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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца

Универзитет у Београду –
Рударско-геолошки факултет

Седиште наручиоца

Ул.Ђушина бр.7, БеограД

Интернет страница наручиоца

www.rgf.bg.ac.rs

ПИБ

100206244

Матични број

07045735

Шифра делатности

8542

1.2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном
поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке радова ЈН-ОП – 6/14, су набавка и
уградња система за хлађење и вентилацију амфитеатара А1 и А2 Факултета.
1.4. Наручилац спроводи поступак јавне набавке ради закључења Уговора о јавној набавци.
1.5. Контакт: Лица за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком су Снежана
Филиповић на e-mail: snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs
и Слађана Ђокановић на e-mail:
dekan@rgf.bg.ac.rs .
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке, опис и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке
је набавка и уградња система за хлађење и вентилацију амфитеатара А1 и А2 Факултета.
2.1.
опис и ознака из општег речника набавки:
- 45331200 – Радови на инсталацији вентилације и климатизације.
2.2.
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
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3. ВРСТА, ОПИС, КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
3.1.

Врста, опис, количина радова и техничке карактеристике опреме:

Детаљно су приказани у Обрасцу 6.6 Предмер и предрачун радова и техничке
карактеристике опреме (Поглавље 6. Конкурсне документације).
3.2.

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Контрола извођења радова, праћење примењеног квалитета уграђене опреме и
материјала и динамика извођења радова ће се спроводити од стране стручног лица за
вршење надзора над извођењем радова, а кога ће ангажовати Наручилац.
Обезбеђење гаранције квалитета и отклањање недостатака у гарантном року, врши
извођач у року дефинисаним у понуди.
3.3. Рок за извођење радова:
Рок за завршење радова је 30 календарских дана (15 дана по једном амфитеатру) од
дана увођења у посао, а по потписаном уговору, на основу писаног захтева Наручиоца,
према динамици коју одреди Наручилац.
3.4. Место извршења радова:
Место извршења радова је у седишту Наручиоца - ул.Ђушина бр.7, Београд.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. Услови које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне
набавке:
4.1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

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);
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
3.
објављивања односно слања позива за подношење понуда; (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
4.
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
2.

5.

Финансијски капацитет

Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да
није имао ниједан дан неликвидности;

6.

Списак изведених радова

Списак изведених радова за период од последње три
године (2011, 2012. и 2013.) у укупном износу не
мањем од троструког износа понуде (без ПДВ-а), са
износима, датумима и листама наручилаца;

7.

Кадровски капацитет

Да у моменту подношења понуде има у радном односу
минимум 3 монтера или инсталатера климатизације,
који раде на пословима који су у непосредној вези са
предметом јавне набавке, минимум три месеца пре
објављивања позива за ЈН;
Да има у радном односу запосленог дип.машинског
инжењера са лиценцом 430, као одговорног извођача,
минимум три месеца пре објављивања позива за ЈН;

4.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) :
4.2.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
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.

4.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда; (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
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);
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Напомена: Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави као доказ о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона (услови под редним бројем 1, 2,
3. и 4. дела 4.2.1. Конкурсне документације.

4.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
4.3.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавних набавки из члана 75. Закона
1.
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда; (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4.
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; (чл.
75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4.3.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона
5.
Финансијски капацитет
Да је у периоду 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда био непрестано ликвидан, тј. да
није имао ниједан дан неликвидности;
2.

6.

Списак изведених радова

Списак изведених радова за период од последње три
године (2011, 2012. и 2013.) у укупном износу не мањем
од троструког износа понуде (без ПДВ-а), са износима,
датумима и листама наручилаца;

7.

Кадровски капацитет

Да у моменту подношења понуде има у радном односу
минимум 3 монтера или инсталатера климатизације,
који раде на пословима који су у непосредној вези са
предметом јавне набавке, минимум три месеца пре
објављивања позива за ЈН;
Да има у радном односу запосленог дип.машинског
инжењера са лиценцом 430, као одговорног извођача,
као одговорног извођача, минимум три месеца пре
објављивања позива за ЈН;

4.4. Упутство како се доказује испуњеност услова:
4.4.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавних набавки у складу са
чланом 77. Закона (из чл.75. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре,
1.
односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
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2.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4.

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4.4.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке у складу са
чланом 77. Закона (из чл.76. Закона), понуђач доказује достављањем следећих доказа:
5.
Финансијски капацитет
Достављањем потврде о броју дана неликвидности за
период 12 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда на Порталу ЈН;
6.
Списак изведених радова
Списак изведених радова за период од последње три
године (2011, 2012. и 2013.) у укупном износу не
мањем од троструког износа понуде (без ПДВ-а), са
износима, датумима и листама наручилаца - Образац
– Потврда за референце - оргинал.
8.
Кадровски капацитет
Копија М3А обрасца (или М1 обрасца) за запослене
раднике;
Копије лиценце 430 за одговорног извођача радова и
потврде инжењерске коморе, издата након позива за
подношење понуда.

4а. ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
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Назив наручиоца:

_______________________________________

Седиште: _______________________________________________
Матични број:

__________________________________________

Порески идентификациони број: ____________________________
Телефон:

____________________________________________

На основу члана 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама наручиоц издаје
ПОТВРДУ
да је извођач/понуђач ___________________________________________________
назив и седиште понуђача/испоручиоца
у предходне три године (2011,2012. и 2013.) наручиоцу извео радове која су предмет ове јавне
набавке, у укупној вредности од
Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2011. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2012. години

_____________________________

Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2013. години

_____________________________

Укупно: ___________________________________
Потврда се издаје на захтев понуђача _______________________________________________
ради учешћа у поступку јавне набавке радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и
А2, Наручиоца Универзитет у Београду – Рударско-геолошки факултет и у друге сврхе се не
може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:
Датум:

М.П.

