КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈКП „ ВОДОВОД „ ЧАЧАК
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – доградња постојећег таванског простора у
Дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем, према
спецификацији у прилогу
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 24-19.03.2019

УТОРАК

02.04.2019

12.00 часова
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02.04.2019
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,
14/2015 i 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број 24 за спровођење поступка јавне набавке
радова, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – доградња постојећег таванског
простора у дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем,
према спецификацији у прилогу
ЈН бр. 24/2019
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
1
2

3

4
5
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Критеријуми за доделу уговора
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Образац понуде
Изјава о испуњавању услова из чл.75 и 76
Изјава подизођача о испуњавању услова из чл.75
Образац структуре понуђене цене са упутством
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2
Модел уговора
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ЈКП „ Водовод „ Чачак
Адреса: ул. Краља Петра 1 бр.8
Интернет страница: /www.vodovodca.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују
јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 24 су радови – доградња постојећег
таванског простора у дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним
опремањем, према спецификацији у прилогу
- ОРН 45000000
1.4. Партије:
Предметна набавка није обликована по партијама.
1.5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:Стеванчевић Гордана
Е - mail адреса (или број факса): број факса 032/303-626; е-маил
адреса: gordanavodovod@gmail.com.
Чкоњевић Љубиша, дипл.грађ.инж. – 064/ 82-92-709
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA PO JAVNOJ NABAVCI ( JN 24 )
Dogradnja postojećeg tavanskog prostora
u direkciji JKP "Vodovod" Čačak sa kompletnim opremanjem

A

Gradjevinski i gradjevinsko zanatski radovi

RBr

Opis radova

Radovi na pripremi i rušenju
1
Čišćenje postojećeg prostora tavana i
iznošenje dokumenracije i oprema. Treća
etaža poslovnje zgrade , rušno iznošenje kroz
stepenište zgrade.Obračun po m2
2

3

4

Rušenje postojeće ispucale cementne
košuljice D=4cm u tavanskom prostoru,
Treća etaža poslovnje zgrade , rušno
iznošenje kroz stepenište zgrade sa utovarom
i odvozom na deponiju do 3km
udaljenosti.Obračun po m2.
Demontaža postojećih elektro i TT
instalacija , predaja demontiranog materijala
investitoru na dalje korišćenje( Postojeća
instalacija rasvete i tt instal nalazi se na
površini od oko120m2.Obračun paušalno .

JM

Količina

m2

110

m2

110,00

Cena Ukupno
dinara

paušal

Probijanje (isecanje ) otvora u krovu za
kom
potrebe ugradnjekrovnog prozora , otvor
dimenzija 60x80cm. Obračun po kom.
Suvomontažni radovi
1
Isporuka potrebnog materijala i izrada
m2
pregradnih zidova od Vlagootpornih GK
ploča na adekvatnoj metalnoj podkonstrukciji
d=75/100mm ,sa ispunom od staklene vune
17kg /m3 d=100mm završno izbandažiranjh
spojeva GK ploč. Zid je obostrano obložen sa
po jednim slojem običnih GK ploča . Obračun
po m2.

2,00

140,00
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2

Isporuka potrebnog materijala i izrada obloge
greda ( drvenih bindera ) od GK ploča na
adekvatnoj metalnoj podkonstrukciji RŠ
130cm(trostrano) . Obračun po m1.
3
Isporuka materijala i izrada spuštenog
plafona na adekvatnoj metalnoj
podkonstrukciji . Obračun po m2.
4
Isporuka I ugradnja reviionih otvora
5
Iporuka i ugradnja paropropusne
vodonepropusne folijapreko klešta i rogova
postojeće krovne konstrukcije
6
Isporuka i ugradnja termoizolacije plafona od
GK ploča Mineralnom vunom 17kg/m3
D=20cm . Obračun po m2.
Građevinsko zanatski radovi
1
Izrada hidroizolacije poda mokrih čvorova
hidroizolacionim premazom u dva sloja .
Obraču po m2.
2
Izrada nove cementne košuljice od sa u
ugradnjom rabic (šulc pletiva 50x50mm
debljina žice 2mm)pletiva kao podloga za
lepljenje keramičkih pločica. Obračun po m2.

m1

20,10

m2

120,00

kom

2,00
120,00

m2

120,00

m2

12,00

m2

110,00

Isporuka i ugardnja podnih keramičkih
pločica kao postojeće u zgradi lepljene
lepkom, preko košuljice prethodno premazati
podlogu radi boljeg vezivanja.Sve isfugovati
fugamolom u tonu po izboru investitora.
Obračun po m2.
Isporuka i ugradnja keramičke cokla
Gletovanje zidova i plafona disperzivnim
gletom u dva sloja sa potrebnim šmirglanjem
i bojenje poludisperzionom bojom u koloru
po izboru investitora dva puta.

m2

96,00

m2

48,00
300,00

pauš

1,00

m2

10,00

3

4
5

6

Prepravka kanalizacije i dorada dve slivne
rešetke sa izradom ventilacije i ugradnjom
ventilacione glave Fi 110 na krovu.
7
Podaščavanje dela drvene tavanske konstr u
delu iznad klešta u šurini od 50cm za potrebe
razvlačenja elektro instalacija. Obračun po
m2.
Stolarski radovi
1
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
60/210
2
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
70/210
3
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
90/210
4
Krovni prozor dim 55x78 Tipa Veluks ili
slično . Komplet isporuka i ugradnja.

