;  
- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и суседних објеката; 
- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење радова који чине 

предмет уговора. 
- да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције; 
- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који је настао као 
последица извођења предметних радова; 
- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету овог уговора; 
- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику од стране 
стручног надзора отклони у примереном року. 
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- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности 
- да сагласно  правилима  струке  испита  правилност  техничких  решења  у техничкој  документацији  и да упозори    
Инвеститора  на уочене или утврђене  недостатке  у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора. 
Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења 

радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о заштити од пожара, Законом о безбедности и 
здрављу на раду и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова и то за све време припреме и 
извођења радова и одговоран је за све штете настале по наведеним основама одговорности.  

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на 
инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи , о томе 
обавестити Инвеститора и по његовом налогу и на његов трошак, иста хитно отклонити. 

   
КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

Члан  10. 
Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који 

одговарају  стандардима  Републике  Србије.  Извођач  је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала. 
Извођач  је  дужан  да  пружи  доказе  и атесте о  квалитету  и исправности употребљеног  материјала  и  опреме  и 

изведених радова и да Инвеститору омогући контролу. 
Извођач  је  обавезан  да  Инвеститору  на  дан  примопредаје  радова  записнички  преда  све гаранције  и  атестне  

листове за испоручену опрему и уграђене материјале,  заједно  са упутствима за употребу. 
Радови морају бити изведени у свему према техничком  опису  и општим  условима из техничке документације. 

Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и 
правилима струке, Инвеститор има право да захтева промену материјала или употребу материјала и опреме 
одговарајућег квалитета. Ако је на тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, 
Инвеститор има право  да захтева  да Извођач  отклони недостатке, односно да радове  поново  изведе  о свом трошку. 

Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако 
Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, 
Инвеститор може да раскине уговор и да тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених 
радова, као и због раскида уговора. 

Коначна оцена квалитета  изведених  радова и употребљеног  материјала  и опреме врши се приликом техничког 
прегледа и примопредаје радова. 
 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
Члан  11. 

Све обавезе  у погледу  техничког  прегледа,  примопредаје  и коначног  обрачуна  изведених радова обавиће се у 
складу са одредбама важећих прописа. 

Извођач је дужан да пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи технички преглед изведених 
радова. Технички преглед изведених радова врши комисија коју чине овлашћено лице Инвеститора и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за технички преглед и да у року датом од стране комисије 
отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни преглед и примопредаја 
радова између Извођача и Инвеститора. 

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Инвеститор, а коначни обрачун изведених 
радова заједничка комисија Извођача и Инвеститора. 

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије обавезно присуствује 
представник извођача, руководилац радова и надзорни орган. 

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни  пријем радова и да у року датом од стране 
комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички примопредаја радова између 
Извођача, Инвеститора и Корисника. Извођач по основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља 
окончану ситуацију. 

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије за технички преглед 
или комисије  за квалитативни  преглед,  у примереном  року, Инвеститор може да ангажује друго лице да их изведе и да 
активира средство финансијског обезбеђења. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача. 

Записник  о  примопредаји  може  сачинити  и  само  Инвеститор  без  учешћа  Извођача  ако Извођач неоправдано 
одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на позив да учествује у примопредаји. Такав записник се 
доставља Извођачу. Даном достављања записника настају последице у вези са примопредајом. 

 

ГАРАНТНИ РОК И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан  12. 

Гарантни рок за све радове (квалитет изведених радова) износи ___ од дана овере окончане ситуације. Гарантни 
рок се односи на квалитет изведених радова, функционалност дела објекта на којем су радови извршени и уграђени 
материјал и делове приликом извођења радова, а при нормалној експлоатацији објекта. 
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Извођач радова је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче у гарантном року. 
У гарантном року Извођач радова је у обавези да одржава функционалност предметног дела Објекта и отклања 

евентуалне грешке као и све недостатке настале његовом кривицом, по примедбама Наручиоца и о свом трошку у складу 
са Техничком спецификацијом и то најкасније у року од 15 дана од дана пријема позива Наручиоца. 