Овлашћено лице купца

Уколико понуду подноси група понуђача Понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4.
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а 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.
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.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75.ст.1.тач.1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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) до 4) Закона о јавним набавкама, будући да се од 01. септембра 2013.
године, примењује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси
уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013).
Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је
лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно
навести да се налази у регистру понуђача.
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.
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописани начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа 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.
5.2. 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: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд, са назнаком
„Понуда за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2,
број ЈН-ОП – 6/14 - НЕ ОТВАРАЈ".
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до
03.10.2014. године, до 10,30 часова, у Архиви факултета, канцеларија 108.
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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Јавно отварање понуда одржаће се 03.10.2014. године, у 11,00 часова, у просторијама
деканата Рударско-геолошког факултета, Ђушина бр.7, Београд.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници Понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници Понуђача, који ће
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Наручиоцу предају оверено
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда.
5.3. Понуда мора да садржи:
- Образац понуде са предмером и предрачуном радова, техничким карактеристикама опреме,
попуњени, потписани и печатом оверени (поглавље 6. у конкурсној документацији);
- Доказе о испуњености услова у складу са чланом 77. Закона (из чл.75. и 76. Закона),
наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (поглавље 4. у конкурсној
документацији);
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача;
- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и
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печатом оверити, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (поглавље 7.у
конкурсној документацији);
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом документацијом
(поглавље 5.13. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписани и оверени печатом, дате под
материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити
потписани и оверени печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (поглавље
10. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за авансно плаћање попуњен,
потписан и печатом оверен (поглавље 11. у конкурсној документацији); - достављање овог
обрасца није неопходно.
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за добро извршења посла попуњен,
потписан и печатом оверен (поглавље 12. у конкурсној документацији);
- Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном
року попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље 13. у конкурсној документацији);
- Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (поглавље 8. у конкурсној
документацији) - достављање овог обрасца није неопходно.
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и
печатом оверава.
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 попуњавати,
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на
обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(поглавље 9. у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, поглавље 10. у
конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним
набавкама).
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 9. у конкурсној документацији) Образац изјаве о независној понуди, (поглавље 10. у конкурсној документацији) - Образац
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и
печатом оверава образац који се на њега односи.
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), 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.
5.4. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама.
5.5. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6. 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.
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Рударско-геолошки
факултет, Ђушина 7, Београд:
„Измена понуде за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2,
број ЈН-ОП – 6/14 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2,
број ЈН-ОП – 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2,
број ЈН-ОП – 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији
амфитеатара А1 и А2, број ЈН-ОП – 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде, Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7.

5.8. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље број 6. у конкурсној документацији) 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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (поглавље број 4. у конкурсној документацији).
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.
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност
преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко
тог подизвођача.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то
податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;

5.9.
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- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача.
(поглавље број 6. у конкурсној документацији).
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се
потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом, (поглавље 5. у
конкурсној документацији).
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу 4. 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.
5.10. Захтеви у погледу начина и рока плаћања, рока важења понуде као и друге
околности од којих зависи прихватљивост понуде:
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема рачуна за изведене радове, у складу са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12).
Начин плаћања: Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, у свему и на начин
утврђен уговором и понудом.
Рок важења понуде: обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30
(тридесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ–а.
Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. Цену треба
формирати тако да обухвати све трошкове које понуђач има у предметној набавци, с тим да ће
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Осим вредности радова, цена обухвата и трошкове набавке опреме, материјала,
транспорта и инсталирања.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
5.12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци:
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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5.13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
5.13.1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
Понуђач је дужан да у понуди достави на име средстава финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде, уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену
печатом и евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену
бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у
висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу",
као и картон депонованих потписа.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
5.13.2. Средство финансијског обезбеђења за авансно плаћање:
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења за авансно плаћање, достави уредно потписану од
стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини аванса, са ПДВ-ом и клаузулом „без
протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
5.13.3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла:
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име
средстава финансијског обезбеђења за добро извршења посла, достави уредно потписану од
стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
5.13.4. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року:
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом примопредаје радова, на име
средстава финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, достави
уредно потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", као и картон
депонованих потписа.
Меница за отклањање недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет)
дана од дана истека уговореног гарантног рока.
5.14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда.
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Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈН-ОП – 6/14 , на неки од
следећи начина:
- путем поште на адресу наручиоца: Рударско-геолошки факултет, ул.Ђушина 7, Београд.
- факсом на број 011/3235-539;
- електронским путем на адресу: snezana.filipovic@rgf.bg.ac.rs и sekretar@rgf.bg.ac.rs
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.
5.16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача,
односно његовог подизвођача:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на
списку негативних референци:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке
који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу на име средства
финансијског обезбеђења за добро извршења посла, уредно потписану од стране лица
овлашћеног за заступање, оверену печатом и евидентирану у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са
меничним овлашћењем за попуну у висини од 15% (уместо 10% из тачке 5.13.2. Упутства
понуђачима како да сачине понуду) од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без
протеста" и „по виђењу", као и картон депонованих потписа.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за
коначно извршење свих уговорених обавеза.
5.17.

5.18.

Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се
додељује уговор и методологија:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда ", рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и
пондера одређених за те
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елементе, а чији збир максимално може износити 100 пондера:
1. понуђена цена
2. услови плаћања
3. гарантни рок за изведене радове

60 пондера
15 пондера
25 пондера

5.18.1, Понуђена цена

60 пондера

Код овог критеријума упоређиваће се најнижа понуђена и понуђена цена одговарајуће понуде,
а понуда са најнижом понуђеном ценом добија максимално 60 пондера.
60 x најнижа понуђена цена
понуђена цена
5.18.2. Услови плаћања
- Без аванса (плаћање по завршетку уговорених радова)
- 30% аванса (остатак по завршетку уговорених радова)
- 50% аванса (остатак по завршетку уговорених радова)
5.18.3. Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему
Гарантни рок 5 година
Гарантни рок 3 године
Гарантни рок 2 године

15 пондера
5 пондера
0 пондера

25 пондера
10 пондера
0 пондера

5.19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера:
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, наручилац ће доделити уговор
оном понуђачу који који је имао више пондера по основу критеријума понуђена цена.
5.20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља 10. у
конкурсној документацији.).
5.21. Коришћење патената 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.
5.22. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу
непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено 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 обавештава све учесник у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
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набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
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. У случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока 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 пријема одлуке.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса за ј а в н у н а б а в к у ЈН-ОП–6/14, корисник:
Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.
5.23. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 10 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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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____________ од _______________ за јавну набавку радова
на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и А2 са потребном опремом за инсталацију,
број ЈН-ОП – 6/14:
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (емаил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора
6.2. 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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6.3. 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:
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 ће извршити
подизвођач:

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
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6.4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број ЈН-ОП – 6/14 је извођење радова на хлађењу и вентилацији
амфитеатара А1 и А2 са потребном опремом за инсталацију.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а је _____________________динара.
Укупна понуђена цена са ПДВ-ом је_____________________динара.
Начин и рок плаћања: вирмански, на рачун понуђача, __________ дана од дана пријема
исправно сачињеног рачуна за изведене радове (минимални рок плаћања је 15 дана а
максимални 45 дана).
Услови плаћања (заокружити једну од понуђених опција):
а) без аванса
б) 30% аванса
в) 50% аванса
Гарантни рок за
опција) :
а)
б)
в)

изведене радове и уграђену опрему (заокрушити једну од понуђених
5 година, од дана примопредаје радова
3 године, од дана примопредаје радова.
2 године, од дана примопредаје радова.