2,00
4,00
2,00
2,00
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5

Izrada , transport I montaža aluminijumske
1,00
pregrade sa jednokrilnim vratima.Vrata su as
bravom kvakom i cilindrom.Pregrada je
zastakljena termopan staklom 4+12+4 mm.
Na pregradi je montirana trakasta zavesa
istih dimenzija kao i pregrada. Dim
260x260cm
Ukupno (A) Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi:

B

Mašinski radovi - instalacija grejanja i klimatizacije

RBr

Opis radova

FAN COILI I CEVNA MREŽA
1
Isporuka i ugradnja parapetnog fan-coila
proizvođača "MIDEA" - Italija, u komletu sa
perivim filterom, skupljačem kondenzata,
nožicama, odgovarajućim termostatom,
pregradnim ventilima i gibljivim crevima
▪ Tip: MKF2-300
2
Isporuka i ugradnja ugaonog kugla ventila sa
holenderom - EK
▪ 3/4"
3
Isporuka i ugradnja radijatorskog navijka
▪ 3/4"
4
Isporuka i ugradnja bakarnih cevi
▪ Ø 22x1,0
5
Pomoćni materijal za montažu bakarnih cevi
(fitinzi, obujmice, žica, zaptivni materijal i
tehnički gasovi i dr.) uzima se 60% od
vrednosti pozicije cevi
6
Isporuka i ugradnja cevne izolacije sa
parnom branom debljine 9mm
▪ Ø 22
7
Isporuka i ugradnja PVC cevi za odvod
kondenzata:
▪ Ø 32
PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
1
Pripremno završni radovi obuhvataju:
•razna obeležavanja i razmeravanja
•obezbeđenje potrebnog alata i uređaja
potrebnih za montažu opreme
•transport do mesta ugradnje
•ispitivanje instalacije grejanja prema SRPS
M.E6.012
•predaja instalacije na upotrebu Investitoru

JM

Količina

kom

5

kom

5

kom

5

m

20
0,6

m

20

m

20

Cena Ukupno
dinara

pausalno
UKUPNO (B) Mašinski radovi-instalacija grejanja i klimatizacije

C

Električne instalacije jake i slabe struje
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Ovim predmerom i predračunom se obuhvata :
a) Isporuka svog u pozicijama navedenog materijala i svog nespecifiranog materijala,
potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
b) Ugradjivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa vazecim
propisima i pravilima za kvalitetnu izradu.
c) ispitivanje i pustanje u ispravan rad, kao i dovodjenje u ispravno stanje svih oštećenih
mesta na već izvedenim radovima.
e) Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.
f) Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom, a prema postojećim važećim
normama i standardima.
h) U cenu se uracunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i
svi porezi i doprinosi na rad i materijal.Cena obuhvata i izradu sve eventualne potrebne
radionicke dokumentacije.
Napomena: Sva instalaciona oprema mora biti odgovarajućeg kvaliteta, renomiranih
proizvođača, Shrack ili sl. Svi instalacioni osigurači u razvodnim ormanima moraju podnositi
struju kratkog spoja 6 kA.

RBr

Opis radova

JM

Količina

1
.

Isporuka I ugradnja potrebnog materijala za
izradu sijaličnog mesta kablom PPY
3x1,5mm2, položenom u pregradnim
zidovima od gips kartonskih ploča i iznad
spuštenog plafona komplet sa instalacionim
materijalom i razvodnim kutijama. Prosečna
dužina sijaličnog mesta iznosi 20m
Isporuka I ugradnja potrebnog materijala i
izrada kompletne instalacije za modularnu
priključnicu za sedam modula, kablom PPY
3x2,5mm2 položenom u pregradnom zidu od
gips kartonskih ploča I iznad spuštenog
plafona komplet sa instalacionim
materijalom, razvodnim kutijama sa po tri
modularne šuho II utičnice I jednom
običnom . Prosečna dužina priključnog mesta
je 25m
Isporuka I ugradnja potrebnog materijala
kompletne instalacije za priključnicu šuho II,
kablom PPY 3x1,5mm2 položenom u
pregradnom zidu od gips kartonskih ploča I
iznad spuštenog plafona komplet sa
instalacionim materijalom, razvodnim
kutijama I utičnicom šuho II. Prosečna
dužina priključnog mesta je 25m
Isporuka i postavljanje običnih instalacionih
prekidača 10A, 250V, sa pripadajućom PVC
kutijom za rigips
Isporuka i postavljanje serijskih instalacionih
prekidača 10A, 250V sa pripadajućom PVC
kutijom za rigips

kom

10

kom

11

kom

3

kom

2

2.

