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конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
1.3.1/2016, деловодни број Одлуке IX-9-2302 од 29.06.2016. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку број 1.3.1/2016, деловодни број Решења IX-9-2301 од 29.06.2016.
године, Закључка Градоначелника града Београда бр. 6 - 4787/16-Г од 20.07.2016. године
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1 Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Културни центар Београда;
Адреса: Кнез Михаилова бр. 6, Београд;
Интернет страница наручиоца: www.kcb.org.rs;
ПИБ: 101516213;
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 и другим прописима који
регулишу предметну област.
1.3 Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2016 су радови – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту.
Понуђени радови морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
1.4 Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5 Није у питању резервисана јавна набавка;
1.6 Не спроводи се електронска лицитација;
1.7 Контакти:
Лице за контакт: Драгана Илић
Е - mail адреса: javnenabavke.kcb@gmail.com, сваког радног дана (понедељак – петак), у
периоду од 08.00 до 16.00 часова.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2016 су радови – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 грађевински радови.
2.2 Партије:
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку.
2.3 Врста оквирног споразума:
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА И СЛ.
3.1 Врста радова:
Извођење радова на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту у
свему према техничкој спецификацији - предмеру радова (Поглавље IV конкурсне
документације).
3.2 Техничке карактеристике:
Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV
конкурсне документацијe.
3.3 Квалитет:
У складу са захтевима из техничке спецификације - предмером радова (Поглавље IV
конкурсне документације).
3.4 Количина и опис радова:
У складу са захтевима из техничке спецификације - предмером радова (Поглавље IV
конкурсне документације).
3.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Контрола изведених радова се врши приликом записничке примопредаје, од стране
представника наручиоца, оценом да ли изведени радови испуњавају уговорени квалитет.
.
3.6 Рок извођења радова:
У складу са понудом.
3.7 Место извођења радова:
Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд.
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IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА
за јавну набавку радова –
Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту
у Културном центру Београда
број јавне набавке 1.3.1/2016
Објекат

Зграда Културног центра Београда

Локација

БЕОГРАД , Улица Кнез Михаилова бр. 6

Категорија објекта

Зграде за културно-уметничку делатност и забаву - Биоскопи,
концертне дворане, оперске куће, позоришта, итд. (шифра –
126101) – категорија В (зграде – захтевни објекти)

Инвеститор и
корисник

Културни центар Београда

Локација

Грађевинска парцела Културног центра Београда одговара кат.
парц. 2273 обј. 2 КО Стари град.

Приступ локацији

Главни улаз у дворану Културног центра је из Коларчеве улице.

Подаци о
окружењу

Грађевинска парцела Културног центра Београда је смештена у
градски блок оивичен улицама Кнез Михаиловом и Коларчевом и
Тргом Републике.

- локална клима
- сеизмика

2. климатска зона (РТ: - 180С)
Зона земљотреса 80 MCS

Инфраструктура

Постојећи прикључци на градске инсталације.

Зграда као целина

Просторије Културног центра Београда обухватају део простора у
сутерену, у приземљу и на првом спрату зграде Дома штампе,
нашег значајног архитекте, градитеља Београда, Рате Богојевића.

Димензије

Површина која се обрађује представља дворишни део зграде и
обухвата око 620 м2 бруто површине у сутерену и у приземљу.
Кров ових просторија је у нивоу 1. спрата. Простори обухваћени
текућим одржавањем су јасно дефинисани у графичком делу
документације.

СТАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ОБЈЕКТА
По детаљном прегледу објекта и дефинисању пројектног задатка, извршено је
прикупљање расположиве техничке документације. Упоредо са припремом
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документације постојећег стања која је захтевала детаљна мерења и провере на лицу
места, темељно су проучавани проблеми експлоатације и одржавања просторија у
објекту у протеклом периоду. На основу тога је утврђено техничко решење текућег
одржавања које је изложено у наредном тексту:
Конструктивни елементи
Вертикални конструктивни елементи:
- Унутрашњи и спољашњи конструктивни зидови – Нема видљивих промена на
зидовима, ни у положају ни у изгледу.
Хоризонтални конструктивни елементи:
- Амирано-бетонски рамови, подвлаке и ситноребрасте таванице - У добром је стању,
без видљивих промена.
Кровна конструкција
- Кровна конструкција је армирано-бетонска: равна са куполом над делом фоајеа
(армирано-бетонска љуска) Конструкција је у добром су стању и без видљивих
промена. Санација крова је у скорије време изведена квалитетном мембраном на
којој нема видљивих промена.
Секундарни елементи
Стање секундарних елемената треба посматрати, пре свега, са становишта дотрајавања
елемената у уобичајеним условима експлоатације.
Спољашњи омотач објекта
Спољашњи зидови просторија се налазе у недоступном унутрашњем дворишту са
светларницима и бројним инсталацијама, пре свега за вентилацију и хлађење
просторија. Део спољашњег зида поред куполе није потпуно завршно обрађен, а због
оштећења на спојевима долази до појаве оштећења од влаге на унутрашњем
полукружном зиду испод куполе.
-

Спољна обрада зида је неомалтерисан заштитни зид. Претпостављамо да је то само
заштита изолације на спољашњем масивном зиду.

Светиљке и електроинсталације осветљења у улазном холу и у фоајеу испред дворане:
-

Светиљке ни по техничким својствима ни по карактеристикама, не задовољавају
тражене услове у наведеним просторима. Део светиљки потиче из времена изградње
зграде. Инсталације осветљења су дотрајале, делом импровизоване, делом оштећене.

Врата на дворани Културног центра:
Постојећа врата на улазима у дворану из фоајеа су дрвена, двокрилна, по двоја са
сваке бочне стране дворане. На задњој страни дворане, у нивоу техничких
просторија постоје двоја једнокрилних дрвених врата којима се излази на техничке
балконе.
- Неопходно је да се дворана издвоји у посебан пожарни сектор па је зато неопходно
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да се постојећа врата замене одговарајућим.
РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ
ОБУХВАЋЕНИ ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Техничком документацијом су обухваћени радови на текућем одржавању објекта радове треба извести према цртежима, по описима и на начин како је то приказано у
графичком делу елабората, у предмеру и предрачуну, општим условима за извођење
радова, као и по техничким описима који следе.
Конструктивни елементи
- Унутрашње двориште
Текуће одржавање обухвата чишћење накупљеног отпадног материја са површина
равног крова и заштите кровног покривача и изношење отпада из зграде, утовар и
одвоз на градску депонију.
Замена покривача на светларнику куполе и уградња новог кружног светларника о
термоизолованог плексигласа на полиестерском постољу.
Секундарни елементи
Спољашњи омотач објекта
- Фасадни зид поред полукружног зида куполе.
Текуће одржавање ових зидова ће се обавити после малтерисања зида. Извршиће се
припрема и импрегнација подлоге, а затим извести додатна хидроизолација са
спољашње стране, премазом на бази полиуретана, по поступцима и на начине описане
у предмеру и предрачуну радова, општим условима за извођење радова и техничком
опису.
Замена врата на дворани:
- Постојећа врата су дрвена и замењују се челичним противпожарним вратима истог
облика и димензија.
Техничком документацијом је одређено да се после пажљиве демонтаже постојећих
врата изврши припрема отвора до негоривих и пожарно отпорних елемената, као
додатно осигурање спојева, ако је потребно. После постављања нових челичних ПП
врата, извршити опшивања ивичних и спојних делова одговарајућим ПП опшивкама и
изолацијама, а у складу са ентеријерским обрадама у непосредној близини врата.
Техничком документацијом је дефинисано да врата треба да обезбеде и одговарајућу
звучну изолацију.
- Замена електроинсталација осветљења:
После демонтаже светиљки и доступних електроинсталација које се стављају ван
употребе, потребно је да се формирају одговарајући, технички исправни прикључци и
да се положе инсталациони водови у складу са новом концепцијом осветљења и према
планираним светиљкама, по поступцима и на начине описане у предмеру и предрачуну
радова, општим условима за извођење радова и техничком опису.
-

Постављање нових светиљки
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По захтевима Инвеститора, на основу планираних намена простора, дефинисане су
светиљке како је то одређено у техничкој документацији, односно и предмеру и
предрачуну. Светиљке ће се поставити у дефинисаном распореду и са укључивањем,
односно искључивањем које одговара потребама и намени простора у коме се налазе.
- Молерско-фарбарски радови
По завршетку побројаних радова, извршиће се стругања одвојених делова боје,
крпљења оштећених делова зидова и плафона, извести глетовања и бојења у складу са
описима из предмера и предрачуна.
Извођење грађевинско занатских-радова на текућем одржавању објекта ће се у свему
вршити према техничкој документацији и то према:
1. графичком делу документације;
2. предмеру и предрачуну радова за појединачне позиције и описе дате за њих;
3. општим условима за извођење радова датих у предмеру и предрачуну, са
детаљним описима захтеваних процедура извођења појединачних радова;
4. техничком опису
Обавезна је употреба квалитетних материјала према постојећим техничким прописима и
опису одговарајућих позиција радова у предмеру и предрачуну. Уграђивање материјала
мора да одобри надзорна служба. За сваки материјал који се уграђује, извођач мора да
надзорној служби унапред поднесе атест надлежне овлашћене лабораторије.
Како због техничких разлога Техничку документацију – цртеже и графички део
није могуће објавити, иста се може, сходно члану 9. став 1. тачка 13) Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), преузети у
Културном центру Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, радним данима у
периоду од 09.00 – 15.00 часова.
Предмер радова:
Позиција

ОПИС

01-00

Napomena:
Za sve radove obuhvaćene ovim predmerom, adekvatno važe
Opšti tehnički uslovi za izvođenje građevinsko-zanatskih
radova, koji su sastavni deo predmera, i kojima su precizno
definisani obavezujući standardi, zahtevi i obaveze izvođača
radova u postupku izvođenja radova, kako za svaku poziciju,
pojedinačno, tako i za objekat u celini.
PRIPREMNI RADOVI

01-01

Uređenje i obezbeđenje gradilišta. Troškovi priključenja i
korišćenja za električnu energiju i vodu. Ovom pozicijom je
obuhvaćeno redovno čišćenje i održavanje gradilišta za sve
vreme izvođenja radova, kompletno završno čišćenje gradilišta
i dovođenje objekta u stanje za predaju radova, uključujući i
odvoz šuta na gradsku deponiju do 20 km.