Рок за извођење радова је ________________ календарских дана од дана увођења у
посао (најдуже 30 радних дана, односно 15 радних дана по амфитеатру).
Рок важења понуде је ________ дана од дана отварања понуда (рок не може бити краћи од
30 дана).
Место извођења радова је у седишту факултета: Универзитет у Београду – Рударскогеолошки факултет, Ђушина бр.7,Београд.

У _____________________

Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

____________________

Важне напомене:
Пре сачињавања понуде, пожељан је претходни излазак на објекат и увид у
техничку документацију, уз обавезну претходну најаву код наручиоца.
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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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6.6.1. PREDMER MAŠINSKIH RADOVA I TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE OPREME
Opis
A. AMFITEATAR A1 - Mašinski deo
A.

01

Specificirana oprema je MITSUBISHI ELCTRIC POWER Inverter
sa direktnom ekspanzijom, freon R410A ili odgovarajući. Sistem
TWIN MULTI COMPO serija sa unutrašnjim jedinicama kanalskog
tipa. Projektovani sistem omogućava količinu sveţeg vazduha min
10%.Prilikom odabira sistema sa direktnom ekspanzijom dostaviti
tehnički katalog za ponuĎene ureĎaje da bu se dokazali ţeljeni
parametri specificirani predmerom

A.

01 1

Spoljna jedinica, sledećih karakteristika
tip: PUHZ-RP250YKA
nominalni rashladni kapacitet:22.0 kW (min-max 11.2-28.0 kW)
nominalni grejni kapacitet: 27.0 kW (min-max 12.5-31.5 kW)
električna snaga hl/gr: 8.34/8.2 kW
el. napajanje: 400V, 50Hz
garantovani
opseg
rada
grejanju:
-20oC-+46oC,
garantovani opseg rada na hladjenju -15oC-+46oC
dimenzija (H × W × D): 400 × 1600 × 634 mm
teţina: 77 Kg

A.

01 2

Unutrašnja jedinica - kanalski model sledećih karakteristika:
tip: PEAD-RP125JALQ
maksimalni rashladni kapacitet: 12.5 kW
maksimalni grejni kapacitet: 14 kW
protok vazduha (3 brzine-Lo-Mid-Hi): 1770-2130-2520 m³/h
nivo buke (3 brzine-Lo-Mid-Hi): 33-36-40 dB(A)
dimenzija jedinice (HxWxD): 250 x 1400 x 732 mm
teţina: 43 Kg
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J.M.

Kol.

kom.

2

kom.

4

Jedinična cena
bez PDV

Ukupno bez PDV

PROIZVOĐAČ i TIP UREĐAJA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

A.

A.

A.

A.

A.

Razdvojni
element
Tip: MSDD-50WRE

02

Ţičani
nedeljno
Tip: PAR-30MAA-J

03

račva

za

TWIN

programibilni

sistem
kom.

2

/

kom.

2

/

m'
m'
m'
m'

20
30
20
30

/

m'

60

m'

30

m'

30

kg

90

kom

1

kontroler

Bakarne cevi odgovarajućih veličina za povezivanje spoljnih i
unutrašnjih jedinica. Sve cevi pojedinačno termički izolovati.

04
1

Ø 9.52 mm

2
3
4

Ø 12.7 mm
Ø 15.88 mm
Ø 28 mm

1

MeĎuvezni kabl za napajanje unutrašnjih jedinica i komunikaciju
unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
5 x 1.5 mm²

05

1

PVC cevi za odvod kondenzata od unutrašnjih klima jedinica
sledećih dimenzija:
Ø 32 mm

2

Ø 40 mm

06

A.

07

Razni profilni čelik za izradu nosača i postolja za opremu

A.

08

Centrifugalni ventilator u akusticnom kucistu, S&P ili odgovarajući
tip: CVB-320/320-N-550W
GL= 3.000 m³/h; H=200 Pa
550 W, 5.8A 1x230V
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/

/
/
/

A.

A.

09

10
1

A.

A.

A.

11

12

13

Regulator brzine za ventilator iz prethodne tackem S&P
odgovarajući
tip: RMB-8, 230V, 8A

kom

1

Progusivac buke okrugli, kao S&P ili odgovarajući
tip: SIL 500

kom

1

kom.

4

kom.

4

kom.

2

kg

350

kom

1

kom.

4

m2

10

m2

45

1

1225x225

2

1225x325
Protivkišna ţaluzina
625x625
Okrugli i pravougaoni kanali od pocinkovanog lima

14

Lebdeća zaluzina 725x725 mm

A.

15

Rucni regulatori protoka Ø 250 mm

A.

16

17

/

Duplodivergentne resetke bez regulatora protoka dimenzija

A.

A.

/

Izolovanje kanala za ubacivanje vazduha izolacijom sa parnom
branom, klase zapaljivosti B1, kao AF/Armaflex, komplet sa
lepljenjem lepkom, zaptivanjem fuga
Nabavka materijala,transport i izrada kutija i opšivki od gipskartonskih ploča sa izradom podkonstrukcije u kompletu sa
gletovanjem i krečenjem
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/
/
/
/
/
/
/

A.