3.

4.

5.

Cena Ukupno
dinara
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kom
kom

4
15

6.

Isporuka i postavljanje svetiljke LED
nadgradni četvrtasti panel
Boja tela: bela.
Snaga: 45W. Napon: AC 85-265V.
LED Type: SMD.
Ugao rasipanja: 120 stepeni.
Boja svetlosti: 4500K.
Osvetljaj:3600Lm.
IP zaštita: IP20.
Radni vek: 30000h minimum
Materijal: Aluminijum.) ili sl. sa istim
karakteristikama

7
.

Isporuka i postavljanje svetiljke LED
nadgradni četvrtasti panel
Boja tela: bela.
Snaga: 18W.
Napon: AC 85-265V.
LED Type: SMD.
Ugao rasipanja: 120 stepeni.
Boja svetlosti: 4500K.
Osvetljaj: 1260Lm.
IP zaštita: IP20.
Radni vek: 30000h minimum
Materijal: Aluminijum.) ili sl. sa istim
karakteristikama
Isporuka i postavljanje svetiljke sigurnosne
design K5, LED, NiCd 3.6V/1.8Ah,
autonomija 3h, 230V AC, IP65,
trajni/pripremni spoj, komplet samoljepljivih
piktograma sadržan u isporuci. Proizvodnje
Schrack (šifra proizvoda NLK5U003) ili sl. sa
istim karakteristikama
Isporuka I ugradnja potrebnog matrijala
kompletne instalacije za modularnu
priključnicu sa pet modula, kablom UTP kat6
položenom u pregradnom zidu od gips
kartonskih ploča I iznad spuštenog plafona
komplet sa instalacionim materijalom i dve
RJ45 modul utičnice po mestu. Prosečna
dužina priključnog mesta je 25m
Isporuka,ugradnja I povezivanje u postojeći
razvodni el.orman:
-automatski osigurači B10A...3kom,
-automatski osigurači B16A...7kom
-potreban broj klema, završnica,...

kom

4

kom

4

kom

11

kompl

1

Isporuka I ugradnja pocinkovanih kanala po
nosećim gredama u tavanskom delu širine
300mm sa poklopcem

m

30

8.

9.

10.

11.
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12.

Isporuka i ugradnja PVC gibljivih cevi
kompl
Ø32mm u količini od100m sa postavljanjem
paljene žice u njima za provlačenje kablova I
4kom podnih razvodnih kutija u postojeće
kanale podnog razvoda
UKUPNO (C) Električne instalacije jake i slabe struje

1

(A) Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi:
(B) Mašinski radovi-instalacija grejanja i klimatizacije
(C) Električne instalacije jake i slabe struje
ukupno svi radovi bez PDV-a
-