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, рачунајући 
од дана примопредаје радова или дана потписивања записника о квалитативној и квантитативној примопредаји. 

Ако Извођач не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да ангажује другог  Извођача на терет 
првобитног Извођача. За опрему коју евентуално уграђује Извођач гарантује, у погледу садржине и рока гаранцијом 
произвођача опреме, уз обавезу да сву документацију о гаранцијама производа и опреме, заједно са упутствима за 
употребу прибави и преда Наручиоцу. 

Извођач је дужан да приликом потписивања уговора достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у 
гарантном року и евентуално плаћање уговорне казне у висини од 10% од вредности уговора и која траје најмање 3 дана 
дуже од дана истека рока трајања уговора, односно гарантног периода за предметне радове. Купац ће уновчити 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач не буде отклонио уочене недостатке и 
извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције ће 
се продужити сразмерно промени рока. 

Инвеститор ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не буде 
отклонио уочене недостатке и извршавао гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

ОСИГУРАЊЕ 
Члан  13. 

Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији 
полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставариа за период до завршетка 
радова.  

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уградивање од уобичајених ризика до њихове пуне вредности. 
Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог члана признаје своју искључиву кривичну и 

прекршајну одговорност и сноси обавезу накнаде за све настале материјалне и нематеријалне штете при чему овај уговор 
признаје као извршну исправу без права приговора. 

 

СНОШЕЊЕ  РИЗИКА 
Члан  14. 

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси 
Извођач. 

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор. 
За одговорност изводача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће одредбе посебних 

узанси о грађењу. 

МЕРЕ  СИГУРНОСТИ 
Члан  15. 

 Извођач  је дужан  да за време  извођења  радова  из члана  1. овог  Уговора,  спроводи  мере заштите на раду у 
свему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је обавезан да са заштитом на 
раду упозна ангажовано људство и обезбеди прописану ХТЗ опрему. 

Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно  присуство-дежурство лица са одговарајућим 
сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају  ПП  безбедност  објекта.  ве трошкове 
примене мера ПП заштите сноси Извођач. 

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, 
опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине. 

Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима. 
Извршилац радова се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или је до њих дошао током рада, чува као 

пословну, државну или службену тајну у току важења и након престанка важења уговора, у складу са прописима 
Републике Србије. 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан  16. 

Уговор се раскида писменом изјавом Инвеститора која се доставља другој уговорној страни и сматра се 
раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида. 

Инвеститор може једнострано раскинути уговор: 
-  ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења; 
-  ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 
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-  ако  Инвеститор  дође  у ситуацију  да  не  може  више  да  извршава  своје  обавезе  према уговору; 
-  ако  Извођач не  изводи  радове  у  складу  са  усвојеном  техничком  документацијом  за извођење радова; 
-  ако Извођач изводи радове неквалитетно; 
-  ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 
-  ако извођач из неоправданих  разлога прекине извођење  радова или одустане  од даљег рада; 
-   ако Извршилац ангажује као подизвођача  лице које није наведено у понуди, односно у уговору. 
У  случају  раскида  уговора  из  става  2.  кривицом  Извођача,  Инвеститор  ће  реализовати средство 

финансијског обезбеђења. 
Извођач може раскинути уговор: 
-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе, 
-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове. 
Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор: 
- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору. 
Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном 

раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довала до раскида уговора. 
Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да 

Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора. 
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
  

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
Члан  17. 

Уговорне стране су се сагласиле  да све спорове који настану у примени и тумачењу овог уговора, реше 
споразумно. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити 
стварно надлежни суд у Суботици. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан  18. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 
о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други 
прописи који регулишу ову област. 

Саставни део овог Уговора чини: 
-  Понуда Извођача бр    од   године, која је код Инвеститора заведена под бр.  од  године. 