18

Priprema gradilišta i magacina.
Sve parcijalne i završna proba na zaptivenost, sa davanjem
pisanog izveštaja. Struju za probe plaća Investitor.
Unošenje svih izmena u jedan primerak projekta i izrada projekta
izvedenog stanja.
Probni pogon opreme isporučene od strane izvoĎača i asistencija
pri probnom pogonu opreme isporučene od strane investitora ili
treće strane.
Regulacija parametara (protok, temperatura) u skladu sa
projektom, sa izradom pisanog izveštaja o rezultatima.
Podešavanje automatike
Obuka korisničkog osoblja.
Zatvaranje gradilišta

komplet
UKUPNO AMFITEATAR A1
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1

/

6.6.2. PREDMER RADOVA
PROJEKAT: Glavni projekat hlaĎenja i ventilacije, amfiteatar A1, električne instalacije
NARUĆILAC: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Poz.br.

Opis

J.M.

Predmer i predrač radova i materijala

Pozicijama ovog predmera se predviĎa kompletna nabavka, transport i
isporuka – pripremni radovi – montaţa, ugradnja i povezivanje predviĎene
opreme i instalacije – propisana ispitivanja, merenja i izdavanje potrebnih
atesta o izmerenim vrednostima – popravke oštećenih mesta na već
izvedenim radovima i dovoĎenje u ispravno stanje – čišćenja prostora po
završenim radovima po ovom projektu i odvoz otpadnog materijala na
deponiju – probni rad i puštanje instalacija i opreme u ispravan rad.

Pre početka radova, IzvoĎač je duţan da detaljno prouči sve delove projekta i
zatraţi potrebna objašnjenja. Sve što je predviĎeno bilo kojim delom ovog
projekta (tekstualni ili grafički) ne moţe se priznati kao naknadni rad. Za bilo
kakve izmene, u odnosu na projekat, IzvoĎač je u obavezi da pribavi pismenu
saglasnost odgovornog projektanta, nadzornog organa i ovlašćenog
predstavnika Investitora.

Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta, stručnom
radnom snagom za predmetne radove, a prema vaţećim propisima i
standardima iz ove oblasti.
Kablovi
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Kol.

J.cene bez Pdv

Ukupno bez PDV

01

02

Isporuka materijala i izrada napojnih kablova za razvodne ormane kablovima sa
bakarnim provodnicima, bezhalogenim plaštom i izolacijom, tipa N2XH. Kablovi se
vode delimično po po zidu u bezhalogenim cevima na obujmicama, a delimično po zidu
ispod maltera u bezhalogenim cevima. Na mestima priključaka za potrošače ostaviti
rezervu kabla duţine 1m.

1
2
3
4

N2XH-1x50 mm2
N2XH-J 1x50 mm2
N2XH-J 5x16 mm2
N2XH-J 1x6 mm2

m
m
m
m

440
110
2
50

kom.
kom.
kom.
kom.

2
1
2
1

kom.

10

Isporuka materijala i izrada izvoda za termotehničke potrošače i priključaka za
uzemljenje i dopunsko izjednačenje potencijala kablovima sa bakarnim provodnicima,
bezhalogenim plaštom i izolacijom, tipa N2XH. Kablovi se vode delimično po već
postavljenom regalu, a delimično po plafonu na odstojnim obujmicama, a delimično po
zidu ispod maltera. Na mestima priključaka za potrošače ostaviti rezervu kabla duţine
1m.

03

N2XH-J 5x6 mm2, izvodi prosečne duţine 24 m
N2XH-5x1.5 mm2, izvod duţine 14 m
N2XH-J 3x1.5 mm2, izvodi prosečne duţine 31 m
N2XH-2x1.5 mm2, izvod duţine 33 m

1
2
3
4

Isporuka materijala i premošćenje galvanski nepouzdanih spojeva na ventilacionim
kanalima provodnikom N2XH-J 1x6 mm2, sa postavljanjem odgovarajućih stopica i
podloški..

UKUPNO:

Kablovi
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Kablovski regali i instalacioni materijal
01

KABLOVSKI REGALI
Isporuka , transport i ugradnja kablovskih regala
Standardni kablovski perforirani regali
Metalni regali izradjeni od perforiranog celicnog lima naknadno toplo pocinkovanog.
Regali se polazu iznad spustenih plafona po hodnicima kancelarijskog prostora,
vertikalno po zidu u instalacionim vertikalama i po krovu, prema čilerima.
Pozicijom su obuhvaceni regali, konzole, stubovi, elementi za spajanje, ugaoni
elementi, "T" elementi i sav potreban sitni montazni materijal.

1
2

PNK regal sirine 160 mm
Poklopac za PNK regal širine 160 mm

m
m

4
4

m

8

m
m

10
1

m

10

PLASTIFICIRANE GIBLJIVE ČELIČNE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja
Placa se po metru duznom cevi:

02

1
03

Ø36 mm
BEZHALOGENE GIBLJIVE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja na
zid pomoću obujmica
Placa se po metru duznom cevi:

1
2
04

Ø60mm
Ø50mm
BEZHALOGENE KRUTE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja na
zid pomoću obujmica
Placa se po metru duznom cevi:

1

Ø60mm
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05

UKUPNO:

2

Ø50mm

1

Ugradna taster kombinacija slična tipu 14008+14008.0+14056.33 sa signalnom
jedinicom 250V, 0.5W, zelene boje 10493.V, komplet sa ugradnom kutijom 2 modula I
belim okvirom 2 modula, proizvodnje Vimar ili odgovrajuće.

m

1

kom.

1

kom.

1

kom.
kom.
kom.
kom.

2
6
4
1

kplt

1

Kablovski regali i instalacioni materijal

Razvodni ormani
01

Razvodni orman RO-KKuciste ormana fabričke izrade, za montaţu na zid, izraĎeno po
SRPS i IEC standardima, od prefabrikovanih čeličnih profila i dva puta dekapiranog
čeličnog lima debljine 2mm.Mehanička zaštita IP 40Ulaz kablova odozgo.UgraĎena
oprema:

Tropolni rastavljač snage, 160A, 690V, 50Hz, 20kA,
Electric ili odgovarajući

INS 160, Schneider

Tropolna osiguračka rastavna sklopka 160A, za NV uloške veličine 00
NV uloţak 63A, veličine 00
Bakarne sabirnice preseka 30x3mm
Bakarne sabirnice preseka 20x3mm
Ostali nespecificirani materijal (unutrašnje oţičenje, redne stezaljke kablovski uvodnici,
natpisne pločice, itd.)
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02

Razvodni orman RO-K1
Kuciste ormana fabričke izrade, za montaţu na zid, izraĎeno po SRPS i IEC
standardima, od prefabrikovanih čeličnih profila i dva puta dekapiranog čeličnog lima
debljine 2mm.
Mehanička zaštita IP 40
Ulaz kablova odozgo.
UgraĎena oprema:

Autom. prekidač, 100A, 500V, 25kA, 3p, termomagnetni okidač 63A,sličan tipu
NSX100, TM63D, produţena zakretna ručica, prednji priključci, proizvodnje Schneider
Electric ili odgovrajuće

03

04

kom.