Лица одговорно за састављање техничке спецификације:
Чкоњевић Љубиша,дипл.инж.грађ.- 032/ 303-613
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3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) .
1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, 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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који
је неопходна испуњеност тог услова.
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 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве ,
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду
доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача , потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
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4) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда и сви прилози понуде морају бити уредно сложени и спојени на
начин да не постоји могућност замене или губљења ( спајање се врши на
неки од следећих начина: јемствеником, спиралним коричењем, спајање
захефтавањем кламерицом).
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „ Водовод „ Чачак, 32000 Чачак,
ул.Краља Петра 1 бр.8 , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова
24 - доградња таванског простора са опремањем , ЈН бр.24/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до УТОРКА, 02.04.2019 год. до 12.00 часова .
Јавно отварање приспелих понуда обавиће се у УТОРАК 02.04.2019
године у 12.30 часова, у просторијама Дирекције ЈКП
„ Водовод
„ Чачак, ул.Краља Петра 1 бр. 8 – Сала за састанке – 1
спрат, уз
присуство Комисије за јавне набавке и овлашћених представника
понуђача.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 образац понуде ( читко попуњени,потписани и оверени )
 образац изјаве о испуњености услова из чл.75 и 76 Закона;
 образац структуре понуђене цене ( читко попуњен, потписан и
оверен );
 образац изјаве о независној понуди ( читко попуњен, потписан и
оверен )
 модел уговора ( комплетно читко попуњен, потписан и оверен ).
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Уколико понуда не садржи неки од горе наведених
докумената – неће бити вреднована по утврђеним
критеријумима и биће одбијена као неприхватљива.
ПАРТИЈЕ:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „
Водовод „ Чачак, ул.Краља Петра 1 бр.8, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – , ЈН бр.24/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – ЈН бр.24/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – ЈН бр.24/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – ЈН бр.24/2019 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси
понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не
може
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова који су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу
са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве ).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у
складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је у року до 45 дана , од дана извршених радова, на основу
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење
радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
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Захтев у погледу рока извршења радова.
Имајући у виду хитност набавке, пожељно је да рок извршења радова
буде што краћи, што ће бити вредновано по утврђеним критеријумима. Рок
извршења радова
се исказује искључиво у данима. У случају
непоштовања рока извршења радова биће обрачунати пенали за сваки
дан закашњења.
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда, у противном понуда ће бити одбијена.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на
може мењати понуду.
Захтев у погледу средстава обезбеђења
Извршилац је дужан да у моменту закључења овог уговора преда наручиоцу две
бланко соло менице регистроване код пословне банке, потписане од стране
лица овлашћеног за заступање извршиоца, са печатом извршиоца и то:
 Прва бланко соло меница са меничним овлашћењем и потврдом о
регистарцији менице од стране пословне банке служи за евентуално
плаћање пенала уколико извршилац не изврши радове из
предмета овог уговора у року.
Овим уговором овлашћује се наручилац да у случају кашњења у завршетку
радова из предмета овог уговцоар може попунити бланко соло меницу на износ
обрачунатих пенала и пустити меницу на реализацију.
 Друга бланко соло меница са меничним овлашћењем и потврдом о
регистрацији менице од стране пословне банке служи као гаранција за
отклањање евентуалних недостатака на материјалу и радовима у
гарантном року.
Овим уговором овлашћује се наручилац да у случају извршења неквалитетних
радова и испоруке неквалитетног материјала од стране испоручиоца и не
отклањања рекламација у уговореном року може попунити бланко меницу на
износ вредности плаћене другом лицу на отклањању недостатака
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА
У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачунато цена предмета јавне набавке .
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
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ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи,
Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац
ставља на располагање.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, ЈКП
„ ВОДОВОД „ Чачак, ул.Краља Петра 1 бр.8,електронске поште на e-mail
gordanavodovod@gmail.com или факсом на број 032/303-626 тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за
додатним
информацијама
или
појашњењима
конкурсне
документације, ЈН бр.24/2019 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан
93. Закона).
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве,
кандидат, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републикој комисији. Примерак захтева за заштиту права
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail.gordanavodovod@gmail.com, или факсом на број 032/ 303-626 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,
захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
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Уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда,
односно после одлуке о додели уговора, подносилац захтева је
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу
од 60.000,00 динара , а потврда о извршеној уплати мора са садржи
следеће елементе:
- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке,
- да представља доказ о извршеној уплати таксе ( датум извршења
налога односно реализације );
- износ таксе из чл.156 ЗЈН чија се уплата врши;
- број жиро рачуна: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број : подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права;
- сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- корисник: буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке у складу са одредбама чл.150 овог закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148 - 167.
Закона.
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Понуђач коме буде додељен уговор о испоруци, дужан је да
исти врати наручиоцу , потписан и оверен , најкасније 3 ( три )
дана од
дана пријема. Даном пријема сматра се дан – датум
пријема на повратници.
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
„Економски најповољнија понуда „ уз примену елемената критеријума
и то:
 понуђена цена ….......................... 95 пондера
 рок извршења радова.................... 5 пондера
________________________
УКУПНО: 100 ПОНДЕРА

што изражено преко обрасца гласи:
* ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( 95 )
Бпц= 95 х Цмин
Ц
при чему је:
- Бпц – бодови за понуђену цену
- Пц – број пондера за понуђену цену ( 95 )
- Цмин – најнижа понуђена цена
- Ц – цена понуде која се рангира
* РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА ( 5 )

Брир= 5 х најкраћи рок извршења радова
Рок извршења радова понуде која се вреднује
при чему је:
- Брир – бодови за рок извршења радова ( 5 )

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА
СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи
рок извршења радова.
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6) ОБРАСЦИ
КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
6.1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку
радова на доградњи постојећег таванског простора у дирекцији
ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем – , ЈН број 24 од
19.03.2019.године
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Шифра делатности понуђача
Порески идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

број

Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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

А

Назив артикла

Јед.цена без ПДВ-а

Укупно без ПДВ

Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi-UKUPNO

B

Mašinski radovi-instalacija grejanja
i klimatizacije-UKUPNO

C

Električne instalacije jake i slabe
strujeA) Gradjevnski i gradjevinsko
zanatski radovi-UKUPNO
ОСНОВИЦА ПДВ
ПДВ 20%
УК У П Н О СА ПДВ

Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом
Начин плаћања
У року до 45 дана
Рок плаћања
Рок важења понуде
Рок извршења радова ( искључиво у данима )

Dogradnja postojećeg tavanskog prostora
u direkciji JKP "Vodovod" Čačak sa kompletnim opremanjem

A

Gradjevinski i gradjevinsko zanatski radovi

RB Opis radova
JM
r
Radovi na pripremi i rušenju
1
Čišćenje postojećeg prostora tavana i iznošenje m2
dokumenracije i oprema. Treća etaža poslovnje
zgrade , rušno iznošenje kroz stepenište
zgrade.Obračun po m2