Овај  Уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  од  којих  је  4  (четири)  за Инвеститора и 2 (два) за 
Извођача. 

 

ИЗВОЂАЧ:                     ИНВЕСТИТОР: 

______________                     ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 
                      Директор 
                                                
                        
_______________________________                                      _____________________________ 
пoтпис oвлaшћeнoг лицa                       Др Горан Бићанин, неурохирург 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
-  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност услова– 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Обавезни услови (члан 75 Закона): 

1. Понуђач регистрован код надлежног органа  (Доказ – Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - копија) 

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (Доказ – Извод 
из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова, не може бити старија од два месеца пре отварања понуда, 
односно неће се прихватити ако је издат пре 11.11.2015. године – копија) 

3. 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 (Докази – 1- 
Уверење/потврда Пореске управе Министарства финансија и привреде за измирене доспеле обавезе 
које администрира ова управа. 2-Уверење/потврда надлежне управе локалне самоуправе за 
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 3- Потврда организације за 
обавезно социјално осигурање о измиреним доприносима по основу обавезног социјалног 
осигурања. Ови документи не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно неће 
се прихватити ако су издати пре 11.11.2015. године) 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, понуђач нема забарану обављања делатности која је на 
снази у моменту подношења понуде (Доказ – Изјава – Документ бр.6а) 

Додатни услови (члан 76 Закона): 

5. Понуђач располаже финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетима:  
 да у  претходних годину дана, од дана објављивања позива за достављање понуда,  није био 

неликвидан  дуже  од 10  дана (укупан  број  дана  неликвидности  у  периоду  од 1  године не 
може бити дужи од 10 дана)-(Доказ – Потврда НБС о броју дана неликвидности издата након 
објављивања Позива);  

 да  је  у  претходној  обрачунској  години  остварио  пословне  приходе,  у  износу  од минимум 
35.000.000,00 динара; (Дoкaзи – Извeштaj o бoнитeту или скоринг или  билaнси стaњa/успeхa са 
мишљењем овлашћеног ревизора или изводи из истих - копије) 

 
         б)    довољан кадровски капацитет –  

 да има најмање 10 (десет) запослених или на други начин ангажованих лица у моменту 
формирања понуде (Докази – Фотокопије радних књижица заједно са копијом обрасца о пријави-
одјави Фонду ПИО) 

 да има најмање: 

  1 (једног) запосленог или на други начин ангажованог дипломираног архитектонског и/или 
грађевинска инжењера на неодређено време, са пуним радним временом, са важећом  лиценцом 
ИКС за одговорног извођача радова. 

 1 (једног) запосленог или на други начин ангажованог дипломираног електро инжењера на 
неодређено време, са пуним радним временом, са важећом  лиценцом ИКС за одговорног 
извођача радова. 

 1 (једног) запосленог или на други начин ангажованог дипломираног машинског инжењера на 
неодређено време, са пуним радним временом, са важећом  лиценцом ИКС за одговорног 
извођача радова. 

  (Докази – 1. Копије лиценци са доказма о измиреној чланарини ИКС за текућу годину и 2. радна 
књижица заједно са копијом обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО или копија уговора о делу, 
привремено-повременим пословима, радном ангажовању на одређено време или другом облику 
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ангажовања у складу са законом са трајањем које је за најмање 1 месец дуже од понуђеног рока 
за извршење посла.) 

 
 

         в)    довољан технички капацитет –  

 Најмање 1 теретно возило укупне (бруто) масе минималне носивости 3,5t: Обавезно 
приложити фотокопију саобраћајне дозволе којом се доказује да је теретно возило у 
власништву понуђача (прихвата се куповина преко лизинга или уговор о закупу, доказ уговор 
и копија саобраћајне дозволе).(Доказ – копија саобраћајне дозволе или уговор о закупу, 
коришћењу, пословно-техничкој сарадњи, лизингу и сл.) 
 

