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Конкурсна документација за јавну набавку радова ЈНОП 01/2019

На основу чл. члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању јавне набавке радова 01-1/2019 од 26.08.2019. у
отвореном поступку ред. бр. ЈН 01/2019 и Решења о образовању комисије за јавну радова, ред. бр. 012/2019 од 26.08.2019., припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова у отвореном поступку: набавка радова – Наставак конзерваторских радова
у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче,
Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на санацији фасаде и радови на
зиду порте Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, према Елаборату Санација фасаде
Спасове цркве и зида порте Српског православног манастира Царске лавре Свете Жиче, кат.пар.116 КО
Готовац,општина Краљево, ЈН бр. 01/2019.
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Назив, адреса наручиоца: : Српски православни манастир Жича
ПИБ: 104462289, Матични број: 17530437
Адреса наручиоца: Готовац 1, 36 221 Жича
2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Лице за контакт: сестра Нектарија, електронска адреса:manastir@zica.org.rs
4. Опис предмета јавне набавке: Радови према Елаборату Санација фасаде Спасове цркве и зида
порте Српског православног манастира Царске лавре Свете Жиче кат.пар.116 КО Готовац, општина
Краљево.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- 45000000 - Грађевински радови
- 454430-4 – фасадни радови
- IA25 санирање
- IA41 рестаурација
- 45232451-8 – радови на одводњавању и површински радови
5. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама:
Предметна набавка није обликована по партијама
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне и додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. ст. 3. Закона и Конкурсном
документацијом.
6. Подношење понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара. Коверат мора бити оверен печатом понуђача на месту затварања. На коверти се мора
назначити предмет и број јавне набавке, као и деловодни број понуде заведене код понуђача.
Незапечаћена понуда неће бити разматрана.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број тел/факса, адресу електронске поште
и особу за контакт.
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У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Српски православни манастир Жича, Готовац 1, 36 221 Жича, са назнаком:
,,Понуда за ЈН – набавка радова бр. 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“.
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 да учествује у више
заједничких понуда.
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском језику, читко.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити датум и
сат 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.
7. Рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца у року од 35 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца, односно до 09.10.2019. године у 12.00 часова, без обзира на
начин подношења.
Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву за подношење
понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном поступку отварања
понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 09.10.2019.
године у 12.30 часова у просторијама Српског православног манастира Жича, 36 221, Жича.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Овлашћење за присуствовање отварању понуда мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је
издато, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну
набавку непосредно пре почетка отварања понуда.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће, у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, донети одлуку о додели уговора у року од 25
дана од дана отварања понуда и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у
року од три дана од дана доношења исте.
11. Обустава поступка: Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави
поступка на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу
уговора и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од
дана доношења исте.
Наручилац може, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, да обустави поступак јавне набавке из
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних
шест месеци.
12. Критеријум за доделу уговора је: „Најнижа понуђена цена“.
13. Контакт: сестра Нектарија, електронска адреса:manastir@zica.org.rs,
Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у
писменом облику на е-mail адресу manastir@zica.org.rs, факс 034/5416 030
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке је набавка радова: Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса
манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног
манастира Жиче, Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном
уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, радови према,
Елаборату Санација фасаде Спасове цркве и зида порте Српског православног манастира Царске
лавре Свете Жиче ,кат.пар.116 КО Готовац, општина Краљево.
ОРН: Ознака из општег речника набавки:
- 45000000 - Грађевински радови
- 454430-4 – фасадни радови
- IA25 санирање
- IA41 рестаурација
- 45232451-8 – радови на одводњавању и површински радови
 Врста, техничке карактеристике, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивња гаранције квалитета, рок испоруке, евентуалне додатне услуге и сл.
Манастир Жичу, прву српску архиепископију и крунидбену цркву српских краљева, подигли су краљ
Стефан Првовенчани и његов брат Сава Немањић, чије је задужбинарство било познато и изван граница
отачаства. Место за манастир је изабрано недалеко од значајног средњовековног пута који је ишао
Ибарском клисуром, а у питомој долини подно Столова, недалеко од ушћа Ибра у Западну Мораву. За
изградњу манастира изабрана је област која се почетком 13. века налазила на приближно истој
удаљености од византијског Цариграда и латинског Рима, а на североисточном рубном појасу српских
земаља.