Јед.
мере.

Количина

m2
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01-02

01-03

02-00
02-01

02-02

02-03

02-04

Obračun po m2 površine osnove
Nabavka, montaža i upotreba tipske pokretne radne skele za
radove na visini, bez obzira na broj pomeranja skele. Pokretna
skela približnih dimenzija 1,00 x 3,00 x 6,00 m, treba da
omogući siguran rad na visini za izvođenje planiranih radova
na objektu. Skela mora biti stabilna za sve načine upotrebe i
izrađena i primljena prema odgovarajućim propisima.
Obezbediti sve potrebne uslove za sprovođenje odgovarajućih
mera bezbednosti i zdravlja na radu.
Obračun po komadu izvedene pozicije
Uklanjanje dotrajalih i neupotrebljivih delova opreme, kablova
sa spoljašnjih i unutrašnjih zidova, svetiljki i sl. i čišćenje
objekta od ostalih delova opreme pre početka izvođenja radova.

kom.

1,00

m2

620,00

m2

31,00

m2

18,00

m2

23,00

kom.

1,00

Obračun po m2 površine objekta.
RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU
Skidanje boje i oštećenih delova zidova i plafona u ulaznom
holu i u foajeu. (Procena za oštećenja je 5% ukupne površine,
ostale površine izbrusiti brusnim papirom što je sve
obuhvaćeno jediničnom cenom) Pozicijom je obuhvaćena i
demontaža svih elemenata vezanih za plafon (svetiljke,
garnišne, zastori, zavese i sl). Šut prikupiti, izneti, utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 za dati opis.
Čišćenje površina fasadnog zaštitnog zida foajea ispod kupole.
Zid oprati, mehanički odstraniti nečistoće i neravnine. Šut
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku
deponiju udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 izvedenih radova
Pažljiva demontaža drvenih unutrašnjih vrata na dvorani.
Prilikom demontaže elemenata sačuvati delove dovratnika i
nadvratnika, kao i elemente enterijerske obrade od oštećenja.
Uklanjanje elemenata dovratnika izvršiti do čvrstih negorivih
delova zidova za koje će se vezati nova bravarija. Po potrebi
zadržati delove okvira za "slepe štokove" nove bravarije. Sav
materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.
Pažljiva demontaža bravarskog elementa za zatvaranje kružnog
otvora na kupoli. Prilikom demontaže elementa sačuvati rubne
delove kružnog otvora od oštećenja. Po potrebi zadržati delove
okvira bravarije za "slepe štokove" nove bravarije. Sav
materijal prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na
gradsku deponiju udaljenu do 20 km. Prečnik otvora R=150
cm.
Obračun po komadu izvedene pozicije.
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02-05

03-00
03-01

03-02

03-03

03-04

04-00
04-01

Čišćenje celokupne površine ravnog krova iznad dvorane i
pratećih prostora. Ukloniti sav otpad i zaostale materijale od
ranijih radova, a zaštitni sloj šljunka poravnati. Šut prikupiti u
džakove, ručno izneti kroz objekat, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.

m2

620,00

m2

18,00

m2

20,00

m1

35,00

m2

32,00

m2

22,00

Obračun po m2 izvedenih radova
ZIDARSKI RADOVI
Malterisanje spoljašnjeg zaštitnog zida od opeke, produžnim
malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i
isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj raditi od prosejanog
šljunka - jedinice, a drugi sloj od perdaša, debljine d = 0.5 cm.
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa,
a ivice oštre i prave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 malterisane površine.
Malterisanje - krpljenje obijenih unutrašnjih površina zidova
posle postavljanja instalacija i sl., mašinskim malterom u dva
sloja. Pre malterisanja sve površine očistiti i isprskati
cementnim mlekom. Omalterisane površine moraju biti ravne,
a ivice oštre i prave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 izvedene pozicije, (za 3% ukupne površine)
Malterisanje - krpljenje obijenih unutrašnjih zidova (špaletni po celom obimu otvora) mašinskim malterom u dva sloja. Pre
malterisanja zidne površine očistiti, eventualna veća udubljenja
popuniti i sve zajedno isprskati cementnim mlekom. Razvijena
širina do 50 cm. Omalterisane površine moraju biti ravne, a
ivice oštre i prave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m1 izvedene pozicije.
Izrada zidnih i plafonskih obloga od gips-kartonskih ploča.
Ploče su debljine 12,5 mm, zavrtnjima se vezuju na
podkonstrukciju od pocinkovanih nosivih i montažnih profila,
sve u odabranom sistemu proizvođača sistema zidnih obloga i
plafona. Konstrukcija se preko tiplova i vešaljki kači za AB
tavanicu i i za zidove. Donja površina plafona treba da je na
odgovarajućoj visini, prema ostalim pregradnim elementima.
Prilikom izrade plafona i obloga u potpunosti primenjivati
uputstva proizvođača sistema koji se koristi. Sastave ploča
obraditi odgovarajućom glet masom i trakama za bandažiranje.
Cenom su obuhvaćeni svi potrebni materijali, pomoćna
sredstva i radna skela.
Obračun po m2 izvedene pozicije.
IZOLATERSKI RADOVI
Izrada hidroizolacije podnožja zida i zaštitnog fasadnog zida
poliuretanskim premazom za spoljnu upotrebu, u dva sloja.
Premazivanje izvršiti u svemu uputstvu proizvođača preko
suve i ravne površine postolja i zida. Izolaciju sastaviti sa
postojećom krovnom izolacijom i satisnuti sve otvore.
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Obračun se vrši za ukupnu površinu pokrivenu hidroizolacijom. U cenu ulazi i pomoćna skela.

04-02

04-03

05-00
05-01

05-02

Obračun po m2 izvedene poziciji.
Izrada hidroizolacije oko postolja otvora i nove akrilne kupole
iznad foajea, poliuretanskim premazom za spoljnu upotrebu, u
dva sloja. Premazivanje izvršiti u svemu uputstvu proizvođača
preko suve i ravne površine. Izolaciju sastaviti sa postojećom
krovnom izolacijom i satisnuti sve otvore. Obračun se vrši za
ukupnu površinu pokrivenu hidro-izolacijom. U cenu ulazi i
pomoćna skela.
Obračun po m2 izvedene poziciji.
Popravka hidro-izolacione membrane ravnog krova, preko
postojeće izolacije. Koristiti isti ili sličan odgovarajući
materijal membrane za popravke na mestima koje tokom
izvođenja
radova
definiše
služba
nadzora.
Izolacija se postavlja preko potpuno suve i čiste podloge i
zavaruje se na postojeću izolaciju na način i po postupcima
koje definiše proizvođač odabranog materijala.

m2

5,00

m2

12,00

kom.

4,00

kom.

2,00

Obračun po m2 izvedene pozicije, mereno na licu mesta.
BRAVARSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradna dvokrilnih protivpožarnih vrata
sa vatrootpornosti 90 minuta, sa pobolšanom zvučnom
izolacijom i klasom akustičke obrade S, na dvorani Kulturnog
centra. Krila su izrađeno od vučenih kutijastih profila,
obostrano obloženo čelični lim sa ispunom od vatrostalnog
materijala. Obrada materijalima u boji i tonu, saglasno obradi
enterijera, po izboru Investitora i službe nadzora. Štok od
vučenih čeličnih profila, saglasno obradi enterijera, po izboru
Investitora i službe nadzora. Vrata su snabdevena šarkama,
kvakom, ukopavajućom bravom, cilinder uložak, automat za
samozatvaranje kao i zaptivnim ekspandirajućim trakama za PP
vrata. Pre ugradnje izvođač mora da dostavi odgovarajuće
ateste za otpornost u požaru i dokaze o ispunjenju traženih
uslova. Način ugradnje definisati prema utvrđenom stanju
otvora i obezbediti punu zaptivenost na spoju sa negorivim
zidovima. Prag vrata utopiti u pod. Dimenzije vrata 210 / 215
cm. Odstupanje površine +/- 10% ne utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet izvedeno
Nabavka, transport i ugradna jednokrilnih protivpožarnih vrata
sa vatrootpornosti 90 minuta, sa pobolšanom zvučnom
izolacijom i klasom akustičke obrade S, na dvorani Kulturnog
centra. Krila su izrađeno od vučenih kutijastih profila,
obostrano obloženo čelični lim sa ispunom od vatrostalnog
materijala. Obrada materijalima u boji i tonu, saglasno obradi
enterijera, po izboru Investitora i službe nadzora. Štok od
vučenih čeličnih profila, saglasno obradi enterijera, po izboru
Investitora i službe nadzora. Vrata su snabdevena šarkama,
kvakom, ukopavajućom bravom, cilinder uložak, automat za
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samozatvaranje kao i zaptivnim ekspandirajućim trakama za PP
vrata. Pre ugradnje izvođač mora da dostavi odgovarajuće
ateste za otpornost u požaru i dokaze o ispunjenju traženih
uslova. Način ugradnje definisati prema utvrđenom stanju
otvora i obezbediti punu zaptivenost na spoju sa negorivim
zidovima. Prag vrata utopiti u pod. Dimenzije vrata 80 / 215
cm. Odstupanje površine +/- 10% ne utiče na jediničnu cenu.