         г)    довољан пословни капацитет –  

 да  поседује  стручне  референце  на  пословима  извођења  радова  адаптације  или изградње 
објеката или дела објеката који су извршени у последњих 5 (пет) година  за  најмање два 
објекта чија је вредност радова на адаптацији  или  изградњи  минимум 35.000.000,00  динара  
без урачунатог  ПДВ-а. (Доказ - Потврде наручилаца посла (Инвеститора) , докумнет бр. 9 и 
фотокопија прве  и  последње  стране  окончане  ситуације,  односно  других релевантних  
страна  из  којих  се  недвосмислено  утврђује  обим  изведених  радова оверен  од  стране  
надзорног  органа  и  наручиоца.  ) 

 

У случају да се подноси понуда са подизвођачем или заједничка понуда, понуђач је дужан да испуљавање 
услова докаже у складу са чланом 80 и 81 Закона и то: 

- Понуђач доставља доказе о обавезним условима од тачке 1) до 4) за подизвођача и доказ из тачке 5) за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача.  

- Сваки понуђач из групе понуђача (заједничка понуда) мора да испуни обавезне услове тачке 1) до 4), а 
додатне услове испуњавају заједно. Услов из тачке 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 и 76. ЗАКОНА 

Р. 

бр. 
НAЗИВ ДOКУMEНTA 

кo je издao 

дoкумeнт 

брoj 

дoкумeнтa 

дaтум 

издaвaњa 

дoкумeнтa 

1.  Извoд из рeгистрa надлежног органа    

2. 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда 
(основног суда на чијем је подручју седиште правног лица) да 
понуђач као правно лице није осуђиван за наведена кривична 
дела 

   

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 
законски заступник понуђача није осуђиван за наведена 
кривична дела 

   

Извод из евиденције Посебног одељења (за организовани 
криминал) Вишег суда у Београду да понуђач као правно лице 
није осуђиван за неко од наведених кривичних дела везаних за 
организовани криминал 

   

3. 

Уверење / потврда Пореске управе Министарства финансија и 

привреде зa измирeнe дoспeлe oбaвeзe кoje aдминистрирa oвa 

упрaвa и 

   

Увeрeњe нaдлeжнe упрaвe лoкaлнe сaмoупрaвe зa измирeнe 

дoспeлe oбaвeзe пo oснoву извoрних лoкaлних jaвних прихoдa или 
   

Пoтврдa дa сe пoнуђaч нaлaзи у пoступку привaтизaциje кojу je 

издaо надлежни орган зa привaтизaциjу 
   

4. Изјава – Документ бр.6а    
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Докази о испуњености услова не достављају се приликом подношења понуде а наручилац ће пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, доказе у неовереним копијама или на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Уколико понуђач у року који не може бити краћи од пет дана не достави наручиоцу доказе, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву и позив упутити понуђачу који је следећи на ранг листи. Уколико је понуђач 
регистрован у регисту понуђача (АПР) није дужан да доказује испуњавање обавезних услова, али је дужан да у овом 
документу наведе да је регистрован.  

 
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег 
Понуђача. 

 
Ако понуђач има седиште у страној држави, примењиваће се одредбе члана 79. Закона о јавним набавкама. Ако се 
понуђач налази у поступку приватизације о томе доставља потврду надлежног органа за приватизацију. 
 

 
M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

5a. Потврда НБС о броју дана неликвидности    

5a. 
Извeштaj o бoнитeту или скоринг или  билaнси 

стaњa/успeхa 
   

5б. Фотокопије радних књижица    

5б. Копије обрасца о пријави-одјави Фонду ПИО    

5в. 
Копија саобраћајне дозволе или уговор о закупу, 

коришћењу, пословно-техничкој сарадњи, лизингу и сл 
   

5г. Потврде наручилаца посла (Инвеститора)    