Време заснивања и подизања Жиче припада једном од најзначајнијих периода српске историје у коме
српски владари ступају на краљевски престо, а црквени прелати на архиепископски трон. То је време
када Сава Немањић преноси мошти свога оца Стефана Немање, потоњег Св. Симеона, из Хиландара у
Студеницу (1207), када Стефан Немањић добија круну од папе Хонорија III (1217), када српска црква
постаје аутокефална (1219) и када архиепископ Сава на најсвечанији православни начин, уз
миропомазање крунише свога брата Стефана Немањића (1221). Сви ови догађаји који су на непосредан
или посредан начин били повезани са Жичом, Мајком многим црквама, утемељили су пут српске
државности. Јединство световне и црквене власти на симболички начин показано је управо у Жичи 1221.
године, током Стефановог крунисања, када је уз владарски стајао и архиепископски трон, доцније назван
троном Светог Саве.
Тачно време подизања Храма Св. Спаса у Жичи није познато али се може претпоставити да је изградња
започета после 1207. године, односно након преноса Немањиних моштију из Хиландара у Србију. Црква
је свакако била живописана и украшена безбројним даровима, по сведочењу средњовековних писаца, до
великог црквено-државног сабора у Жичи, на Спасовдан 1221. године, на коме је архиепископ Сава
изложио своју чувену Беседу о правој вери (Синодик православља).
Пошто је довео најпознатије мајсторе византијског света, из Цариграда и Солуна, Жича је на крају као
сунце засијала. Уза све то, како нам казују повеље у улазној кули Спасове цркве, краљ Стефан
Првовенчани је са својим сином Радославом храму приложио, поред уобичајених дарова – књига, икона,
црквених сасуда, завеса и покрова – реликвије: делове Часног крста, Богородичине ризе и појаса, делове
десне руке и главе Јована Крститеља, мошти апостола и мученика. Овим драгоценим жичким
реликвијама које излазе из уобичајене праксе српског средњовековног задужбинарства Сава Немањић је
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придодао свете мошти свога брата, Стефана Првовенчаног. Дакле, преносом моштију из Студенице у
Жичу (око 1230) отворила су се врата Србији ка светој историји, будући да су најзначајнијим
општехришћанским реликвијама принете националне мошти светога краља.
Након што су завршени радови на Храму Св. Спаса и његовом опремању, у трећој деценији 13. века
изградња је настављена на тај начин што је главној цркви припојена велика спољна припрата са
катихуменом на спрату и улазном кулом која је имала параклис на горњој етажи. Претпоставља се да су
ови обимни послови окончани до Савиног другог одласка у Свету земљу 1234. године јер архиепископ
Данило II наводи да је архиепископ Сава из катихумене посматрао свог ученика и наследника на трону
Арсенија где добро служи у цркви, што потврђује да је припрата тада била завршена.
Испод улазне куле-звоника, на бочним странама портика, налазе се већ поменуте даровне повеље,
односно њихови преписи из времена краља Милутина и архиепископа Саве III (1309–1316). Реч је o
повељaма које су новоподигнутом манастиру издали краљ Стефан Првовенчани и његов син Радослав,
непосредно након што је српска црква стекла самосталност. Краљ Стефан Првовенчани је своју
задужбину богато обдарио и економски обезбедио, поклонивши јој 57 села и заселака, шест планина и
преко 200 Влаха сточара.
Узлазни пут жичког манастира није дуго потрајао јер су се политичке прилике у северним областима
српских земаља у другој половини 13. века битно промениле. Већ током војевања краља Уроша I против
Бугара 1252–1253. године они су продрли све до Полимља, али у том походу, по свему судећи, Жичу
нису разорили. Манастир је страховито страдао нешто касније, деведесетих година 13. века приликом
упада бугарских великаша Дрмана и Куделина, или пак 1291. године у непријатељском нападу под
вођством видинског кнеза Шишмана. Из опустошеног манастира спасене су мошти Јевстатија I које су
пренете у Пећ, у Храм Светих апостола у који су полако премештани и архиепископски послови, али
никада до краја јер је Жича упркос огромним разарањима и даље зрачила као духовно средиште. Због
великих политичких превирања и недаћа које су се обрушавале на манастир, мошти краља Стефана су
још раније, у време краља Уроша I, пренете у Сопоћане.