1

kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
5
2

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.
kom.
kom.

4
3
2

Naponski okidač, 220/240V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije, sličan tipu MX
proizvodnje Schneider Electric ili odgovarajuće
transformator 230/24V, 50Hz, 50VA
Jednopilni automatski osigurač 6A, 1p, B, 6kA
tropolni automatski osigurač 32A, 1p, C, 6kA
Motorni zastitni prekidac sa fiksnom kratkospojnom i podesivom prekostrujnom
zastitom, (4.5-6.3)A, 400V, jedan normalno otvoren i jedan normalno zatvoren pomoćni
kontakt, proizvodnje Siemens ili odgovarajuće

Kontaktor, AC3, 400V, 4kW, magnetni sistem 230V, 50Hz, dva normalno otvorena
pomoćna kontakta, proizvodnje Siemens ili odgovarajuće
Pomoćni rele, sa 2 preklopna kontakta za komandni napon 24VAC, Schrack ili
odgovarajuće
Grebenasta sklopka, 1p, 1-0-2, 10A, montaţa na vrata ormana
Taster za havarijsko isključenje, 1 uklopni kontakt, montaţa na vrata ormana
Signalna svetiljka, 230V, zelena, montaţa na vrata ormana
Bakarne sabirnice preseka 40x5mm
Bakarne sabirnice preseka 40x3mm
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Ostali nespecificirani materijal (unutrašnje oţičenje, redne stezaljke kablovski uvodnici,
natpisne pločice, itd.)

kplt

1

kom.
kom.

1
3

kplt

1

m

25

pauš.

1

Dogradnja u postojeći glavni razvodni orman GRO

03

Tropolna osiguračka rastavna sklopka 160A, za NV uloške veličine 00
NV uloţak 125A, veličine 00
Napomena: Vreme isključenja GRO, radi dogradnje, uskladiti sa tehnološkim
potrebama fakulteta.

UKUPNO:

Razvodni ormani

GraĎevinski radovi
01

Štemovanje zidova, sa popravkom i vraćanjem u prvobitno stanje nakon provlačenja
kablova

UKUPNO:

GraĎevinski radovi

Pripremno završni radovi
Pripremni radovi: pregled projektne dokumentacije, obeleţavanje i razmeravanja,
obezbeĎenje magacina, unutrašnji transport, provera ispravnosti i kvaliteta materijala i
opreme pre ugradnje.

01

02

1

Merenje otpora izolacije kablova jake i slabe struje, elektro opreme i uredjaja
pojedinacne i celokupno izvedene instalacije

2

- neprekidnosti PE provodnika
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03
04
05
06

3

- ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uredjaja i opreme kao i funkcionalnosti celokupne
instalacije,

4

- ispitivanje efikasnosti zastite od elektricnog udara u instalaciji, automatskim
iskljucenjem napajanja

5
6

- otpor petlje u TN-C-S sistemu
- merenje padova napona na prikljucku potrosaca
Probni pogon.
Izrada uputstva za rukovanje i odrţavanje
Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka.
Završni radovi: zatvaranje gradilišta i predaja instalacije investitoru.
Čišćenje gradilišta i sitni nepredviĎeni radovi

UKUPNO:

pauš.
pauš.
pauš.
pauš.

1
1
1
1

pauš.
pauš.

1
1

Pripremno završni radovi

REKAPITULACIJA
Kablovi
Kablovski regali i instalacioni materijal
Razvodni ormani
GraĎevinski radovi
Pripremno završni radovi
Ukupno bez PDV
UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE ZA A1
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RSD

6.6.3. PREDMER MAŠINSKIH RADOVA I TEHNIČKE
KARAKTERISTIKE OPREME
Opis
A. AMFITEATAR A2 - Mašinski deo

J.M.

Kol.

A.

01

Specificirana oprema je MITSUBISHI ELCTRIC POWER Inverter
sa direktnom ekspanzijom, freon R410A ili odgovarajući. Sistem
TWIN MULTI COMPO serija sa unutrašnjim jedinicama kanalskog
tipa. Projektovani sistem omogućava količinu sveţeg vazduha min
10%.Prilikom odabira sistema sa direktnom ekspanzijom dostaviti
tehnički katalog za ponuĎene ureĎaje da bu se dokazali ţeljeni
parametri specificirani predmerom

A.

01

1 Spoljna jedinica, sledećih karakteristika
tip: PUHZ-RP250YKA
nominalni rashladni kapacitet:22.0 kW (min-max 11.2-28.0 kW)
nominalni grejni kapacitet: 27.0 kW (min-max 12.5-31.5 kW)
električna snaga hl/gr: 8.34/8.2 kW
el. napajanje: 400V, 50Hz
garantovani
opseg
rada
grejanju:
-20oC-+46oC,
garantovani opseg rada na hladjenju -15oC-+46oC
dimenzija (H × W × D): 400 × 1600 × 634 mm
teţina: 77 Kg

kom.

2

2 Unutrašnja jedinica - kanalski model sledećih karakteristika:
tip: PEAD-RP125JALQ
maksimalni rashladni kapacitet: 12.5 kW
maksimalni grejni kapacitet: 14 kW
protok vazduha (3 brzine-Lo-Mid-Hi): 1770-2130-2520 m³/h
nivo buke (3 brzine-Lo-Mid-Hi): 33-36-40 dB(A)
dimenzija jedinice (HxWxD): 250 x 1400 x 732 mm
teţina: 43 Kg

kom.

4

Razdvojni element račva za TWIN sistem
Tip: MSDD-50WRE

kom.

2

Ţičani nedeljno programibilni kontroler
Tip: PAR-30MAA-J

kom.

2

A.

A.

A.