5г. Фотокопије прве  и  последње  стране  окончане  ситуације    
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OБРAЗAЦ ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA 
ИЗ ЧЛAНA 75. И 76. ЗAКOНA O JAВНИM НAБAВКAMA 

 
 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
 
 

 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци прихвaтa у пoтпунoсти свe услoвe утврђeнe у 

кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa jaвну нaбaвку радова бр. 102/15-Р/ОП – Адаптација дела операционог 
блока – у кojoj je OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA, СУБOTИЦA Нaручилaц и под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу изјављује: 

дa кao Пoнуђaч у прeдмeтнoм пoступку jaвнe нaбaвкe испуњaвa услoвe из члaнa 75. Зaкoнa o 
jaвним нaбaвкaмa, наведене у документу бр.6 предметне конкурсне документације и дa o тoмe пoсeдуje 
свe дoкaзe прoписaнe члaнoм 77. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, схoднo чeму испуњaвa услoвe зa 
oбaвљeњe прeдмeтнe дeлaтнoсти и имa прaвo нa учeшћe у пoступку jaвнe нaбaвкe у свojству пoнуђaчa; 

дa пoнуђeне услуге и добра oдгoвaрajу прoписaним стaндaрдимa и нoрмaмa, укључуjући и 
нoрмe кoje сe oднoсe нa зaштиту нa рaду, кojи пoстoje у Рeпублици Србиjи у врeмe спрoвoђeњa jaвнe 
нaбaвкe a oднoсe сe нa прeдмeт jaвнe нaбaвкe; 

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде; 

 
Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 

oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao дoкaз уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА 
о независној понуди 

 
 
 
_________________ кao пoнуђaч у jaвнoj нaбaвци под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

Oву изjaву, пoд пунoм мoрaлнoм, мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa пoтписoм 
oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прeдузeћa, прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa jaвну 
нaбaвку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.П. 
                                                
                        
________________________  
пoтпис oвлaшћeнoг лицa 
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 Конкурсна документација – Образац трошкова припреме понуде  
 
         
 
 
 
 

 
    OБРAЗAЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Образац трошкова припреме понуде попуњавају они понуђачи који су имали трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;  

 Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15); 

 Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде или га не достави уз своју понуду, наручилац није дужан да му надокнади трошкове. 

 
 
 
 
 
 
 
                  
             М.П.   
                                        
         _____________________________________  
          потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 

Meстo издaвaњa пoнудe  

Дaтум  

Рoк вaжeњa пoнудe (мин.30 дaнa)  

Брoj пoнудe  

Адаптација дела операционог блока 
102/15-Р/ОП 

Документ бр.8 

Р.Бр. Опис трошка Јед.мере Количина Трошак у дин Укупна вредност са свим зависним тр 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      
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ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 
НАЗИВ КУПЦА/НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ:  

ТЕЛЕФОН:  

КОНТАКТ ОСОБА:  

OВЛAШЋEНO И OДГOВOРНO ЛИЦE КУПЦА:  

 
издаје  

- П О Т В Р Д У - 

 
 
Да је понуђач ________________________________ (уписати назив и седиште понуђача) за наше потребе, на  
 
основу закљученог  уговора  од __________________ (датум),  извршио извођење радова   
 
______________________________________________________ (уписати врсту радова) на објекту    
 
_______________________________________________________ (уписати ознаку /адресу/ објекта,  
 
локацију, град и сл.) чија је вредност _____________________________ динара без урачунатог ПДВ 
 
 
(уписати тачан назив добара - из предметне набавке Наручиоца за коју се издаје потврда) у укупном 
финансијском износу од ______________. (уписати укупан финансијски износ реализованих испорука за 
предметна добра у горе наведеном периоду). 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________ (уписати назив понуђача) ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова, Адаптација дела операционог блока, БР.ЈН: 102/15-
Р/ОП, расписаног за потребе Опште болнице Суботица, Суботица и у друге сврхе се не може 
искористити. 
 