Крајем 13. и почетком 14. века у обнову пострадале Жиче велики труд уложили су српски архиепископи
Јевстатије II (1292–1309), Савa III (1309–1316) и Данило II (1324–1337). Међу њима се нарочито издвојио
по свом прегалаштву архиепископ Данило II који је, како наводе средњовековни писци, цркву и пирг
покрио оловом, кулу уздигао, палату подигао и трпезарију осликао. У оквиру свеобухватне обнове до
средине 14. века североисточно од цркве подигнут је параклис посвећен Св. Теодору Тирону и Св.
Теодору Стратилату, данашња црквица Св. Петра и Павла.
Након пада деспотовине многи српски манастири били су порушени, али је Жича успела да се одржи до
1520. године када је разорена. Нестабилне политичке прилике, оптерећене ратовима и превирањима,
уздрмале су монашки живот тако да је манастир у више наврата остајао готово пуст. После аустротурских ратова у цркви која је остала без крова више никога није било све до доласка студеничких
монаха за које је 1806. године Карађорђе саградио нови конак. Нажалост, манастир је још једном тешко
страдао након Првог српског устанка, у знак освете за помоћ коју су монаси пружали устаницима. Жича
је тако остала пуста скоро пола столећа, све до велике обнове цркве коју је 1855. године са посебном
пажњом водио владика ужичко-крушевачки Јоаникије Јања Нешковић. Он је успео да обнови храм али
не и припрату која је вероватно покривена пред велику свечаност миропомазања краља Александра
Обреновића, на Спасовдан 1889. године.
Између два рата, саграђен је већи део манастирског комплекса, захваљујући прегалаштву владике
Николаја Велимировића, великог мисионара, дубокоумног мислиоца, књижевног ствараоца и достојног
наследника трона Св. Саве.
У настојању да у Жичи унапреди како црквени, тако и народни живот он је у периоду од 1935-1940.
године успео да подигне: Цркву Св. Саве, трпезарију, Владичански двор, звонару, конак Споменик
српској шајкачи, агијазму и гробљанску цркву на узвишењу западно од манастирског обзиђа. Упоредо са
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изградњом нових објеката рађени су декоративни елементи на спољној припрати и мозаично поплочање
испред цркве. Нажалост, тек обновљена Жича, као и увек до тада делећи судбину свог народа, претрпела
је велика разарања у немачком бомбардовању октобра 1941. године, када су поред цркве страдали и
бројни пратећи објекти. После рата, уследили су неколики конзерваторско-рестаураторски радови, међу
којима се издвајају они најобимнији спроведени након земљотреса 1987. године.
У корпусу споменика српске сакралне архитектуре, а у оквиру рашке стилске групе, Жичи припада
посебно место из многобројних разлога, од којих се један односи на просторни концепт храма који је
постао узор потоњим рашким црквама. На формирање новог концепта пресудно је утицао Св. Сава у
настојању да целокупни простор жичког храма, са живописом и мобилијаром, у потпуности прилагоди
литургијским потребама. Наслеђеном решењу које се огледало у томе што је Црква Св. Спаса
једнобродна грађевина са куполом на средини, олтарским простором на источној страни и припратом на
западној, додати су нови простори за певнице и бочне параклисе, а олтару одвојена одељења за протезис
и ђаконикон. Певнице су биле неопходне за смештање све бројнијих појаца који су учествовали у
литургији, док су капеле у себи сажимале монашку и владарску идеологију. Једна од капела била је
посвећене Св. Стефану, заштитнику српских владара, а друга Св. Сави Јерусалимском, великом
духовном учитељу и узору Светог Саве.
Пространа спољна припрата са крстастим сводом и кула-звоник припадају широј замисли жичког
програма, тако да овај сегмент следе само поједине манастирске цркве. Припрата је била осмишљена
тако да одговори захтевима дворско-црквених обреда, али и монашком подвизавању у кули са капелом
чији је живопис потврђиво легитимитет тек успостављене немањићке династије. Може се претпоставити
да је коришћена и током празника посвећених светитељима чије су се мошти чувале у жичком храму, а
које су се износиле на дан празника како би им се верни народ поклонио. На то указује и проналазак
житне јаме у припрати, будући да су се од жита правили обредни хлеб и кољиво.