05-03

05-04

06-00
06-01

Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
Nabavka, transport i ugradna rolo rešetkaste pregrade - vrata,
između ulaznog hola i foajea dvorane Kulturnog centra. Tip
mreže pravougaonog oblika izrađena su od ravnih čeličnih cevi
(Ø14 ili Ø18 mm) naizmenično spojenih spojnicama širine 20
mm, na međusobnom rastojanju cevi od 200 - 450 mm.
Spojnice su naizmenično postavljene duž cevi i to na
međusobnom rastojanju 400 mm. Čelični zastor mreže je
zaštićen plastifikacijom u tonu po izboru Investitora.
Zaključavanje pomoću specijalne centralne brave i katanca.
Centralna brava ima posebno ojačan uložak sa ručicom za
podizanje. Cilindar - sa sef ključem (“casa” ključ). Vrata se
pokreću i uz pomoć elektro motora sa taster komandom.
Kutija sa osovinom za namotavanje rešetke je sa unutrašnje
strane, mehanički vezana za nadvratnu gradu i bočne stubove.
Dimenzije rolo pregrade 300 / 350 cm. Odstupanje površine +/10% ne utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
Nabavka, transport i ugradna kružne svetlosne kupole iznad
foajea dvorane Kulturnog centra. Kupola se postavlja na
postojeći kružni otvor u tavanici, izrađen od armiranog betna.
Posle uklanjanja postojećeg elementa za zatvaranje, pripremiti
podlogu za postavljanje kupole. Mere proveriti na licu mesta.
Kupola je izrađena od poliesterskog postolja, aluminijumskih
profila za ojačanje i svetlosnog fiksnog dela od akrilnog stakla.
Proizvod mora da obezbedi osvetljenje unutrašnjeg prostora i
adekvatnu zaštitu od toplote i hladnoće i od provala, za šta
treba dostaviti odgovarajuće ateste, pre ugradnje. Mehanička
veza za podlogu i zaptivanje na vezi sa krovnom izolacijom
treba da potpuno spreče odizanje kupole i prodor vode,
odnosno snega i leda u unutrašnji prostor. Pre ugradnje,
isporučilac kupole treba da predoči nadzornoj službi uredan
detalj ugradnje kojim će se dokazati ispunjenje svih
postavljenih
zahteva.
Prečnik kupole 1,50 m. Odstupanje površine +/- 10% ne utiče
na jediničnu cenu.

kom.

1,00

kom.

1,00

m2

22,00

Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
FASADERSKI RADOVI
Bojenje malterisanih i hidroizolovanih površina zaštitnog zida
na foajeu ispod kupole. Površine premazati odgovarajućom
podlogom, a zatim sivom akrilnom fasadnom bojom u dva
sloja. Jediničnom cenom obuhvatiti pokretnu radnu skelu za
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izvođenje radova.

07-00
07-01

07-02

07-03

07-04

08-00

Obračun po m2 obrađene površine.
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
Sanacija oštećenja na zidovima ispunom za gipsane obloge
lakih pregradnih zidova, tipa "Knauf" ili adekvatno. Izvršiti
potrebna bandažiranja i ravnanja glet masom do potpunog
izravnanja poršina zidova i plafona. Svaki sloj nanositi na suvu
i ošmirglanu površinu. Jediničnom cenom je obuhvaćen
kompletan potreban materijal i upotreba pokretne radne skele.
Procena oštećenja na osnovu uvida.
Obračun po m2 obrađene površine.
Nanošenje podloge za unutrašnje boje, akrilna emulzija tipa
"Maksima" ili adekvatna. Radove izvesti u svemu prema
opštem opisu i svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2 obojene površine, sve kompletno
Bojenje gletovnih zidova i plafona vodoperivom akrilnom
bojom tipa "Ultradis" ili adekvatno. Izbor kvaliteta boje mora
da odgovara uslovima primene, što se dokazuje odgovarajućim
atestima. Ton boje po izboru investitora. Radove izvesti u
svemu prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama sa
nanošenjem boje onoliko puta koliko je potrebno za postizanje
ujednačenosti tona. Ton boje mora da obezbedi minimalnu
refleksiju od 70%.
Obračun po m2 obojene površine
Skidanje odvojenih delova stare boje, popravke antikorozivne
zaštite i bojenje vidljivih bravarskih elemenata i lakiranje mat
lakom u tonu po izboru investitora. Pre bojenja sve metalne
delove očistiti od odvojene postojeće boje i ošmirglati finim
brusnim papirom.
Obračun paušalno.
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ОСВЕТЉЕЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈЕ

m2

40,00

m2

620,00

m2

620,00

pauš.

1,00

ком.

11,00

ком.

28,00

ЗА

Напомена: Јединичним ценама обухватити постављање
радне скеле за рад на висини, потребна пробијања и
штемовања и сав ситан и остали материјал потребан за
извођење појединачних позиција из описа.
08-01

08-02

Набавка и уградња ЛЕД панела 22 Вт, 230 В, Φ216x90 мм у
спуштени плафон од гипс картонских плоча. Рачуна се са
отварањем отвора.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња ЛЕД рефлектора сличног типу СКАЈ ТЛ
205ЦОБ, 20 Вт, 1600 лм, бели, дим 230х80х135 мм.
Уграђује се на већ уграђену плафонску струјну шину.
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08-03

08-04

Обрачун по уграђеном комаду
Набавака и уградња на плафон од гипс картонских плоча
монофазне струјне шине 10 А.
Обрачун по уграђеном дужном метру са потребним бројем
наставака.
Набавка и уградња конектора за повезивање горње шине на
електричну инсталацију.

м1

30,00

ком.

3,00

ком.

20,00

м1

35,00

ком.

3,00

08-05

Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња у плафон од гипс картонских плоча
ЛЕД уградне (розетне) светиљке 5 Вт, 230 В, са драјвером,
пречника розетне 85 мм.

08-06

Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња ЛЕД светлосне траке 24 В, 12 Вт/м1,
3000 К. Уграђује се у испуст калоте у фоајеу ка индиректно
осветљење.

08-07

Обрачун по m1
Набавка и уградња у плафон од гипс картонских плоча
ЛЕД драјвера 230/12 В, 150 Вт за напајање горње ЛЕД
траке.

08-08

Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња на плафон калоте ЛЕД надградног
панела 21 Вт, 230 В.

ком.

8,00

08-09

Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња на плафон улаза у Центар ЛЕД панела,
надградног 21 Вт.

ком.

17,00

08-10

Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња испред главног улаза у биоскоп ЛЕД
рефлектрора 50 Вт, 230 В за осветљење улаза и дела
фасаде.

ком.

2,00

08-11

Обрачун по уграђеном комаду
Испорука материјала и уградња инсталације сијаличних
места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за напајање
напојних (струјних) шина.

ком.

4,00

ком.

31,00

ком.

3,00

08-12

08-13

Обрачун по прикључку просечне дужине 25 м
Испорука материјала и уградња инсталације сијаличних
места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за сијаличних места
у фоајеу (у спуштеном плафону) за светиљке из позиција 1
и 5.
Обрачун по прикључку просечне дужине 14 м
Испорука материјала и уградња инсталације сијаличних
места роводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за напајање
сијаличних места из позиције 6.
Обрачун по прикључку просечне дужине 25 м
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08-14

Испорука материјала и уградња инсталације сијаличних
места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за напајање
сијаличних места из позиције 8, 9 и 10.

ком.

25,00

08-15

Обрачун по прикључку просечне дужине 15 м
Демонтажа постојећих светиљки.

ком.

40,00

08-16

Обрачун по комаду
Демонтажа постојеће инсталације сијаличних места.

ком.

30,00

пауш.

1,00

пауш.

1,00

08-17

Обрачун по комаду
Испорука материјала и уградња ПВЦ каналица разних
димензија и сређивање дела постојеће инсталације
сијаличних места.