 

Потпис овлашћеног лица издаваоца потврде: 

 

_______________________ 

Meстo:    _________________                                             

Дaтум:   _________________ 

М.П. 
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	17.1.1 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, ја...
	17.1.2 Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр. 68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.

	17.2 Рокови и начин подношења захтева
	17.2.1 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
	17.2.2 Захтев за заштиту права се подноси у складу са Законом о јавним набавкама и у роковима предвиђеним овим Законом.
	17.2.3 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са чланом 150. Закона.
	17.2.4 У случају подношења Захтева за заштиту права,  Наручилац не може донети одлуку о додели уговора нити закључити уговор за предметну јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 68/2015).
	17.2.5 Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом, препоручено са повратницом на адресу Наручиоца: Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица – писарница или путем електронске поште на адресу: obtender@gmail.com.
	17.2.6 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а ...
	17.2.7 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из тачке 17.2.6, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
	17.2.8 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

	17.3 Последице поднетог захтева
	17.3.1 Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случајевима наведеним у члану...

	17.4 Такса
	17.4.1 Уз поднети захтев у складу са чланом 151. Закона, обавезно се доставља доказ о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона у износу од __.000,00 динара на жиро-рачун бр. 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, по моделу 97 ...

	17.5 На питања поступка заштите права која нису уређена Законом сходно се примењују одредбе закона којим се уређује управни поступак