Изградња Жиче је дуго трајала, тако да су се мајсторске дружине са различитих страна смењивале. Једне
су биле више усмерене ка византијским узорима, а друге ка западним. Разлике су се очитовале у систему
градње, једна група мајстора је зидала цркву у техници смењивања опеке и камена, док је друга радила
аркадни фриз на куполи и камене украсе прозорских отвора. Мајстори који су под утицајем
јужноиталских радионица клесали камену декорацију прозора на припрати и капителе стубова у њеном
ентеријеру, припадају истој тајфи која је своје умеће већ исказала на студеничкој припрати.
Претпоставља се да су поред романичких прозора на фасадама жичке спољне припрате некада постојале
и слепе аркадице као у Студеници. Фасаде Спасове цркве у Жичи биле су некада живописније него данас
јер су поред основних црвених површина са белим украсним деловима постојале орнаменталне зелене и
црвене траке, као и исликани украси и фигуралне представе у најнижој зони пред улазом у храм.
У којој мери је намена цркве утицала на целокупни програм изградње и украшавање храма говори не
само њена архитектура, већ и фреске које одражавају симфонију краљевске и црквене власти. Жички
живопис који потиче из различитих периода, најстарији из 1220–1221, други између 1229. и 1234. и
трећи из првих година 14. века, заснован је на идејама које је утемељио Свети Сава. У прилог томе иде и
чињеница да су сликари који су обнављали или изнова осликавали Спасову цркву поштовали првобитно
установљен поредак. Манастирска црква је изворно живописана као саборна црква новоустановљене
архиепископије, на шта указује програм фресака у олтару саобразан литургијским потребама. На
почасном месту у апсиди налазило се Служење свете литургије а око ње фреско-иконе епископа, тако да
у симболичком смислу ове фреске обједињавају Небеску и Земаљску цркву.
Вазнесење Христово, које је и жичка храмовна слава, насликано је у куполи по већ устаљеним
обичајима.
Најстаријем сликарству 13. века припадају сцене Христове смрти насликане у певницама: Распеће у
јужној и Скидање с крста у северној певници, испред којих су се некада по свему судећи налазили
проскинитари за излагање реликвија Христових страсти. Иако је од првобитног сликарства у Жичи
преостао тек мали део, може се наслутити да је припадало врхунским остварењима раног 13. века која су
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сачувана у Студеници и Милешеви.
Након што је постао први српски архиепископ Сава I потпуно се посветио Жичи, тако да су његове
заслуге за подизање спољне припрате с улазном кулом несумњиве. Она је свакако изграђена пре Савиног
другог одласка у Свету земљу 1233–1234. године и украшена фрескама које су до нас доспеле у веома
лошем стању јер су страдале у неком од пожара, али и као такве упућују на Савин одабир програма. У
том програму посебно место заузимају фреско-иконе Св. Саве Јерусалимског и Св. Теодора Студита,
Савиних узора и твораца најцењенијих манастирских типика, на којима се темељило и српско
законоправило.
Успостављени програм живописа који је истицао неразлучиво духовно јединство новоосноване цркве са
Сионом поштован је и након Савиног упокојења, пошто су након спаљивања Жиче крајем 13. века
потоњи архиепископи и обновитељи Јевстатије II, Сава III и архиепископ Данило II ангажовали сликаре
који су поновили првобитни програм. Највећи број сачуваних фресака потиче с почетка 14. века,
највероватније из периода око 1310. године, када су у обнови, како се претпоставља, учествовали
сликари из солунских радионица. Главни и најталентованији међу мајсторима био је онај који је поред
сцена Благовести, Благовести Захарији, Тајне вечере и јеванђелиста, насликао чувену сцену Успења на
западном зиду наоса.
Живопис, такође из доба краља Милутина, у засведеном улазу куле сасвим је особен како по форми, тако
и по садржају. У својој узвишеној лепоти, примерен месту на коме се налази, наглашавао је смисао храма
у који се улази примерима истинске вере и представама ктитора који се старају о својој цркви.
Наручилац фресака, вероватно Сава III, одабрао је да се у пролазу улазне куле, на њеним бочним
странама насликају Св. Петар који на глави носи цркву и Св. Павле са књигама својих посланица јер као
ранохришћански апостоли и мученици они утемељују цркву и подсећају на њен апостолски и саборни
смисао. Севастијски мученици насликани на своду улаза такође подстичу на промишљања о значају
истрајности у вери, без обзира на одрицања и страдања, јер само такве Христос награђује венцима
бесмртности. Њихова дела потом настављају каснији ктитори подизањем храмова и даривањем, па су
због тога на источном зиду улазног дела у храм приказани краљ Стефан Првовенчани и његов син
Радослав, а на бочним зидовима њихове даровне повеље. Нови ктитори, краљ Милутин и архиепископ
Сава III, насликани су испод Божићне химне у пролазу звоника а изнад улаза у цркву, како би се истакло
јединство државе и цркве.