08-18

Обрачун - паушално
Испитивање постојеће инсталације и решавање начина
укључивања нове инсталације освтљења.
Обрачун - паушално

Обилазак објекта је обавезан за заинтересована лица која ће поднети понуду.
Заинтересовано лице мора извршити обилазак објекта (о свом трошку) на којем ће се
изводити радови, а ради сагледавања обима радова, уз претходну пријаву и достављање
списка овлашћених лица заинтересованог лица/понуђача, најкасније 3 (три) дана пре истека
рока за подношење понуда. Пријава мора да садржи назив фирме, адресу седишта, ПИБ, број
телефона, мејл адресу и податке о овлашћеном лицу које ће извршити обилазак објекта (са
именом и презименом, бројем личне карте, и адресом становања), са назнаком „Пријава за
лица која ће извршити обилазак објекта за јавну набавку мале вредности – радови на текућем
одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту“, бр. јавне набавке 1.3.1/2016.
Пријаве за обилазак се достављају на e-mail: dragana.ilic@kcb.org.rs или директно, предајом
пријаве на адресу наручиоца: Културни центар, Кнез Михаилова бр. 6, Београд. О термину за
обилазак објекта заинтересовано лице ће бити обавештено у року од 24 часа од пријема
пријаве на мејл адресу из достављене пријаве.
Лицима која не доставе пријаву неће бити омогућен обилазак објекта.
Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да у заказано време дођу на адресу
Наручиоца. Приликом обиласка објекта, представник заинтересованог лица и наручиоца ће
сачинити Записник о обиласку објекта (Образац XI, који је саставни део конкурсне
документације) који ће том приликом представник Наручиоца оверити. Понуђачи су обавезни
да уз понуду доставе Записник о обиласку објекта.
Понуда понуђача који не достави Записник о обиласку објекта оверен од стране
Наручиоца, биће одбијена као неприхватљива.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И
76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. Ст. 2. Закона).
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона и
то:
 Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то:
- да понуђач у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од
седам дана.
- да понуђач није пословао са губитком у претходне три обрачунске године
(2012., 2013. и 2014. година);
 Да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то: да његова квалификациона структура и
број запослених одговарају обиму радова из понуде и да има у сваком моменту
на располагању одговорне извођаче радова носиоце личних лиценци издатих од
стране Инжењерске коморе Србије и то:
- 400 или 410 и
- 450.
 Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то:
- да је понуђач у периоду од претходних пет година, рачунајући до дана
објављивања позива за подношење понуда, у уговореним роковима и на
уговорени начин, без примедби извео сличне или исте радове на минимум
два објекта.
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Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,
односно претходни стечајни поступак.

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), 2) и 4) Закона.
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси
самостално или са подизвођачима.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Услов у погледу
неопходног финансијског капацитета дужан је да испуни сваки понуђач из групе док остале
додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује:
1) Испуњеност условa из члана 75. Став 1. Тачка 1), 2) и 4) Закона достављањем Изјаве
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. Став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
2) Испуњеност условa из члана 75. Став 2. Закона достављањем Изјаве (Образац изјаве
понуђача, дат је у поглављу V), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјавe о испуњености услова морају да буду потписане од стране овлашћених лица
понуђача и оверене печатом. Уколико Изјаве 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, Изјаве морају бити потписане од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
2. Испуњеност додатних услове за учешће у поступку предметне јавне набавке из
члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то:
- да понуђач у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за
достављање понуда (рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од
седам дана.
- да понуђач није пословао са губитком у претходне три обрачунске године
(2012., 2013. и 2014. године);
Докази:
Наведени услов доказује се на следећи начин:
 Уколико је понуђач правно лице, доставља у виду фотокопије:
o Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре (Образац БОН-ЈН,
неоверен), за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. годину).
Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре не садржи податке
о неликвидности за захтевани период, понуђач је дужан да достави и Потврду о
броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, Принудна наплата,
Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће
обухватити захтевани период;
 Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који води пословне књиге
по систему простог/двојног књиговодства, доставља у виду фотокопије:
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o биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претодне три oбрачунске године (2012., 2013. и 2014. годину);
o потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – текућем
рачуну за претходне три обрачунске године (2012., 2013. и 2014. годину).
Уколико претходно наведени документи за предузетника не садрже податке о неликвидности
за захтевани период, понуђач је дужан да достави потврду о броју дана неликвидности коју
издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа
и налога, а која ће обухватити захтевани период;
*Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на
интернет страници Агенције и Народне банке Србије.
2) Услов да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то: да његова квалификациона структура и број
запослених одговарају обиму радова из понуде и да има у сваком моменту на располагању
одговорне извођаче радова носиоце личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе
Србије и то:
- 400 или 410 и
- 450.
Докази:
Наведени услов доказује се достављањем:
- Изјаве (Образац Изјаве дат је у поглављу V)
- Фотокопија Личне лиценце одговорног извођача, који ће Решењем бити именован за
извођење радова у предметној јавној набавци,
- Потврду ИКС (у виду фотокопије), да je одговорном извођачу радова – чија је лична
лиценца приложена и који је пријављен у понуди, иста важећа;
- Доказе о радном ангажовању носиоца личне лиценце:
-за запосленог на неодређено или одређено време код понуђача: фотокопија уговора о раду, а
-за лице ангажовано ван радног односа код понуђача: фотокопија уговора о радном
ангажовању (уговор о обављању привремених и повремених послова или сл.);
3) Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у
поступку предметне јавне набавке и то:
- да је понуђач у периоду од претходних пет година, рачунајући до дана
објављивања позива за подношење понуда, у уговореним роковима и на
уговорени начин, без примедби извео сличне или исте радове на минимум
два објекта.
Докази:
Наведени услови доказују се достављањем следећих доказа, који прате реализоване радове
на референтним објектима:
- Списак (рефернтна листа понуђача – Образац XII) изведених радова (за претходних пет
година, рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда)
- Потврда/ референца на Обрасцу према моделу из ове конкурсне документације – Образац
XIII (потписује и оверава печатом референтни наручилац)
- Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним анексима, који прате реализоване радове
на референтним објектима, закљученим са референтним наручиоцем и окончане ситуације,
потписана и оверена од стране извођача, стручног надзора и наручиоца.
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- Фотокопија Записника о квалитативном прегледу и пријему изведених радова на
референтном објекту, из којих се недвосмислено може установити да је понуђач извео радове
на објекту. Наведени доказ мора бити из траженог периода.
4) Услов да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно
претходни стечајни поступак
Доказ:
- Изјава понуђача, потписана и оверена печатом (Образац изјаве дат је у поглављу V).
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), 2) и 4) Закона.
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално
или са подизвођачима.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Услов у погледу
неопходног финансијског капацитета дужан је да испуни сваки понуђач из групе док остале
додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја за јавну набавку 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 пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Уколико има захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач је дужан да у својој
понуди јасно наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова
јавно доступни (писана изјава дата у слободној форми са тачним навођењем који
подаци тражени у оквиру услова из конкурсне документације на којој интернет
страници су доступни), уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова
Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде
доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане
чланом 75. Став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли
је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
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наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.
Aко се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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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5.3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
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 понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова, број јавне набавке 1.3.1/2016 – Радови
на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту, испуњава све
услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 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, нису осуђивани 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 (или стране државе када има седиштена њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. 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 _________________________________________________________[навести
назив понуђача] у поступку јавне набавке радова, број јавне набавке 1.3.1/2016 – Радови
на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту, испуњава услов
из чл. 75. став 2. Закона, односно услов дефинисан конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
- Понуђач је поштовао 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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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_____________________________________________________
[навести
назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова, број јавне набавке 1.3.1/2016 –
Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту,
испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 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 није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, 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 (или стране државе када има седиште
на њеној територији).

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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 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 _________________________________________________________[навести
назив понуђача] ] у поступку јавне набавке радова, број јавне набавке 1.3.1/2016 – Радови
на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту, испуњава
додатне услове из чл. 76. Закона, односно условe дефинисанe конкурсном документацијом
за предметну јавну набавку, и то:
- Понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку
предметне јавне набавке, његова квалификациона структура и број запослених одговарају
обиму радова из понуде и има у сваком моменту на располагању одговорне извођаче радова
носиоце личних лиценци издатих од стране Инжењерске коморе Србије и то:
- 400 или 410 и
- 450.
- Над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни
стечајни поступак.
.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног
судског тумача.
2. 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.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6,
Београд, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту,
број 1.3.1/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.08.2016. године до 10.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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.
Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву
понуде, иста се неће отварати и биће враћена подносиоцу.
Понуда мора да садржи:
Р. Бр.

Документација

1.

Све доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. и 76. Закона, наведене и описане у
делу Конкурсне документације „Упутство како се доказује испуњеност услова“ (поглавље
V Конкурсне документације);
Образац понуде (поглавље VII Конкурсне документације);
Модел уговора (поглавље VIII Конкурсне документације);
Образац изјаве о трошковима понуде (поглавље IX Конкурсне документације) (напомена:
ова изјава није обавезна);
Образац изјаве о независној понуди (поглавље X Конкурсне документације);
Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.ЗЈН

2.
3.
4.
5.
6.
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(УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА).
7.
8.