Količina

Cena Ukupno
dinara

110
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2

Rušenje postojeće ispucale cementne košuljice
D=4cm u tavanskom prostoru, Treća etaža
poslovnje zgrade , rušno iznošenje kroz
stepenište zgrade sa utovarom i odvozom na
deponiju do 3km udaljenosti.Obračun po m2.

m2

3

Demontaža postojećih elektro i TT instalacija ,
predaja demontiranog materijala investitoru
na dalje korišćenje( Postojeća instalacija
rasvete i tt instal nalazi se na površini od
oko120m2.Obračun paušalno .

paušal

4

Probijanje (isecanje ) otvora u krovu za
potrebe ugradnjekrovnog prozora , otvor
dimenzija 60x80cm. Obračun po kom.
Suvomontažni radovi
1
Isporuka potrebnog materijala i izrada
pregradnih zidova od Vlagootpornih GK ploča
na adekvatnoj metalnoj podkonstrukciji
d=75/100mm ,sa ispunom od staklene vune
17kg /m3 d=100mm završno izbandažiranjh
spojeva GK ploč. Zid je obostrano obložen sa
po jednim slojem običnih GK ploča . Obračun
po m2.
2
Isporuka potrebnog materijala i izrada obloge
greda ( drvenih bindera ) od GK ploča na
adekvatnoj metalnoj podkonstrukciji RŠ
130cm(trostrano) . Obračun po m1.
3
Isporuka materijala i izrada spuštenog plafona
na adekvatnoj metalnoj podkonstrukciji .
Obračun po m2.
4
Isporuka I ugradnja reviionih otvora
5
Iporuka i ugradnja paropropusne
vodonepropusne folijapreko klešta i rogova
postojeće krovne konstrukcije
6
Isporuka i ugradnja termoizolacije plafona od
GK ploča Mineralnom vunom 17kg/m3
D=20cm . Obračun po m2.
Građevinsko zanatski radovi
1
Izrada hidroizolacije poda mokrih čvorova
hidroizolacionim premazom u dva sloja .
Obraču po m2.
2
Izrada nove cementne košuljice od sa u
ugradnjom rabic (šulc pletiva 50x50mm
debljina žice 2mm)pletiva kao podloga za
lepljenje keramičkih pločica. Obračun po m2.

110,00

kom

2,00

m2

140,00

m1

20,10

m2

120,00

kom

2,00
120,00

m2

120,00

m2

12,00

m2

110,00
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3

Isporuka i ugardnja podnih keramičkih pločica
kao postojeće u zgradi lepljene lepkom, preko
košuljice prethodno premazati podlogu radi
boljeg vezivanja.Sve isfugovati fugamolom u
tonu po izboru investitora. Obračun po m2.

m2

96,00

4
5

Isporuka i ugradnja keramičke cokla
Gletovanje zidova i plafona disperzivnim
gletom u dva sloja sa potrebnim šmirglanjem i
bojenje poludisperzionom bojom u koloru po
izboru investitora dva puta.

m2

48,00
300,00

6

Prepravka kanalizacije i dorada dve slivne
pauš
rešetke sa izradom ventilacije i ugradnjom
ventilacione glave Fi 110 na krovu.
Podaščavanje dela drvene tavanske konstr u
m2
delu iznad klešta u šurini od 50cm za potrebe
razvlačenja elektro instalacija. Obračun po m2.

7

Stolarski radovi
1
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
60/210
2
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
70/210
3
Izrada transport i montaža Al vrata Dim
90/210
4
Krovni prozor dim 55x78 Tipa Veluks ili
slično . Komplet isporuka i ugradnja.
5
Izrada , transport I montaža aluminijumske
pregrade sa jednokrilnim vratima.Vrata su as
bravom kvakom i cilindrom.Pregrada je
zastakljena termopan staklom 4+12+4 mm. Na
pregradi je montirana trakasta zavesa istih
dimenzija kao i pregrada. Dim 260x260cm

1,00

10,00

2,00
4,00
2,00
2,00
1,00

Ukupno (A) Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi:

B

Mašinski radovi - instalacija grejanja i klimatizacije

RB Opis radova
r

JM

Količina

Cena Ukupno
dinara

FAN COILI I CEVNA MREŽA
1

Isporuka i ugradnja parapetnog fan-coila
proizvođača "MIDEA" - Italija, u komletu sa
perivim filterom, skupljačem kondenzata,
nožicama, odgovarajućim termostatom,
pregradnim ventilima i gibljivim crevima
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2

3

4

▪ Tip: MKF2-300

kom

5

Isporuka i ugradnja ugaonog kugla ventila sa
holenderom - EK
▪ 3/4"

kom

5

Isporuka i ugradnja radijatorskog navijka
▪ 3/4"

kom

5

Isporuka i ugradnja bakarnih cevi
▪ Ø 22x1,0

m

20

5

Pomoćni materijal za montažu bakarnih cevi
(fitinzi, obujmice, žica, zaptivni materijal i
tehnički gasovi i dr.) uzima se 60% od
vrednosti pozicije cevi