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА ПРЕМА према Елаборату Елаборату Санација фасаде Спасове цркве
и зида порте Српског православног манастира Царске лавре Свете Жиче.
Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог предрачуна.
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно,
прецизно и квалитетно а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом
предрачуну, техничким условима и детаљима из елабората енергетске ефикасности, статичком
прорачуну, детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим Техничким прописима,
Стандардима Републике Србије и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној
позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са
важећим нормативима и правилима струке.
Све одредбе ових општих услова као и осталих општих описа су саставни делови уговора склопљеног
између Наручиоца и Извођача радова.
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају бити
обухваћени понуђеним ценама Извођача.
Код свих грађевинских радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала
који морају одговарати постојећим техничким прописима, стандардима Републике Србије и описима у
позицијама предрачуна радова.
За сваки материјал који се уграђује, Извођач мора претходно поднети надзорном органу атест. У спорним
случајевима у погледу квалитета, узорци ће се достављати Заводу за испитивање материјала, чији су
налази меродавни и за Наручиоца и за Извођача.
Извођач нема права рекламације и приговора на решење које у том смислу доносе Инвеститор или
грађевинска инспекција.
Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара погодбеном предрачуну и
прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Инвеститор ће обуставити
рад уколико Извођач покуша да га употреби.
Код свих грађевинских радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге,
како је то за поједине позиције радова предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству. Извођач је
дужан да на захтев Наручиоца удаљи са градилишта несавесног и нестручног радника.
Ако Извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева
доплату, уколико је то на своју руку извршио, без предходно добијеног одобрења или наређења
представникаНаручиоца преко грађевинског дневника.
Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто. По завршетку радова, а пре
предаје објеката, Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна све рупе настале у току изградње објекта.
Затрпавање мора бити урађено коректно како не би касније долазило до слегања површина.
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ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Све одредбе ових техничких услова сматрају се саставним делом описа сваке позиције овог предрачуна.
Сви ставови предмера и предрачуна подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно,
прецизно и квалитетно а у свему према одобреним цртежима, техничком опису и описима у овом
предрачуну, техничким условима и детаљима из елабората енергетске ефикасности, статичком
прорачуну, детаљима, као и накнадним детаљима пројектанта, важећим Техничким прописима,
Стандардима Републике Србије и упутствима надзорног органа и пројектанта, уколико у дотичној
позицији није другачије условљено. Сви радови морају бити изведени према пројекту у складу са
важећим нормативима и правилима струке.
Све одредбе ових општих услова као и осталих општих описа су саставни делови уговора склопљеног
између
Наручиоца
и
Извођача
радова.
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају бити
обухваћени
понуђеним
ценама
Извођача.
Уговорене цене су продајне цене Извођача и оне обухватају: све издатке за рад, главни, помоћни и везни
материјал са уобичајеним растуром (уколико за поједине позиције Инвеститор сам не набави материјал),
спољни и унтрашњи транспорт без обзира на превозно средство које је употребљено, скелу и оплату за
извођење радова (уколико оне за поједине позиције радова нису предвиђене овим предрачуном), воду,
осветљење, погонски материјал и енергију за машине, магацине за ускладиштење материјала и чување
на градилишту од кварења и пропадања, са потребном манипулацијом, сва потребна испитивања
материјала и прибављање одговарајућих атеста - нарочито за бетон, цемент, креч, опеку, песак, шљунак,
испитивање инсталације димњака, вентилације и исправности истих, привремене градилишне
просторије, хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника и заштиту на објекту,
заштиту постојећег зеленила и околине на градилишту, чишћење и одржавање реда на објекту за време
извођења радова са одвозом смећа, шута и отпадака уз напомену да се завршно чишћење обрачунава као
посебна позиција као и режију Извођача. Јединичном ценом обухватити и друштвене доприносе, све
државне и општинске таксе, зараду Извођача као и све остале издатке условљене постојећим прописима
за формирање продајне цене грађевинског производа и све издатке који проистичу из посебних услова
рада које предвиђају норме у грађевинарству као и услове предвиђене у претходним ставовима.