Записник о обиласку објекта (поглавље XI);
Образац Изјаве – Безбедност и здравље на раду (поглавље XIV)

Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање понуђача исте
потписује и печатом оверава. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар
као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за
потписивање.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају
бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу које се достављају за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и
печатом оверава образац који се на њега односи), наведено треба дефинисати споразумом
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО
ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:
Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;
Портал јавних набавки града Београда: www.nabavke.beograd.gov.rs
Интернет страница наручиоца: www.kcb.org.rs ;
Непосредно преузимањем на адреси: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр.
6, Београд (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова).
6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуду доставити на адресу: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6,
Београд, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број 1.3.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.08.2016. године до 10.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу
наручиоца: Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, закључно са
01.08.2016. године до 10.00 часова.
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7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда, дана 01.08.2016. године у 10.30 часова на адреси наручиоца: Културни центар
Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку.
8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ
У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна пуномоћја, на основу
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
9. 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: Културни центар
Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број 1.3.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број 1.3.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број 1.3.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку радова – Радови на текућем
одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту, број 1.3.1/2016 - 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.
10. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
12. 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) и 2) 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,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V 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.
13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Наручилац ће уговорену цену радова исплатити Извођачу на начин и у роковима из
уговора. Рок плаћања је не дуже од 45 дана, од дана пријема ситуација.
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених
ситуације не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова.
Понуђач има право да захтева аванс, који не може бити већи од 20% од укупне
вредности понуде. Извођач се обавезује да средства уплаћена на име аванса користи строго
наменски, искључиво ради набавке материјала и опреме, потребних за извођење радова по
уговору. Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати тако што ће сваку
испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту примљеног
аванса. Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим
ситуацијама.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених
количина уговорених радова и уговорених цена. Окончану ситуацију Извођач подноси по
потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну.
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на
оверу. Стручни надзор је дужан да у року од 7 дана од дана пријема ситуације изврши
контролу и оверу и ситуацију са комплетном документацијом, достави Наручиоцу на оверу и
плаћање.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а
спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране
другачије не договоре. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну,
испоставља окончану ситуацију.
13.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок на изведене радове износи минимум 24 месеца, рачунајући од дана
примопредаје изведених радова.
Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни
рок од рока из претходног става, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.
13.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Извођач је дужан да све уговорене радове у целости заврши у року од максимум 30
календарских дана од дана увођења у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник
датум завршетка свих уговорених радова.
13.4. Остале напомене:
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до,
сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред
такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат
понуђача.
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14. 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.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса:
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, уколико захтева аванс у предметној
јавној набавци, у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу, оригинал
сопствену бланко меницу на име повраћаја авансног плаћања, без жираната, са копијом депо
картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев за
регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице –
Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на
наручиоца, у износу траженог аванса са роком важности најкраће до правдања аванса.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази.
По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања ће на захтев понуђача бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења
уговора преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без
жираната, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта
НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за
попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,
насловљеним на наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а,
са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорене обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази.
У случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са
закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, или
уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац ће
активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза,
важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. У случају неоправданог
продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење
важности напред наведеног средства финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути
уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
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претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство
финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла ће на захтев понуђача бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје изведених
радова, преда наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу на име гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року, без жираната, са копијом депо картона банака, овереним ОП
обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на наручиоца, у износу од 5% од вредности уговора
без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази. У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на
отклањање недостатака у току трајања гарантног рока наручилац ће активирати средство
финансијског обезбеђења.
По истеку уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев понуђача бити враћено.
*Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну
накнаду.
**Менице морају бити оверене печатом и потписане оригиналним потписом (не може
факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе
на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити
најмање два потписника).
***Менична овлашћења која прате менице морају бити оверена печатом и потписана
оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала меницу.
16. 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив за подношење понуда није објављена на страном језику.
17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
18. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације
која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну
тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до
отварања понуда.
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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.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку
„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути
начин.
19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,
Културни центар Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, путем електронске поште на email адресу: javnenabavke.kcb@gmail.com (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду
од 08.00 до 16.00 часова) 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.
Наручилац ће, у писаном облику, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, информацију
објавити на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – радови
на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту, број јавне набавке
1.3.1/2016”.
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.
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
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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.
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе у смислу одредби члана 82.
Закона.
22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак – поступак јавне набавке мале вредности, не постоје
елементи о којима ће се преговарати.
23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
Избор најповољније понуде – додела уговора, ће се извршити применом критеријума
„Најнижа понуђена цена“.
24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија ће
бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.
25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не
дужем од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Након доношења одлуке Наручилац ће исту објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници, у року д 3 дана од дана доношења.
26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА – ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене
понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су
предмет овог уговора.
Мањкови радова су неизведене количине радова из усвојене понуде, при чему њихово
извршење није потребно за целовити завршетак извођења радова који су предмет овог
уговора.
Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко
стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са
количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери
основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним
образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након
доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона, са Извођачем ће се
закључити анекс уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане
ситуације.
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27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве
из поглавља V конкурсне документације).
28. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
29. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Културни центар
Београда, Кнез Михаилова бр. 66, Београд, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke.kcb@gmail.com (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 08.00 до
16.00 часова) 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. О поднетом захтеву
за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки, Порталу
јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца најкасније у року од 2 дана
од дана пријема захтева.
Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану
156. став 1. тачка 1) Закона.
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 3 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.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда а након истека рока из става 3. Члана 149. Закона сматраће
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за за подношење понуда.
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.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
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2) назив и адресу наручиоца;
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и
датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија –Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000,00динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Културни центар Београда; јавна набавка мале вредности бр. 1.3.1/2016
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца,односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних
средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
30. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 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.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности радова
Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту
Број јавне набавке 1.3.1/2016
Број понуде:_____________
Датум:____________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у Регистар понуђача:

ДА/НЕ (заокружити)

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 вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Уписан у Регистар понуђача
ДА/НЕ (заокружити)

2)

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

ће
ДА/НЕ (заокружити)

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 у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар Понуђача

2)

ДА/НЕ (заокружити)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар Понуђача

3)

ДА/НЕ (заокружити)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Уписан у регистар Понуђача

ДА/НЕ (заокружити)

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту
Број јавне набавке 1.3.1/2016
Укупна понуђена цена без ПДВ-а:
____________________ динара;
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом:
____________________ динара;
Тражени аванс:
________ % од укупне уговорене
(максимално 20% од укупне уговорене вредности вредности без ПДВ-а;
без ПДВ-а)
Рок и начин плаћања:

до 45 календарских дана од дана пријема
ситуације;
________ дана од дана отварања понуда;

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок за извођење радова:
________ календарских дана од дана
(максимално 30 дана)
увођења Извођача у посао;
Гарантни рок за изведене радове:
_____
месеца рачунајући од дана
(минимално 24 месеца)
примопредаје изведених радова;
Образац Структура понуђене цене је саставни део понуде. Јединичне понуђене цене су фиксне.
У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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5а) СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни:
Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту
Број јавне набавке 1.3.1/2016

Позиција

Опис

Јед. мере

Количина

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

8

01-00

PRIPREMNI RADOVI

01-01

Uređenje i obezbeđenje gradilišta. Troškovi priključenja i
korišćenja za električnu energiju i vodu. Ovom pozicijom
je obuhvaćeno redovno čišćenje i održavanje gradilišta za
sve vreme izvođenja radova, kompletno završno čišćenje
gradilišta i dovođenje objekta u stanje za predaju radova,
uključujući i odvoz šuta na gradsku deponiju do 20 km.
Obračun po m2 površine osnove
Nabavka, montaža i upotreba tipske pokretne radne skele
za radove na visini, bez obzira na broj pomeranja skele.
Pokretna skela približnih dimenzija 1,00 x 3,00 x 6,00 m,
treba da omogući siguran rad na visini za izvođenje
planiranih radova na objektu. Skela mora biti stabilna za
sve načine upotrebe i izrađena i primljena prema
odgovarajućim propisima. Obezbediti sve potrebne uslove
za sprovođenje odgovarajućih mera bezbednosti i zdravlja
na radu.
Obračun po komadu izvedene pozicije
Uklanjanje dotrajalih i neupotrebljivih delova opreme,
kablova sa spoljašnjih i unutrašnjih zidova, svetiljki i sl. i
čišćenje objekta od ostalih delova opreme pre početka

m2

620,00

kom.