01

02

03
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Jed.cena bez
PDV

Ukupno bez PDV

PROIZVOĐAČ i TIP UREĐAJA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

/
/

A.

Bakarne cevi odgovarajućih veličina za povezivanje spoljnih i
unutrašnjih jedinica. Sve cevi pojedinačno termički izolovati.
Ø 9.52 mm
Ø 12.7 mm
Ø 15.88 mm
Ø 28 mm

m'
m'
m'
m'

20
30
20
30

MeĎuvezni kabl za napajanje unutrašnjih jedinica i komunikaciju
unutrašnjih i spoljašnjih jedinica
1 5 x 1.5 mm²

m'

60

PVC cevi za odvod kondenzata od unutrašnjih klima jedinica
sledećih dimenzija:
1 Ø 32 mm
2 Ø 40 mm

m'
m'

30
30

kg

90

04
1
2
3
4

A.

A.

05

06

/
/
/
/

A.

07

Razni profilni čelik za izradu nosača i postolja za opremu

A.

08

Centrifugalni ventilator u akusticnom kucistu, S&P ili odgovarajući
tip: CVB-320/320-N-550W
GL= 3.000 m³/h; H=200 Pa
550 W, 5.8A 1x230V

kom

1

/

Regulator brzine za ventilator iz prethodne tackem S&P ili
odgovara.
tip: RMB-8, 230V, 8A

kom

1

/

Progusivac buke okrugli, kao S&P ili odgovarajući
1 tip: SIL 500

kom

1

/

Duplodivergentne resetke bez regulatora protoka dimenzija
1 1225x225
2 1225x325

kom.
kom.

4
4

kom.

2

A.

A.

A.

A.

09

10

11

12

Protivkišna ţaluzina
625x625

34

/
/

A.

13

Okrugli i pravougaoni kanali od pocinkovanog lima

A.

14

A.
A.

A.

A.

kg

350

Lebdeća zaluzina 725x725 mm

kom

1

15

Rucni regulatori protoka Ø 250 mm

kom.

4

16

Izolovanje kanala za ubacivanje vazduha izolacijom sa parnom
branom, klase zapaljivosti B1, kao AF/Armaflex, komplet sa
lepljenjem lepkom, zaptivanjem fuga

m2

10

/

Nabavka materijala,transport i izrada kutija i opšivki od gipskartonskih ploča sa izradom podkonstrukcije u kompletu sa
gletovanjem i krečenjem

m2

45

/

komplet

1

/

17

18

/
/
/

Priprema gradilišta i magacina.
Sve parcijalne i završna proba na zaptivenost, sa davanjem
pisanog izveštaja. Struju za probe plaća Investitor.
Unošenje svih izmena u jedan primerak projekta i izrada projekta
izvedenog stanja.
Probni pogon opreme isporučene od strane izvoĎača i asistencija
pri probnom pogonu opreme isporučene od strane investitora ili
treće strane.
Regulacija parametara (protok, temperatura) u skladu sa
projektom, sa izradom pisanog izveštaja o rezultatima.
Podešavanje automatike
Obuka korisničkog osoblja.
Zatvaranje gradilišta
UKUPNO AMFITEATAR A2
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6.6.4. PREDMER RADOVA
PROJEKAT: Glavni projekat hlaĎenja i ventilacije, amfiteatar A2, električne instalacije
INVESTITOR: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Poz.br.

Opis

J.M.

Predmer i predrač radova i materijala

Pozicijama ovog predmera se predviĎa kompletna nabavka, transport i
isporuka – pripremni radovi – montaţa, ugradnja i povezivanje predviĎene
opreme i instalacije – propisana ispitivanja, merenja i izdavanje potrebnih
atesta o izmerenim vrednostima – popravke oštećenih mesta na već
izvedenim radovima i dovoĎenje u ispravno stanje – čišćenja prostora po
završenim radovima po ovom projektu i odvoz otpadnog materijala na
deponiju – probni rad i puštanje instalacija i opreme u ispravan rad.

Pre početka radova, IzvoĎač je duţan da detaljno prouči sve delove projekta i
zatraţi potrebna objašnjenja. Sve što je predviĎeno bilo kojim delom ovog
projekta (tekstualni ili grafički) ne moţe se priznati kao naknadni rad. Za bilo
kakve izmene, u odnosu na projekat, IzvoĎač je u obavezi da pribavi pismenu
saglasnost odgovornog projektanta, nadzornog organa i ovlašćenog
predstavnika Investitora.

Svi radovi moraju biti izvedeni materijalom prvoklasnog kvaliteta, stručnom
radnom snagom za predmetne radove, a prema vaţećim propisima i
standardima iz ove oblasti.
Kablovi
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Kol.

J.cene bez PDV

Ukupno bez PDV

01

02

Isporuka materijala i izrada napojnih kablova za razvodne ormane kablovima sa
bakarnim provodnicima, bezhalogenim plaštom i izolacijom, tipa N2XH. Kablovi se
vode delimično po po zidu u bezhalogenim cevima na obujmicama, a delimično po
zidu ispod maltera u bezhalogenim cevima. Na mestima priključaka za potrošače
ostaviti rezervu kabla duţine 1m.

1
2

N2XH-J 5x16 mm2
N2XH-J 1x6 mm2

m
m

20
60

kom.
kom.
kom.
kom.

2
1
2
1

kom.

10

Isporuka materijala i izrada izvoda za termotehničke potrošače i priključaka za
uzemljenje i dopunsko izjednačenje potencijala kablovima sa bakarnim provodnicima,
bezhalogenim plaštom i izolacijom, tipa N2XH. Kablovi se vode delimično po već
postavljenom regalu, a delimično po plafonu na odstojnim obujmicama, a delimično po
zidu ispod maltera. Na mestima priključaka za potrošače ostaviti rezervu kabla duţine
1m.

03

N2XH-J 5x6 mm2, izvodi prosečne duţine 29 m
N2XH-5x1.5 mm2, izvod duţine 24 m
N2XH-J 3x1.5 mm2, izvodi prosečne duţine 31 m
N2XH-2x1.5 mm2, izvod duţine 24 m

1
2
3
4

Isporuka materijala i premošćenje galvanski nepouzdanih spojeva na ventilacionim
kanalima provodnikom N2XH-J 1x6 mm2, sa postavljanjem odgovarajućih stopica i
podloški..