6

Isporuka i ugradnja cevne izolacije sa parnom
branom debljine 9mm
▪ Ø 22

m

20

Isporuka i ugradnja PVC cevi za odvod
kondenzata:
▪ Ø 32

m

20

7

0,6

PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI
1

Pripremno završni radovi obuhvataju:
•razna obeležavanja i razmeravanja
•obezbeđenje potrebnog alata i uređaja
potrebnih za montažu opreme
•transport do mesta ugradnje
•ispitivanje instalacije grejanja prema SRPS
M.E6.012
•predaja instalacije na upotrebu Investitoru
pausalno

UKUPNO (B) Mašinski radovi-instalacija grejanja i klimatizacije

C

Električne instalacije jake i slabe struje
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Ovim predmerom i predračunom se obuhvata :
a) Isporuka svog u pozicijama navedenog materijala i svog nespecifiranog materijala,
potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.
b) Ugradjivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa vazecim
propisima i pravilima za kvalitetnu izradu.
c) ispitivanje i pustanje u ispravan rad, kao i dovodjenje u ispravno stanje svih oštećenih
mesta na već izvedenim radovima.
e) Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta.
f) Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom, a prema postojećim važećim
normama i standardima.
h) U cenu se uracunava pored vrednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i
svi porezi i doprinosi na rad i materijal.Cena obuhvata i izradu sve eventualne potrebne
radionicke dokumentacije.
Napomena: Sva instalaciona oprema mora biti odgovarajućeg kvaliteta, renomiranih
proizvođača, Shrack ili sl. Svi instalacioni osigurači u razvodnim ormanima moraju podnositi
struju kratkog spoja 6 kA.

RB Opis radova
r

JM

Količina

1
.

Isporuka I ugradnja potrebnog materijala za
izradu sijaličnog mesta kablom PPY
3x1,5mm2, položenom u pregradnim zidovima
od gips kartonskih ploča i iznad spuštenog
plafona komplet sa instalacionim materijalom i
razvodnim kutijama. Prosečna dužina
sijaličnog mesta iznosi 20m

kom

10

2.

Isporuka I ugradnja potrebnog materijala i
kom
izrada kompletne instalacije za modularnu
priključnicu za sedam modula, kablom PPY
3x2,5mm2 položenom u pregradnom zidu od
gips kartonskih ploča I iznad spuštenog plafona
komplet sa instalacionim materijalom,
razvodnim kutijama sa po tri modularne šuho
II utičnice I jednom običnom . Prosečna dužina
priključnog mesta je 25m

11

3.

Isporuka I ugradnja potrebnog materijala
kompletne instalacije za priključnicu šuho II,
kablom PPY 3x1,5mm2 položenom u
pregradnom zidu od gips kartonskih ploča I
iznad spuštenog plafona komplet sa
instalacionim materijalom, razvodnim
kutijama I utičnicom šuho II. Prosečna dužina
priključnog mesta je 25m

3

kom

Cena Ukupno
dinara
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4.

Isporuka i postavljanje običnih instalacionih
prekidača 10A, 250V, sa pripadajućom PVC
kutijom za rigips

5.

Isporuka i postavljanje serijskih instalacionih
prekidača 10A, 250V sa pripadajućom PVC
kutijom za rigips

kom

2

kom

4

6.

Isporuka i postavljanje svetiljke LED
nadgradni četvrtasti panel
Boja tela: bela.
Snaga: 45W. Napon: AC 85-265V.
LED Type: SMD.
Ugao rasipanja: 120 stepeni.
Boja svetlosti: 4500K.
Osvetljaj:3600Lm.
IP zaštita: IP20.
Radni vek: 30000h minimum
Materijal: Aluminijum.) ili sl. sa istim
karakteristikama

kom

15

7
.

Isporuka i postavljanje svetiljke LED
nadgradni četvrtasti panel
Boja tela: bela.
Snaga: 18W.
Napon: AC 85-265V.
LED Type: SMD.
Ugao rasipanja: 120 stepeni.
Boja svetlosti: 4500K.
Osvetljaj: 1260Lm.
IP zaštita: IP20.
Radni vek: 30000h minimum
Materijal: Aluminijum.) ili sl. sa istim
karakteristikama

kom

4

8.

Isporuka i postavljanje svetiljke sigurnosne
design K5, LED, NiCd 3.6V/1.8Ah, autonomija
3h, 230V AC, IP65, trajni/pripremni spoj,
komplet samoljepljivih piktograma sadržan u
isporuci. Proizvodnje Schrack (šifra proizvoda
NLK5U003) ili sl. sa istim karakteristikama

kom

4
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9.

10.

11.

12.