1,00

m2

620,00

01-02

01-03
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izvođenja radova.
Obračun po m2 površine objekta.
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
02-00

RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU

02-01

Skidanje boje i oštećenih delova zidova i plafona u
ulaznom holu i u foajeu. (Procena za oštećenja je 5%
ukupne površine, ostale površine izbrusiti brusnim papirom
što je sve obuhvaćeno jediničnom cenom) Pozicijom je
obuhvaćena i demontaža svih elemenata vezanih za plafon
(svetiljke, garnišne, zastori, zavese i sl). Šut prikupiti,
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju
udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 za dati opis.
Čišćenje površina fasadnog zaštitnog zida foajea ispod
kupole. Zid oprati, mehanički odstraniti nečistoće i
neravnine. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i
odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 izvedenih radova
Pažljiva demontaža drvenih unutrašnjih vrata na dvorani.
Prilikom demontaže elemenata sačuvati delove dovratnika i
nadvratnika, kao i elemente enterijerske obrade od
oštećenja. Uklanjanje elemenata dovratnika izvršiti do
čvrstih negorivih delova zidova za koje će se vezati nova
bravarija. Po potrebi zadržati delove okvira za "slepe
štokove" nove bravarije. Sav materijal prikupiti, izneti,
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu
do 20 km.
Obračun po m2 izvedene pozicije.
Pažljiva demontaža bravarskog elementa za zatvaranje
kružnog otvora na kupoli. Prilikom demontaže elementa
sačuvati rubne delove kružnog otvora od oštećenja. Po
potrebi zadržati delove okvira bravarije za "slepe štokove"
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02-05

nove bravarije. Sav materijal prikupiti, izneti, utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.
Prečnik otvora R=150 cm.
Obračun po komadu izvedene pozicije.
Čišćenje celokupne površine ravnog krova iznad dvorane i
pratećih prostora. Ukloniti sav otpad i zaostale materijale
od ranijih radova, a zaštitni sloj šljunka poravnati. Šut
prikupiti u džakove, ručno izneti kroz objekat, utovariti na
kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 20 km.
Obračun po m2 izvedenih radova
UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU:

03-00

ZIDARSKI RADOVI

03-01

Malterisanje spoljašnjeg zaštitnog zida od opeke,
produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja zidne
površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Prvi sloj
raditi od prosejanog šljunka - jedinice, a drugi sloj od
perdaša, debljine d = 0.5 cm. Omalterisane površine
moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i
prave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 malterisane površine.
Malterisanje - krpljenje obijenih unutrašnjih površina
zidova posle postavljanja instalacija i sl., mašinskim
malterom u dva sloja. Pre malterisanja sve površine očistiti
i isprskati cementnim mlekom. Omalterisane površine
moraju biti ravne, a ivice oštre i prave. U cenu ulazi i
pomoćna skela.
Obračun po m2 izvedene pozicije, (za 3% ukupne
površine)
Malterisanje - krpljenje
obijenih unutrašnjih zidova
(špaletni - po celom obimu otvora) mašinskim malterom u
dva sloja.
Pre malterisanja zidne površine očistiti,

03-02

03-03

m2
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03-04

eventualna veća udubljenja popuniti i sve zajedno isprskati
cementnim mlekom. Razvijena širina do 50 cm.
Omalterisane površine moraju biti ravne, a ivice oštre i
prave. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m1 izvedene pozicije.
Izrada zidnih i plafonskih obloga od gips-kartonskih ploča.
Ploče su debljine 12,5 mm, zavrtnjima se vezuju na
podkonstrukciju od pocinkovanih nosivih i montažnih
profila, sve u odabranom sistemu proizvođača sistema
zidnih obloga i plafona. Konstrukcija se preko tiplova i
vešaljki kači za AB tavanicu i i za zidove. Donja površina
plafona treba da je na odgovarajućoj visini, prema ostalim
pregradnim elementima. Prilikom izrade plafona i obloga u
potpunosti primenjivati uputstva proizvođača sistema koji
se koristi. Sastave ploča obraditi odgovarajućom glet
masom i trakama za bandažiranje. Cenom su obuhvaćeni
svi potrebni materijali, pomoćna sredstva i radna skela.
Obračun po m2 izvedene pozicije.
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:

04-00

IZOLATERSKI RADOVI

04-01

Izrada hidroizolacije podnožja zida i zaštitnog fasadnog
zida poliuretanskim premazom za spoljnu upotrebu, u dva
sloja. Premazivanje izvršiti u svemu uputstvu proizvođača
preko suve i ravne površine postolja i zida. Izolaciju
sastaviti sa postojećom krovnom izolacijom i satisnuti sve
otvore. Obračun se vrši za ukupnu površinu pokrivenu
hidro-izolacijom. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 izvedene poziciji.
Izrada hidroizolacije oko postolja otvora i nove akrilne
kupole iznad foajea, poliuretanskim premazom za spoljnu
upotrebu, u dva sloja. Premazivanje izvršiti u svemu
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04-03

uputstvu proizvođača preko suve i ravne površine.
Izolaciju sastaviti sa postojećom krovnom izolacijom i
satisnuti sve otvore. Obračun se vrši za ukupnu površinu
pokrivenu hidro-izolacijom. U cenu ulazi i pomoćna skela.
Obračun po m2 izvedene poziciji.
Popravka hidro-izolacione membrane ravnog krova, preko
postojeće izolacije. Koristiti isti ili sličan odgovarajući
materijal membrane za popravke na mestima koje tokom
izvođenja
radova
definiše
služba
nadzora.
Izolacija se postavlja preko potpuno suve i čiste podloge i
zavaruje se na postojeću izolaciju na način i po postupcima
koje definiše proizvođač odabranog materijala.
Obračun po m2 izvedene pozicije, mereno na licu mesta.
UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI:

05-00

BRAVARSKI RADOVI

05-01

Nabavka, transport i ugradna dvokrilnih protivpožarnih
vrata sa vatrootpornosti 90 minuta, sa pobolšanom
zvučnom izolacijom i klasom akustičke obrade S, na
dvorani Kulturnog centra. Krila su izrađeno od vučenih
kutijastih profila, obostrano obloženo čelični lim sa
ispunom od vatrostalnog materijala. Obrada materijalima u
boji i tonu, saglasno obradi enterijera, po izboru Investitora
i službe nadzora. Štok od vučenih čeličnih profila,
saglasno obradi enterijera, po izboru Investitora i službe
nadzora. Vrata su snabdevena šarkama, kvakom,
ukopavajućom bravom, cilinder uložak, automat za
samozatvaranje kao i zaptivnim ekspandirajućim trakama
za PP vrata. Pre ugradnje izvođač mora da dostavi
odgovarajuće ateste za otpornost u požaru i dokaze o
ispunjenju traženih uslova. Način ugradnje definisati prema
utvrđenom stanju otvora i obezbediti punu zaptivenost na

m2

12,00

kom.
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05-02

05-03

spoju sa negorivim zidovima. Prag vrata utopiti u pod.
Dimenzije vrata 210 / 215 cm. Odstupanje površine +/10% ne utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
izvedeno
Nabavka, transport i ugradna jednokrilnih protivpožarnih
vrata sa vatrootpornosti 90 minuta, sa pobolšanom
zvučnom izolacijom i klasom akustičke obrade S, na
dvorani Kulturnog centra. Krila su izrađeno od vučenih
kutijastih profila, obostrano obloženo čelični lim sa
ispunom od vatrostalnog materijala. Obrada materijalima u
boji i tonu, saglasno obradi enterijera, po izboru Investitora
i službe nadzora. Štok od vučenih čeličnih profila,
saglasno obradi enterijera, po izboru Investitora i službe
nadzora. Vrata su snabdevena šarkama, kvakom,
ukopavajućom bravom, cilinder uložak, automat za
samozatvaranje kao i zaptivnim ekspandirajućim trakama
za PP vrata. Pre ugradnje izvođač mora da dostavi
odgovarajuće ateste za otpornost u požaru i dokaze o
ispunjenju traženih uslova. Način ugradnje definisati prema
utvrđenom stanju otvora i obezbediti punu zaptivenost na
spoju sa negorivim zidovima. Prag vrata utopiti u pod.
Dimenzije vrata 80 / 215 cm. Odstupanje površine +/- 10%
ne utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
Nabavka, transport i ugradna rolo rešetkaste pregrade vrata, između ulaznog hola i foajea dvorane Kulturnog
centra. Tip mreže pravougaonog oblika izrađena su od
ravnih čeličnih cevi (Ø14 ili Ø18 mm) naizmenično
spojenih spojnicama širine 20 mm, na međusobnom
rastojanju cevi od 200 - 450 mm. Spojnice su naizmenično
postavljene duž cevi i to na međusobnom rastojanju 400
mm. Čelični zastor mreže je zaštićen plastifikacijom u tonu
po izboru Investitora. Zaključavanje pomoću specijalne

kom.

2,00

kom.
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05-04

06-00

centralne brave i katanca. Centralna brava ima posebno
ojačan uložak sa ručicom za podizanje. Cilindar - sa sef
ključem (“casa” ključ). Vrata se pokreću i uz pomoć
elektro
motora
sa
taster
komandom.
Kutija sa osovinom za namotavanje rešetke je sa unutrašnje
strane, mehanički vezana za nadvratnu gradu i bočne
stubove.
Dimenzije rolo pregrade 300 / 350 cm. Odstupanje
površine +/- 10% ne utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
Nabavka, transport i ugradna kružne svetlosne kupole
iznad foajea dvorane Kulturnog centra. Kupola se postavlja
na postojeći kružni otvor u tavanici, izrađen od armiranog
betna. Posle uklanjanja postojećeg elementa za zatvaranje,
pripremiti podlogu za postavljanje kupole. Mere proveriti
na licu mesta. Kupola je izrađena od poliesterskog postolja,
aluminijumskih profila za ojačanje i svetlosnog fiksnog
dela od akrilnog stakla. Proizvod mora da obezbedi
osvetljenje unutrašnjeg prostora i adekvatnu zaštitu od
toplote i hladnoće i od provala, za šta treba dostaviti
odgovarajuće ateste, pre ugradnje. Mehanička veza za
podlogu i zaptivanje na vezi sa krovnom izolacijom treba
da potpuno spreče odizanje kupole i prodor vode, odnosno
snega i leda u unutrašnji prostor. Pre ugradnje, isporučilac
kupole treba da predoči nadzornoj službi uredan detalj
ugradnje kojim će se dokazati ispunjenje svih postavljenih
zahteva.
Prečnik kupole 1,50 m. Odstupanje površine +/- 10% ne
utiče na jediničnu cenu.
Obračun po komadu izvedene pozicije, sve komplet
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI:

kom.