UKUPNO:

Kablovi

Kablovski regali i instalacioni materijal
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01

KABLOVSKI REGALI
Isporuka , transport i ugradnja kablovskih regala
Standardni kablovski perforirani regali
Metalni regali izradjeni od perforiranog celicnog lima naknadno toplo pocinkovanog.
Regali se polazu iznad spustenih plafona po hodnicima kancelarijskog prostora,
vertikalno po zidu u instalacionim vertikalama i po krovu, prema čilerima.
Pozicijom su obuhvaceni regali, konzole, stubovi, elementi za spajanje, ugaoni
elementi, "T" elementi i sav potreban sitni montazni materijal.

1
2

PNK regal sirine 160 mm
Poklopac za PNK regal širine 160 mm

m
m

4
4

m

8

m

2

m

20

PLASTIFICIRANE GIBLJIVE ČELIČNE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja
Placa se po metru duznom cevi:

02

1
03

Ø36 mm
BEZHALOGENE GIBLJIVE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja na
zid pomoću obujmica
Placa se po metru duznom cevi:

1
04

Ø50mm
BEZHALOGENE KRUTE CEVI
Isporuka, transport i ugradnja na
zid pomoću obujmica
Placa se po metru duznom cevi:

1

Ø50mm
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05

UKUPNO:

Ugradna taster kombinacija slična tipu 14008+14008.0+14056.33 sa signalnom
jedinicom 250V, 0.5W, zelene boje 10493.V, komplet sa ugradnom kutijom 2 modula I
belim okvirom 2 modula, proizvodnje Vimar ili odgovarajuće.

1

kom.

1

kom.

1

kom.
kom.
kom.
kom.

1
1
5
2

kom.

1

Kablovski regali i instalacioni materijal

Razvodni ormani
01

Razvodni orman RO-K1Kuciste ormana fabričke izrade, za montaţu na zid, izraĎeno
po SRPS i IEC standardima, od prefabrikovanih čeličnih profila i dva puta dekapiranog
čeličnog lima debljine 2mm.Mehanička zaštita IP 40Ulaz kablova odozgo.UgraĎena
oprema:

Autom. prekidač, 100A, 500V, 25kA, 3p, termomagnetni okidač 63A,sličan tipu
NSX100, TM63D, produţena zakretna ručica, prednji priključci, proizvodnje Schneider
Electric ili odgovarajuće

Naponski okidač, 220/240V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije, sličan tipu MX
proizvodnje Schneider Electric ili odgovarajuće

transformator 230/24V, 50Hz, 50VA
Jednopilni automatski osigurač 6A, 1p, B, 6kA
tropolni automatski osigurač 32A, 1p, C, 6kA
Motorni zastitni prekidac sa fiksnom kratkospojnom i podesivom prekostrujnom
zastitom, (4.5-6.3)A, 400V, jedan normalno otvoren i jedan normalno zatvoren
pomoćni kontakt, proizvodnje Siemens ili odgovarajuće
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Kontaktor, AC3, 400V, 4kW, magnetni sistem 230V, 50Hz, dva normalno otvorena
pomoćna kontakta, proizvodnje Siemens ili odgovarajuće
Pomoćni rele, sa 2 preklopna kontakta za komandni napon 24VAC, Schrack ili
odgovarajuće

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.

1

kom.
kom.
kom.

4
3
2

kplt

1

m

14

pauš.

1

Grebenasta sklopka, 1p, 1-0-2, 10A, montaţa na vrata ormana
Taster za havarijsko isključenje, 1 uklopni kontakt, montaţa na vrata ormana
Signalna svetiljka, 230V, zelena, montaţa na vrata ormana
Bakarne sabirnice preseka 40x5mm
Bakarne sabirnice preseka 40x3mm
Ostali nespecificirani materijal (unutrašnje oţičenje, redne stezaljke kablovski
uvodnici, natpisne pločice, itd.)

UKUPNO:

Razvodni ormani

GraĎevinski radovi
01

Štemovanje zidova, sa popravkom i vraćanjem u prvobitno stanje nakon provlačenja
kablova

UKUPNO:

GraĎevinski radovi

Pripremno završni radovi
Pripremni radovi: pregled projektne dokumentacije, obeleţavanje i razmeravanja,
obezbeĎenje magacina, unutrašnji transport, provera ispravnosti i kvaliteta materijala i
opreme pre ugradnje.

01

02

1

Merenje otpora izolacije kablova jake i slabe struje, elektro opreme i uredjaja
pojedinacne i celokupno izvedene instalacije

2

- neprekidnosti PE provodnika

40

03
04
05
06

3

- ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uredjaja i opreme kao i funkcionalnosti
celokupne instalacije,

4

- ispitivanje efikasnosti zastite od elektricnog udara u instalaciji, automatskim
iskljucenjem napajanja

5
6

- otpor petlje u TN-C-S sistemu
- merenje padova napona na prikljucku potrosaca
Probni pogon.
Izrada uputstva za rukovanje i odrţavanje
Izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka.
Završni radovi: zatvaranje gradilišta i predaja instalacije investitoru.
Čišćenje gradilišta i sitni nepredviĎeni radovi

UKUPNO:

pauš.
pauš.
pauš.
pauš.

1
1
1
1

pauš.
pauš.

1
1

Pripremno završni radovi

REKAPITULACIJA
Kablovi
Kablovski regali i instalacioni materijal
Razvodni ormani
GraĎevinski radovi
Pripremno završni radovi
UKUP.BEZ PDV
UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE ZA A2
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RSD

R E K A P I T U L A C I J A - A1
TERMOTEHNIČKE
INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE

UKUPNO BEZ PDV-a (RSD):
PDV (RSD):
UKUPNO SA PDV-om (RSD):

R E K A P I T U L A C I J A - A2
TERMOTEHNIČKE
INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE

UKUPNO BEZ PDV-a (RSD):
PDV (RSD):
UKUPNO SA PDV-om (RSD):

R E K A P I T U L A C I J A - A1+A2
TERMOTEHNIČKE
INSTALACIJE
ELEKTRO INSTALACIJE

UKUPNO BEZ PDV-a (RSD):
PDV (RSD):
UKUPNO SA PDV-om (RSD):
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
1.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
из Београда, ул. Ђушина бр.7
кога заступа Проф.Др Иван Обрадовић, декан
(у даљем тексту: Наручилац)
матични број: 07045735
шифра делатности: 8542
П И Б: 100206244

2.