Isporuka I ugradnja potrebnog matrijala
kompletne instalacije za modularnu
priključnicu sa pet modula, kablom UTP kat6
položenom u pregradnom zidu od gips
kartonskih ploča I iznad spuštenog plafona
komplet sa instalacionim materijalom i dve
RJ45 modul utičnice po mestu. Prosečna
dužina priključnog mesta je 25m
Isporuka,ugradnja I povezivanje u postojeći
razvodni el.orman:
-automatski osigurači B10A...3kom,
-automatski osigurači B16A...7kom
-potreban broj klema, završnica,...

kom

11

kompl

1

Isporuka I ugradnja pocinkovanih kanala po
m
nosećim gredama u tavanskom delu širine
300mm sa poklopcem
Isporuka i ugradnja PVC gibljivih cevi Ø32mm kompl
u količini od100m sa postavljanjem paljene žice
u njima za provlačenje kablova I 4kom podnih
razvodnih kutija u postojeće kanale podnog
razvoda
UKUPNO (C) Električne instalacije jake i slabe struje

30

1

(A) Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi:
(B) Mašinski radovi-instalacija grejanja i klimatizacije
(C) Električne instalacije jake i slabe struje
ukupno svi radovi bez PDV-a
-
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6.2. ) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне
набавке радова на доградњи постојећег таванског простора у дирекцији
ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем – број 24-19.03.2019.,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.
.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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6.3 ) ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне
набавке........................... број ......................, испуњава све услове из чл. 75.
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије.
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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6.4 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
( СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ )

Редни
број

Предмет ЈН

1

2

1

2

3

Дим.

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

3

4

5

Gradjevnski i
gradjevinsko zanatski radovi-UKUPNO
Mašinski radovi-instalacija grejanja i klimatizacije-UKUPNO
Električne instalacije jake
i slabe strujeA) Gradjevnski i gradjevinsko zanatski radovi-UKUPNO

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за
сваки тражени предмет јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за
сваки тражени предмет јавне набавке;
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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6.5) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ ,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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6.6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова на доградњи постојећег таванског простора у
дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем – , ЈН број 24 од
19.03.2019.године, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до
две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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6.7.) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач........................................................................................... у поступку јавне
набавке радова на доградњи постојећег таванског простора у дирекцији
ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем – , ЈН број 24 од
19.03.2019.године, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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7) МОДЕЛ УГОВОРА
ЈКП „ ВОДОВОД „ ЧАЧАК

_______________________
БРОЈ:
ДАТУМ:
____________

БРОЈ:
ДАТУМ:
ЧАЧАК

У Г О ВО Р
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТАВАНСКОГ
ПРОСТОРА У ДИРЕКЦИЈИ ЈКП „ ВОДОВОД „ ЧАЧАК СА КОМПЛЕТНИМ
ОПРЕМАЊЕМ
Закључен између:
1. ЈКП '' Водовод '' Чачак , ул. Краља Петра I бр. 8., ПИБ – 101108292; Матични
број: 07167610, Текући рачун бр: 155 - 304 - 68 Halkbank банка, кога заступа
директор Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ. ( У даљем тексту: Наручилац ), са
једне стране и
2. _______________________________________________________
_______________________________________________________
даљем тексту : Извршилац ) , као друга уговрна страна.

(У

Члан 1.
Уговарачи сагласно констатују да је ЈКП '' Водовод '' Чачак као наручилац сагласно
одредбама Закона о јавним набакама у поступку јавне набавке мале вредности,
прикупљања понуда за набавку радова на доградњи постојећег таванског простора у
дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем , као најповољнијег
понуђача изабрао ________________________________.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:
Члан 2.
Обавезује се извршилац да изврши радове на доградњи постојећег таванског простора
у дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем , а у свему према
спецификацији и понуди испоручиоца бр. _____________ од _____________.г. који
чине саставни део овог уговора.
Уговарачи су сагласни да се предметни материјал уграђује од произвођача
предвиђеног понудом испоручиоца.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА:
Члан 3.
Уговарачи су сагласни да предрачунска вредност радова на доградњи постојећег
таванског простора у дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем ,
према спецификацији и понуди извршиоца бр. ___________ од _____________
износи без ПДВ-а, _______________ динара, обрачунат ПДВ износи
________________, што укупно са ПДВ -ом износи _________________________
динара ( И Словима: _______________________________________________), с тим што
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ће се коначна вредност утврдити на основу обрачуна стварно извршених количина
радова по јединичним ценама из понуде извршиоца.
Евентуални накнадни радови ће се регулисати посебним Анексом уговора.