1,00
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06-01

Bojenje malterisanih i hidroizolovanih površina zaštitnog
zida na foajeu ispod kupole. Površine premazati
odgovarajućom podlogom, a zatim sivom akrilnom
fasadnom bojom u dva sloja. Jediničnom cenom obuhvatiti
pokretnu radnu skelu za izvođenje radova.
Obračun po m2 obrađene površine.
UKUPNO FASADERSKI RADOVI:

07-00

MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

07-01

Sanacija oštećenja na zidovima ispunom za gipsane obloge
lakih pregradnih zidova, tipa "Knauf" ili adekvatno. Izvršiti
potrebna bandažiranja i ravnanja glet masom do potpunog
izravnanja poršina zidova i plafona. Svaki sloj nanositi na
suvu i ošmirglanu površinu. Jediničnom cenom je
obuhvaćen kompletan potreban materijal i upotreba
pokretne radne skele. Procena oštećenja na osnovu uvida.
Obračun po m2 obrađene površine.
Nanošenje podloge za unutrašnje boje, akrilna emulzija
tipa "Maksima" ili adekvatna. Radove izvesti u svemu
prema opštem opisu i svim potrebnim predradnjama.
Obračun po m2 obojene površine, sve kompletno
Bojenje gletovnih zidova i plafona vodoperivom akrilnom
bojom tipa "Ultradis" ili adekvatno. Izbor kvaliteta boje
mora da odgovara uslovima primene, što se dokazuje
odgovarajućim atestima. Ton boje po izboru investitora.
Radove izvesti u svemu prema opštem opisu i svim
potrebnim predradnjama sa nanošenjem boje onoliko puta
koliko je potrebno za postizanje ujednačenosti tona. Ton
boje mora da obezbedi minimalnu refleksiju od 70%.
Obračun po m2 obojene površine
Skidanje odvojenih delova stare boje, popravke
antikorozivne zaštite i bojenje vidljivih bravarskih
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elemenata i lakiranje mat lakom u tonu po izboru
investitora. Pre bojenja sve metalne delove očistiti od
odvojene postojeće boje i ošmirglati finim brusnim
papirom.
Obračun paušalno.
UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI:
08-00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ
ОСВЕТЉЕЊЕ

08-01

Набавка и уградња ЛЕД панела 22 Вт, 230 В, Φ216x90
мм у спуштени плафон од гипс картонских плоча.
Рачуна се са отварањем отвора.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња ЛЕД рефлектора сличног типу
СКАЈ ТЛ 205ЦОБ, 20 Вт, 1600 лм, бели, дим
230х80х135 мм. Уграђује се на већ уграђену плафонску
струјну шину.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавака и уградња на плафон од гипс картонских
плоча монофазне струјне шине 10 А.
Обрачун по уграђеном дужном метру са потребним
бројем наставака.
Набавка и уградња конектора за повезивање горње
шине на електричну инсталацију.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња у плафон од гипс картонских плоча
ЛЕД уградне (розетне) светиљке 5 Вт, 230 В, са
драјвером, пречника розетне 85 мм.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња ЛЕД светлосне траке 24 В, 12
Вт/м1, 3000 К. Уграђује се у испуст калоте у фоајеу ка
индиректно осветљење.
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08-06

ИНСТАЛАЦИЈЕ
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08-07

08-08

08-09

08-10

08-11

08-12

08-13

08-14

08-15

Обрачун по m1
Набавка и уградња у плафон од гипс картонских плоча
ЛЕД драјвера 230/12 В, 150 Вт за напајање горње ЛЕД
траке.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња на плафон калоте ЛЕД надградног
панела 21 Вт, 230 В.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња на плафон улаза у Центар ЛЕД
панела, надградног 21 Вт.
Обрачун по уграђеном комаду
Набавка и уградња испред главног улаза у биоскоп
ЛЕД рефлектрора 50 Вт, 230 В за осветљење улаза и
дела фасаде.
Обрачун по уграђеном комаду
Испорука материјала и уградња инсталације
сијаличних места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за
напајање напојних (струјних) шина.
Обрачун по прикључку просечне дужине 25 м
Испорука материјала и уградња инсталације
сијаличних места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за
сијаличних места у фоајеу (у спуштеном плафону) за
светиљке из позиција 1 и 5.
Обрачун по прикључку просечне дужине 14 м
Испорука материјала и уградња инсталације
сијаличних места роводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за
напајање сијаличних места из позиције 6.
Обрачун по прикључку просечне дужине 25 м
Испорука материјала и уградња инсталације
сијаличних места проводником N2XH-J 3x1,4 мм2 за
напајање сијаличних места из позиције 8, 9 и 10.
Обрачун по прикључку просечне дужине 15 м
Демонтажа постојећих светиљки.
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08-16
08-17

08-18

Обрачун по комаду
Демонтажа постојеће инсталације сијаличних места.
Обрачун по комаду
Испорука материјала и уградња ПВЦ каналица разних
димензија и сређивање дела постојеће инсталације
сијаличних места.
Обрачун - паушално
Испитивање постојеће инсталације и решавање начина
укључивања нове инсталације освтљења.
Обрачун - паушално
УКУПНО - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ:

ком.

30,00

пауш.

1,00

пауш.

1,00
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Позиција
01
02
03
04
05
06
07
08

ОПИС

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
РАДОВИ НА РУШЕЊУ
ЗИДАРСКИ РАДОВИ
ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
БРАВАРСКИ РАДОВИ
ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА
ОСВЕТЉЕЊЕ
УКУПНО:

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац структура понуђене цене понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац структура понуђене цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структура понуђене
цене.
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени
предмет јавне набавке;
2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке;
3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке
и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом са
траженим количинама;
На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Закључен дана ____________ између уговорних страна:
Наручиоца :КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА,
БЕОГРАД, Кнез Михаилова бр. 6
ПИБ: 101516213
Матични број: 07023774
Број рачуна: 840-511668-52 и
840-511664-64 Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 011 2621 469 Телефакс: 011 2621 469
кога заступа Ивона Јевтић, в.д. директора
(у даљем тексту: Наручилац)
и
__________________________________________________________________________
са седиштем у __________________, улица _____________________________________
ПИБ:______________________ Матични број:____________________
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________
Телефон:_______________ Телефакс:______________
Кога заступа: _________________________________________________
(у даљем тексту: Извођач),
Основ Уговора:
Јавна набавка мале вредности радова, бр. 1.3.1/2016 – Радови на текућем одржавању
Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту.
Број и датум Одлуке о додели уговора : _____________ од ___________ године
(Попуњава Наручилац).
Понуда изабраног Понуђача бр. : _________________ од ___________ године
(Попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење радова на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту у Културном центру Београда, Кнез Михаилова бр. 6 у
Београду, (у даљем тексту: радови), према понуди Извођача број ___________ од
___________ 2016. и Техничој спецификацији у оквиру конкурсне документације Наручиоца,
који чине саставни део овог Уговора.
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Извођач се обавезује да ће уговорне обавезе извршити са подизвођачима/ члановима
групе понуђача:
1) ____________________________________________________________,
2) ____________________________________________________________,
3) ____________________________________________________________,
(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "подизвођачима", ако
наступа са подизвођачима прецртати "члановима групе понуђача" и попунити
податке).

ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 2.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи
укупно
________________________
динара
без
ПДВ-а,
односно
___________________________ динара са ПДВ-а (словима:_______________________
_________________________________________) а добијена је на основу јединичних цена и
количина из понуде Извођача број ____________ од ______________ године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене
елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 2. овог Уговора на
следећи начин:
1) авансном уплатом, у износу од ___________________ динара (словима:
______________________________________________________________динара) без ПДВ-а.
Наручилац ће уплату извршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема авансне
ситуације, а након испуњења обавеза из члана 4. овог Уговора. Извођач се обавезује да
средства уплаћена на име аванса користи строго наменски, искључиво ради набавке
материјала потребних за извршење радова по овом уговору (уколико понуђач захтева аванс);
2) привременим ситуацијама у року не дужем од 45 дана од дана пријема и
3) окончаном ситуацијом у року не дужем од 45 дана од дана пријема.
Плаћање ће се извршити по испостављеним овереним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде Извођача из члана 1.овог Уговора, у року од 45 дана од дана
пријема уредне оверене ситуације.
Уколико Наручилац или стручни надзор делимично оспоре испостављену ситуацију,
Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од
стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију,
уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију
Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног
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обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права на приговор.
Наручилац ће плаћање извршити на рачун бр. ______________________________, код
________________________________ банке.
РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 4.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац извршио уплату аванса (само уколико понуђач тражи аванс),
- да је Извођач доставио меницу за повраћај аванса у висини траженог аванса (само
уколико понуђач тражи аванс) и меницу за добро извршење посла у висини од 10% од
вредности радова из уговора без ПДВ-а, у року од седам дана од дана закључења уговора.
Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни седмог дана од кумулативног
стицања горе наведених услова, сматраће се да је седмог дана уведен у посао, од када почиње
да тече рок из става 1. овог члана.
Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- по налогу Наручиоца или по налогу стручног надзора уз сагласност Наручиоца,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност овлашћеног лица Наручиоца задуженог за праћење реализације уговора
и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност
из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за преглед, а што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако
Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због
околности које су настале у време доцње.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 6.
Уколико Извођач својом кривицом не заврши радове који су предмет овог уговора у
уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити
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већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.
Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без претходног
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова,
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете,
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.
Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 7.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова
изведене радове преда Наручиоцу. Ради извођења радова који су предмет овог уговора,
Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему као и
све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. Извођач се
обавезује :
- да детаљно проучи пројектно-техничку документацију и евентуално од Наручиоца
благовремено затражи објашњење о недовољно јасним детаљима;
- да Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту
врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала потребног за извођење уговором преузетих радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радноправних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да се строго придржава мера заштите на раду;
- да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике
Србије, који регулишу ову област;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку,
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или
уграђеног материјала, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у
доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман
за њихов пријем;
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде
неправилности и недостаци;
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи
у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца и стручног надзора.
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и
противпожарне заштите.
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.
Наручилац се обавезуjе да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чл. 2. и 3. овог Уговора .
Наручилац се обавезује да:
 од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове,
 обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача,
 именује запослено лице овлашћено за праћење реализације овог уговора,
 да уз присуство стручног надзора и запосленог лица овлашћеног за праћење
реализације овог уговора, уведе Извођача у посао као и да му обезбеди несметан
прилаз градилишту,
 да учествује у раду комисије за примопредају радова и овери коначни обрачун са
стручним надзором и Извођачем.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 9.
Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса:
Извођач је дужан да, уколико захтева аванс у предметној јавној набавци, у року од 7
дана од дана закључења уговора преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу на име
повраћаја авансног плаћања, без жираната, са копијом депо картона банака, овереним ОП
обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница
регистрована и Овлашћењем за попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без
протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на наручиоца, у износу траженог аванса са роком
важности најкраће до правдања аванса.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази.
По извршењу уговорених обавеза извођача, средство финансијског обезбеђења за
повраћај авансног плаћања ће на захтев извођача бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Извођач је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу,
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната, са копијом депо
картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев за
регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице –
Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, насловљеним на
наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком
важности минимум 30 дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази.
У случају да Извођач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са
закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, или
уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац ће
активирати наведено средство финансијског обезбеђења.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза,
важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. У случају неоправданог
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продужења рока за извођење радова, овај уговор представља правни основ за продужење
важности напред наведеног средства финансијског обезбеђења.
Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути
уговор, уколико извођач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди,
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије
претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство
финансијског обезбеђења.
По извршењу уговорених обавеза извођача, средство финансијског обезбеђења за
добро извршење посла ће на захтев извођача бити враћено.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Извођач је дужан да у тренутку примопредаје изведених радова, преда наручиоцу
оригинал сопствену бланко меницу на име гаранције за отклањање недостатака у гарантном
року, без жираната, са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са
сајта НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и
Овлашћењем за попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по
виђењу“, насловљеним на наручиоца, у износу од 5% од вредности уговора без обрачунатог
ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.
У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје
на снази.
У случају да Извођач не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на
отклањање недостатака у току трајања гарантног рока наручилац ће активирати средство
финансијског обезбеђења.
По истеку уговорених обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за
отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев Извођача бити враћено.
Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну накнаду.
Менице морају бити оверене печатом и потписане оригиналним потписом (не може
факсимил) од стране овлашћених лица за располагање средствима на рачуну, која се налазе
на депо картонима банака (за колективно потписивање, као на депо картону, морају бити
најмање два потписника).
Менична овлашћења која прате менице морају бити оверена печатом и потписана
оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су потписала меницу.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи _____ (минимум 24 месеца) месеца
рачунајући од дана примопредаје радова.
Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантн
рок од рока из става 1. овог члана, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који
тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале.
Члан 11.
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Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или
стручног надзора, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени
квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана
по пријему писаног позива од стране Наручиоца или стручног надзора, Наручилац је
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет
Извођача, наплатом менице за отклањање недостатака у гарантном року.
Уколико меница за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има
право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.
КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 12.
За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте
који се захтевају по важећим прописима.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и
техничким прописима, забрањује његову употребу.
У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара
квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта,
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку
поново изведе у складу са уговорним одредбама.
Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује
другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА
Члан 13.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и
Наручиоца у писаној форми.
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења
обим уговорених радова и изводи вишкове радова.
Вишкови, односно мањкови радова, који не прелазе 10% од уговорених радова,
плаћају се према уговореним јединичним ценама, у складу са Посебним узансама о грађењу
(„ Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).
По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након
доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно
испостављања окончане ситуације.
Извођење вишкова радова у овом обиму неће утицати на продужетак рока за
завршетак радова.
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
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Члан 14.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредају изведених радова врши Комисија за примопредају, коју решењем
образује Наручилац. Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца,
стручног надзора и Извођача.
Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу списак свих
уграђених материјала са приложеним атестима.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом
преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће
радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Преглед радова обезбедиће Наручилац.
Члан 15.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из понуде.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако
Извођач не изводи радове у складу са предмером или из неоправданих разлога прекине са
извођењем радова;
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама
стручног надзора;
- у случају недостатка средстава за његову реализацију.
Члан 17.
У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за
његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује
другог извођача и активира меницу за добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог
извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве.
Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по
предметном уговору до дана раскида уговора.
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Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о
грађењу и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 19.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до
споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 20.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених лица уговорних страна.
Члан 21.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.

за ИЗВОЂАЧА

За НАРУЧИОЦА

___________________________

________________________
М.П.

Напомена:
Модел уговора понуђач попуњава, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да је
сагласан његовом садржином.
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел
уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
модел уговора.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У
складу
са
чланом
88.
став
1.
Закона,
понуђач
____________________________________________________________________
[навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну
набавку радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у
објекту, број јавне набавке 1.3.1/2016, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС
ТРОШКА У
РСД без ПДВ
-а

ИЗНОС
ТРОШКА У
РСД са ПДВом

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.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015).
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:
_____________________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________________
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X 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 мале вредности радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број јавне набавке 1.3.1/2016, 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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XI ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНОМ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА
за јавну набавку радова –
Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем дворишту и у објекту
број јавне набавке 1.3.1/2016
Дана ________________.2016. године извршили смо обилазак објекта - пословних просторија
Наручиоца Културног центра Београда, Кнез Михаилова бр. 6, Београд, ради учествовања у
поступку јавне набавке мале вредности радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту, број јавне набавке 1.3.1/2016, и стекли увид у све
информације које су неопходне за припрему понуде.
Обилазак објекта су извршили овлашћени представници понуђача (име, презиме и потпис):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

НАЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА/ПОНУЂАЧА
чији је представник извршио обилазак
пословних просторија

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА
којим потврђује да је извршен обилазак
пословних просторија

Место и датум:
___________________

М.П.

_____________________________________

Овај записник сачињен је у 2 (два) истоветна примерка од којих 1(један) за заинтересовано
лице/понуђача, а 1(један) за наручиоца.
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XII ОБРАЗАЦ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ПОНУЂАЧА
- СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Понуђач _____________________________________________________ је у периоду у
(уписати назив и адресу понуђача)
последњих пет година, рачунајући до дана објављивања позива за подношење понуда у
поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању Биоскопа у унутрашњем
дворишту и у објекту, број јавне набавке 1.3.1/2016, успешно извео сличне или исте радове
на следећим објектима, референтним наручиоцима:
Р.
бр.

Предмет набавке

Датум
љакључења
уговора

Назив наручиоца и назив и
адреса објекта на којем су
изведени радови

Вредност
изведених
радова без
ПДВ-а

УКУПНО:
Као доказ да је наведеним референтним наручиоцима извео предметне радове,
понуђач доставља Образац потврде – Референцу (образац XIII).
Наручилац са списка не мора бити наручилац у смислу Закона о јавним набавкама.
Датум:
_____________________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________________
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ – РЕФЕРЕНЦА
Назив наручиоца:
Седиште:
Улица и број:
Матични број:
ПИБ:
Контакт телефон и особа за
контакт:
E-mail:

ПОТВРДА
Којом
се
потврђује
да
је
понуђач:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
У периоду _____________________________________ у уговореним роковима и на
уговорени начин, без примедби, извео радове на следећем објекту/има Наручиоца _________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(уписати назив и адресу објекта)
Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________________________
_____________________________________________________ ради учешћа у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1.3.1/2016 - радови – радови на текућем одржавању Биоскопа у
унутрашњем дворишту и у објекту и у друге се сврхе се не може користити.
Понуђач одговара за аутентичност референци.
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује:

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
__ _____________________

Напомена: У случају потребе образац фотокопирати у довољном броју примерака.
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XIV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Понуђач _________________________________________________________ изјављује, под
(уписати назив понуђача)
пуном материјалном и кривичном одговорношћу:
- да поседујемо - користимо средства и опрему за личну заштиту на раду, да су запослени
обучени за њено коришћење као и да ће их користити у раду;
- да ћемо поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
(„Службени гласник РС“ бр. 101/05), а нарочито у складу са одредбама чл. 18, 21, 23, 24 и 29.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_______________________
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