______________________________ ,
из ______________ , ул. ________________ бр. ____
кога заступа _________________________________
(у даљем тексту: Понуђач)
матични број: ______________
шифра делатности: ______________
П И Б: ______________
Члан 1.
Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке радова, број ЈН-ОП 6/14, за
набавку и уградњу система за хлађење и вентилацију амфитеатара А1 и А2 Факултета, у
отвореном поступку;
- да је Понуђач доставио понуду бр. ____________ од ___________године која се
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац у складу са Извештајем о стручној оцени понуда изабрао понуду
Испоручиоца, као најповољнију.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка радова на хлађењу и вентилацији амфитеатара А1 и
А2 са потребном опремом за инсталацију, за потребе Рударско-геолошког факултета у
Београду.
Члан 3.
Уговорне стране су се споразумеле да је укупна вредност радова из члана 2.
овог Уговора утврђена у складу са јединичним ценама из усвојене Понуде Понуђача у износу
од ______________________ динара, без обрачунатог пореза на додату вредност.
Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати у току трајања овог
Уговора.
Члан 4.
Извођење радова из члана 2. овог Уговора ће се вршити на објекту Наручиоца,
ул. Ђушина бр.7 у Београду.
Рок за завршење радова је тридесет (30) календарских дана од дана увођења у
посао.
У случају доцње за завршетак радова Понуђач је дужан да плати Наручиоцу на име
уговорне казне 0,5% од уговорене вредности радова, за сваки дан кашњења, а максимум 10%.
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Члан 5.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорних обавеза.
Вишом силом сматрају се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа
власти и други случајеви утврђени Законом.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да ће за послове из члана 2. овог уговора вршити плаћање на
следећи начин:
- аванс у износу највише до 50% вредности изабране понуде, са припадајућим
износом ПДВ-а, у року од
7 дана од потписивања овог уговора и пријема авансног
рачуна,
- а остатак по испостављеној окончаној ситуацији, са припадајућим износом ПДВа до 7 дана након техничког пријема изведених радова, на текући рачун Понуђача број
_________________________________ код банке_____________________________________,
Члан 7.
Понуђач је у обавези да поступи по примедбама надзорног органа кога именује
Наручилац, без посебне накнаде уколико су примедбе у складу са важећим прописима и
уговореним документима.
Члан 8.
Као средство финансијског обезбеђења, Понуђач је дужан да:
Као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, приликом достављања
Понуде, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу са меничним овлашћењeм, потврдом о
регистрацији менице и копијом депонованих потписа, у корист Наручиоца, у износу од 10 % од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком
доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.
Као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања, Понуђач коме
буде додељен уговор о јавној набавци ће пре потписивања уговора, Наручиоцу доставити
бланко, соло меницу са меничним овлашћењем, потврдом о регистрацији менице и копијом
депонованих потписа у износу једнаком исплаћеном авансу, и са роком доспећа 10 дана
дужим од уговореног рока за завршетак радова.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Понуђач коме буде
додељен уговор о јавној набавци ће пре потписивања уговора, Наручиоцу доставити бланко,
соло меницу са меничним овлашћењем, потврдом о регистрацији менице и копијом
депонованих потписа за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, и са
роком доспећа 10 дана дужим од уговореног рока за завршетак радова.
Као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року,
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да приликом примопредаје
радова, Наручиоцу доставити бланко, соло меницу са меничним овлашћењем у износу од
10% од укупне уговорене вредности набавки радова, са обрачунатим ПДВ-ом, и са роком
доспећа 30 (тридесет) дана од дана истека уговореног гарантног рока.
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Члан 9.
Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у писменој
форми.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када
друга страна не испуњава своје уговором преузете обавезе.
Страна која намерава да раскине Уговор, дужна је да другу уговорну страну писменим
путем обавести о својој намери. По истеку 7 (седам) дана од дана пријема писменог
обавештења, Уговор ће се сматрати раскинутим.
Члан 10.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране решаваће
споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 12.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна
страна задржава по 2 (два) примерка.

ЗА ПОНУЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА
Декан

_____________________________
Име и презиме овлашћеног лица

Проф.Др Иван Обрадовић
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8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Приликом припремања понуде за јавну набавку радова на хлађењу и вентилацији
амфитеатара А1 и А2, ЈН-ОП – 6/14 , као Понуђач:_________________________________, из
___________________ у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Укупан износ трошкова
припремања понуде:

, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара
, -динара

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.
Достављање овог обрасца није неопходно.
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и
овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.
У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача
може да се определи да Образац потписују, 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 уз приложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви
понуђачи из групе понуђача.
У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

_____________________________

Напомене: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац 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 образац. Достављање овог обрасца није обавезно.
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12)
као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" број
29/2013), као Понуђач: _______________________________________________________ , из
Дајем:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке радова на санацији степеништа, број ЈНМВ 5/14, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомене:
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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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач: _____________________________________________________________ , из
________________________, у поступку јавне набавке радова, број ЈН-ОП 6/14, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

___________________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ АВАНСА
За јавну набавку радова на санацији степеништа, за потребе Рударско-геолошког
факултета, број ЈН-ОП 6/14 дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора за
исплаћен аванс, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини траженог аванса,
са ПДВ-ом, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име авансног плаћања.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за повраћај авансног плаћања мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека
рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац 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
образац.
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12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА

За јавну набавку радова на санацији степеништа, за потребе Рударско-геолошког
факултета, број ЈН-ОП 6/14 дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока
за коначно извршење свих уговорених обавеза.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац 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
образац.
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13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА
УГОВОРА НА ИМЕ ОТКЛАЊАЊА НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

За јавну набавку радова на санацији степеништа, за потребе Рударско-геолошког
факултета, број ЈН-ОП 6/14 дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач: ____________________________________________________________ , из
_____________________ , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен
уговор:
приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора,
доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист
Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без
ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име отклањања недостатака у гарантном
року.
Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу - писму.
Меница за отклањања недостатака у гарантном року мора да важи још 30 (тридесет)
дана од дана истека уговореног гарантног рока.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и
на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У ____________________
Дана: ________________

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

____________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац 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
образац.
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