	18 ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
	18.1 Уговор ће бити достављен понуђачу којем је додељен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна прихватљива понуда уговор ће бити закључен у року од 3 дана од да...
	18.2 Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.
	18.3 Наручилац ће у предметном поступку и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци уколико у року предвиђеном у конкурсној документацији буде поднета само једна понуда (и на нивоу партије у јавној набавци...
	18.4 Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за закључење уговора.
	18.5 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за ...
	18.6 Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са постојањем разлога наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавк...
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	ПРЕДМЕТ РАДОВА
	Члан  1.
	Предмет овог уговора је извођење радова на _________________________________ на објекту ___________________________ Опште болнице Суботица, у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник  РС'' бр.  72/09,  81/09,  64/10  и 24/11)  и д...
	ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И ЦЕНЕ
	Члан  2.
	Уговорне стране сагласно утврђују вредност радова из члана 1.:
	Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи ____________ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: ________________________________ ) и утврђена је на основу понуде понуђача.
	Укупна вредност уговорених радова по овом уговору са обрачунатим ПДВ-ом у складу са законом износи _______________________ динара (словима: ____________________________________________ и __/100).
	Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у реализацији предметне набавке за рад, набавку материјала и опреме, транспорт, уградњу потребног материјала, таксе,  прибављање  атеста за уграђени материјал, сва и...
	Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним ценама из понуде Извођача.
	Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.
	УВОЂЕЊЕ У ПОСАО
	Члан  3.
	Инвеститор је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају:
	- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити,
	- одобрења за извођење радова,
	- објекта-простора на којем се врше радови,
	- локације за привремено депоновање материјала,
	Увођење у посао се врши уписом у грађевински дневник.
	Извођач и Инвеститор су се споразумели да увођење извођача  радова у посао буде у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. Извођач  радова  се обавезује  да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао достави Инвеститору динамички план изв...
	НАЧИН ПЛАЋАЊА И СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
	Члан  4.
	Инвeститoр ћe плaћaњe извршити следећом динамиком :
	30 % аванс, остатак по привременим ситуацијама уз сукцесивно одбијање аванса
	уплaтoм нa тeкући рaчун Извoђaчa брoj: ___________ кoд ___________ бaнкe.
	Инвеститор се обавезује да све исплате врши у року од највише 45 дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа (ДПО), који настаје:
	-  за аванс од дана ступања уговора на снагу,
	-  по привременим ситуацијама  од  дана  овере  привремене  ситуације  од  стране  Инвеститора и надзорног органа.
	Уговорне стране су сагласне да основ за плаћање представљају исправно сачињен рачун и пропратна документација коју чине и окончана ситуација и грађевински дневник потписани од стране Инвеститора, Извођача и надзорног органа.
	Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави Инвеститору банкарске гаранције:
	- за повраћај аванса издaту у висини од 30% од вредности закљученог уговорa, са ПДВ-ом, сa роком вaжности до стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему)
	НАДЗОРНИ ОРГАН  И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
	Члан  5.
	Инвеститор ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. овог  уговора  и  на  тај  начин  контролисати  квалитет  и  ток  радова овером грађевинског дневника и грађевинске књиге.
	Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању и изградњи а нарочито контролу извођења радова према техничкој документацији по којој је издата дозвола надлежног органа.
	Извођач  је  дужан  да  поступи  по  свим  писаним  примедбама  и  захтевима  Инвеститора  и стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама откл...
	РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА
	Члан  6.
	Рок   за   извођење   радова   из   члана   1.   Уговора   је   ______ календарских дана од дана увођења Извођача у посао.
	Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова објекта који су  обухваћени  овим  уговором,  за  технички  преглед  и примопредају, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.
	Уколико  Извођач  западне  у  доцњу  са  извођењем  радова,  према  усвојеном  динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности Инвеститора.
	Изузетно,  уговорени рок из члана 6. се може продужити уколико у току извођења радова наступе непредвиђене, ванредне околности и то:
	-  природне непогоде (пожар, поплава, земљотрес);
	-  мере предвиђене актима надлежних државних органа;
	Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене околности из става 7. овог  члана, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће одредбе овог уговора ће се  споразумно изменити, закључењем  ане...
	Извођач је дужан да обавести Инвеститора да је запао у доцњу због наступања ванредних околности.
	Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са Извођачем регулисати анексом.
	УГОВОРНА КАЗНА
	Члан  7.
	Уколико Извођач  не  изврши  радове  у  уговореном  року, Инвеститор  задржава право да Извођачу обрачуна  уговорну казну у висини од 2(два) о/оо (промила)  дневно али не више 5% од  уговорене вредности за сваки дан закашњења, рачунајући од дана истек...
	Наплату уговорне казне Инвеститор ће извршити путем средстава финансијског обезбеђења без претходног пристанка Извођача.  Уколико Инвеститор  због  закашњења  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно, ...
	ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА
	Члан  8.
	Наручилац радова се обавезује:
	- да преда Извођачу радова објекат за несметано извођење радова;
	- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова
	- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова;
	- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача;
	- да обезбеди извршење техничког прегледа уговорених и изведених радова и
	- да у случају извођења других радова координира заједничке активности.
	-  да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова
	-  да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном року
	- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној документацији и својој понуди, Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским актима и прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који ва...
	- да пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и копију тог решења достави  Инвеститору као и да достави податке о запосленима који ће изводити радове ради контроле уласка и изласка из објекта Инвеститора на прописани ...
	- да преда Инвеститору оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре увођења у посао;
	- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;
	- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод, канализација, електро инсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;
	- да све објекте који  се оштете у току радова доведе у првобитно стање;
	- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и суседних објеката;
	- да на прописан начин води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције;
	- да по завршетку радова уклони своју опрему, материјал, објекте и сав отпадни материјал који је настао као последица извођења предметних радова;
	- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по предмету овог уговора;
	- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском дневнику од стране стручног надзора отклони у примереном року.
	- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању непредвиђених околности
	- да сагласно  правилима  струке  испита  правилност  техничких  решења  у техничкој  документацији  и да упозори    Инвеститора  на уочене или утврђене  недостатке  у Техничкој документацији коју је добио од Инвеститора.
	Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са важећим Законом о заштити од пожара, Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о зашти...
	Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а која директно утичу на безбедност људи , о томе обавестити Инвеститора и по његовом н...
	КВАЛИТЕТ РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ
	Члан  10.
	Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном квалитету и који одговарају  стандардима  Републике  Србије.  Извођач  је дужан да изврши одговарајућа испитивања материјала.
	Извођач  је  дужан  да  пружи  доказе  и атесте о  квалитету  и исправности употребљеног  материјала  и  опреме  и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.
	Извођач  је  обавезан  да  Инвеститору  на  дан  примопредаје  радова  записнички  преда  све гаранције  и  атестне  листове за испоручену опрему и уграђене материјале,  заједно  са упутствима за употребу.
	Радови морају бити изведени у свему према техничком  опису  и општим  условима из техничке документације. Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким прописима и стандардима, као и правилима струке, Инвеститор има пра...
	Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова  дужан је отклонити у захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Инвеститора и не отклони недостатке на изведеним радовима, Инвеститор може да раскине уго...
	Коначна оцена квалитета  изведених  радова и употребљеног  материјала  и опреме врши се приликом техничког прегледа и примопредаје радова.
	ОСИГУРАЊЕ
	Члан  13.
	Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим лицима и ставариа за период до завршетка радова.
	СНОШЕЊЕ  РИЗИКА
	Члан  14.
	До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, материјала и опреме сноси Извођач.
	После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења сноси Инвеститор.
	МЕРЕ  СИГУРНОСТИ
	Члан  15.
	Извођач  је дужан  да за време  извођења  радова  из члана  1. овог  Уговора,  спроводи  мере заштите на раду у свему према елаборату ЗНР који се доставља Инвеститору пре почетка радова. Извођач је обавезан да са заштитом на раду упозна ангажовано љу...
	Извођач се обавезује да предметним елаборатом предвиди обавезно  присуство-дежурство лица са одговарајућим сертификатом за ПП заштиту за сво време док се изводе радови који угрожавају  ПП  безбедност  објекта.  ве трошкове примене мера ПП заштите снос...
	Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности објекта или радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објеката и околине.
	Трошкове спровођења мера сигурности сноси Извођач који те мере предузима.
	РАСКИД УГОВОРА
	Члан  16.
	Уговор се раскида писменом изјавом Инвеститора која се доставља другој уговорној страни и сматра се раскинутим даном пријема писмене изјаве. У изјави мора бити наведено по ком основу се уговор раскида.
	Инвеститор може једнострано раскинути уговор:
	-  ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења;
	-  ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова;
	-  ако  Инвеститор  дође  у ситуацију  да  не  може  више  да  извршава  своје  обавезе  према уговору;
	-  ако  Извођач не  изводи  радове  у  складу  са  усвојеном  техничком  документацијом  за извођење радова;
	-  ако Извођач изводи радове неквалитетно;
	-  ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа;
	-  ако извођач из неоправданих  разлога прекине извођење  радова или одустане  од даљег рада;
	-   ако Извршилац ангажује као подизвођача  лице које није наведено у понуди, односно у уговору.
	У  случају  раскида  уговора  из  става  2.  кривицом  Извођача,  Инвеститор  ће  реализовати средство финансијског обезбеђења.
	Извођач може раскинути уговор:
	-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе,
	-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове.
	Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор:
	- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору.
	Уговор се може раскинути и због немогућности испуњења као и закључењем споразума о обостраном раскиду уговора, које потписују обе уговорне стране.
	Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довала до раскида уговора.
	Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Инвеститора и Извођача.
	У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана раскида уговора.
	Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
	РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
	Члан  17.
	Уговорне стране су се сагласиле  да све спорове који настану у примени и тумачењу овог уговора, реше споразумно.
	У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не може решити на овај начин, о томе ће одлучити стварно надлежни суд у Суботици.
	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
	Члан  18.
	За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.
	Саставни део овог Уговора чини:
	-  Понуда Извођача бр    од   године, која је код Инвеститора заведена под бр.  од  године.
	Овај  Уговор  је  сачињен  у  6  (шест)  истоветних  примерака,  од  којих  је  4  (четири)  за Инвеститора и 2 (два) за Извођача.
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