РОК:
Члан 4.
Извршилац се обавезује да изврши радове на доградњи постојећег таванског
простора у дирекцији ЈКП „ Водовод „ Чачак, са комплетним опремањем , са набавком
потребног материјала, у року од _____ дана од дана увођења у посао.
Уговарачи су сагласни да уколико извршилац радова не испоштује рок завршетка
радова из предмета овог уговора плати наручоцу пенале за сваки дан закашњења у
висини од 1 %, а највише 10 % у односу на укупну вредност по овом уговору.
ПЛАЋАЊЕ:
Члан 5.
Уговарачи су сагласни да се извршиоцу исплати вредност извршених радова са
уграђеним материјалом из предмета овог уговора у року до 45 дана од дана
испостављања оверене привремене односно окончане ситуације.
ГАРАНТНИ РОК:
Члан 6.
Извршилац за извршене радове и уграђени материјал даје гаранцију за период од
_________________ од дана завршетка радова.
Уговарачи су сагласни да сви недостаци који се појаве на уграђеном материјалу и
радовима у гарантном року падају на терет извршиоца, а евентуалне
рекламације ЈКП ''Водовод '' Чачак је дужан да писмено саопшти извршиоцу одмах
по сазнању за исте.
Извршилац преузима обавезу да се у случају отклањања недостатака по
рекламацијама у гарантном року, гарантни рок продужава за ____________ радове,
одбносно уграђени материјал по рекламацији..
Обавезује се извршилац да недостатке у гарантном року отклони у року од 3 дана
рачунајући од дана када је од стране ЈКП ''Водовод '' Чачак обавештен о постојању
недостатака.
Уколико извршилац у року од три дана од дана пријема обавештења не отклони
недостатке који су настали у гарантном року, овлашћује се ЈКП ''Водовод '' Чачак да
отклони недостатке ангажовањем другог извршиоца да отклони уочене недостатке о
трошку извршиоцаа, а поред тога извршилац је одговоран за насталу штету.
ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА:
Члан 7.
Обавезује се извршилац:
5) да радове из предмета овог уговора изврши савесно, стручно и квалитетно,
поштујући техничке норамитве и друге прописе за ову врсту радова,
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6) да уграђује атестирани нматеријал предвиђен понудом извршиоца,
7) да именује одговорног извођача радова,
8) да благовремено отклони све примедбе надзорног органа наручиоца у току
извођења радова што ће се констатовати у грађевинском дневнику,
9) да за радове из предмета овог уговора уредно води грађевински дневник и
грађевинску књигу и да на сваки захтев наручиоца и његовог стручног надзора
исте преда на увид и оверу,
10) да обезбеди градилиште са придржавањем свих прописа о безбедности на раду
као и других норми у грађевинарству,
11) да посебно изгради план обезбеђења градилишног простора за потпуну сигурност
по здравље и живот лица која се налазе на градилишту,
12) да надоканди сву штету наручиоцу и другим правним и физичким лицима за
случај неквалитетног извођења радова и необезебеђења градилишта,
13) да по завршетку радова исте преда наручиоцу са градилишном и другом
документацијом који прате овакву изградњу,
14) да предузме све друге мере и испуни све друге обавезе предвиђене Законом о
планирању и изградњи.
Извршилац је дужан да све своје запослене раднике ангажоване за извођење радова из
предмета овог уговора обезбеди за сигуран рад у складу са одредбама Закона о
безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/05).
Извршилац је дужан да свакодневно обавештава ЈКП «Водовод» Чачак о стању,
безбедности и здрављу радника на раду који се налазе на градилишту приликом извођења
радова из предмета овог уговора.
Такође, извршилац је обавезан да евентуалне повреде на раду пријави надлежној
инспекцији рада, и надлежном органу за унутрашње послове на начин и у роковима
предвиђеним одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду.
ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ЈКП '' ВОДОВОД '' ЧАЧАК :
Члан 8.
Обавезује се ЈКП ''Водовод '' Чачак да:
 изврши контролу обрачуна коначно извршених радова и уграђеног материјала и
исте плати на начин предвиђен одредбама овог уговора.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Члан 9.
Обавезује се извршилац да у моменту закључења овог уговора преда наручиоцу две
бланко соло менице регистроване код пословне банке, потписане од стране лица
овлашћеног за заступање испоручиоца, са печатом испоручиоца и то:
1. Прва бланко соло меница са меничним овлашћењем и потврдом о регистарцији
менице од стране пословне банке служи за евентуално плаћање пенала
уколико извршилац не изврши радове из предемта овог уговора у року.
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Овим уговором овлашћује се наручилац да у случају кашњења у завршетку радова из
предмета овог уговцоар може попунити бланко соло меницу на износ обрачунатих пенала
и пустити меницу на реализацију.

2. Друга бланко соло меница са меничним овлашћењем и потврдом о регистрацији
менице од стране пословне банке служи као гаранција за отклањање
евентуалних недостатака на материјалу и радовима у гарантном року.
Овим уговором овлашћује се наручилац да у случају извршења неквалитетних радова и
испоруке неквалитетног материјала од стране испоручиоца и не отклањања рекламација у
року од _____ дана може попунити бланко меницу на износ вредности плаћене другом
лицу на отклањању недостатака.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ:
Члан 10.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Чачку.
Члан 11.
Овај Уговор је сачињен у 4 примерка, од којих по 2 примерка за уговараче.

НАРУЧИЛАЦ:
ЈКП '' ВОДОВОД '' ЧАЧАК
Директор

ИЗВРШИЛАЦ:
________________________
________________________

____________________________
Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.
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