Вредност радова обухвата сав главни и помоћни рад свих потребних операција било које позиције
предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав рад око заштите
изведених конструкција од штетних утицаја за време грађења и евентуалну заштиту објеката
(конзервирање) у екстремним условима. Уколико се изградња објекта наставља у току летњег и зимског
периода извођач је дужан објекат заштитити од пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза
и сл. да пре наставка радова поправи и доведе у ред о свом трошку. Извођач нема право да захтева
никакве доплате на понуђене и уговорене цене, изузев ако је изричито наведено у некој позицији да се
известан наведени рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији.
Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према Просечним нормама у грађевинарству, што
је обавезно и за Инвеститора и за Извођача, уколико у описима појединих позиција предрачуна радова
не
буде
другачије
назначено.
Исто тако обавезни су за Извођача и сви описи из поменутих норми, уколико се у опису дотичне
позиције рада или у општем опису не предвиђа другачије.
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Општи опис дат за једну врсту рада и материјала обавезује Извођача да све такве радове у појединим
позицијама изведе по том опису, без обзира да ли се у дотичној позицији позива на општи опис, уколико
опис рада није у тој позицији другачије наведен.Код свих грађевинских радова условљава се употреба
одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким
прописима, стандардима Републике Србије и описима у позицијама предрачуна радова.
Сав материјал за који представник Наручиоца констатује да не одговара погодбеном предрачуну и
прописаном квалитету, Извођач је дужан да одмах уклони са градилишта, а Наручиоца ће обуставити
рад
уколико
Извођач
покуша
да
га
употреби.
Код свих грађевинских радова условљава се употреба одговарајуће стручне, квалификоване радне снаге,
како је то за поједине позиције радова предвиђено у Просечним нормама у грађевинарству. Извођач је
дужан да на захтев Инвеститора удаљи са градилишта несавесног и нестручног
радника.
Пре почетка сваког рада руководилац градилишта је дужан да благовремено затражи од представника
Наручиоца потребно објашњење планова и обавештење за све радове који нису довољно дефинисани
пројектним
елаборатом.
Ако би Извођач не консултујући Наручиоца , поједине радове погрешно извео, или их извео противно
добијеном упуству преко грађевинског дневника, односно противно предвиђеном опису, плановима и
датим
детаљима,
неће
му
се
уважити
никакво
оправдање.
У оваквом случају Извођач је дужан да без обзира на количину извршеног посла, све о свом трошку
поручи и уклони, па поново на свој терет да изведе како је предвиђено плановима, описима и детаљима,
изузев ако овакве измене не буду одобрене од Наручиоца .
Ако Извођач неки посао буде извео боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да захтева
доплату, уколико је то на своју руку извршио, без предходно добијеног одобрења или наређења
представника
Наручиоца
преко
грађевинског
дневника.
Објекат и цело градилиште Извођач мора одржавати уредно и потпуно чисто. По завршетку радова, а
пре предаје објеката, Извођач је дужан да затрпа, набије и поравна све рупе настале у току изградње
објекта. Затрпавање мора бити урађено коректно како не би касније долазило до слегања површина.
За технички преглед и примопредају, Извођач мора цео објекат и градилишну парцелу да очисти од
шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката.
Сви прилази објекту, платоима, степеништима и стазама, као и подови у свим просторијама, морају бити
потпуно чисти. Коловоз и тротоари, оштећени извођењем радова или транспортом, такође се морају
довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени завршни радови не
плаћају се посебно, јер морају бити обухваћени уговореним ценама. Евентуалну штету, коју би Извођач
у току извођења радова, учинио у кругу градилишта или на суседним зградама, дужан је да отклони и
доведе у првобитно стање о свом трошку. Посебно се скреће пажња Извођачу да је једино он одговоран
за сву штету коју би нанео својим непажљивим и неодговорним радом суседним постојећим објектима.
У случају конструктивних измена, као и у случају повећања, смањења или сторнирања појединих радова
из предрачуна настале вишкове или мањкове, Извођач је обавезан да усвоји без примедби и оганичења,
као и без права на одштету. Било вишак, било мањак, обрачунаваће се по уговореним ценама.
У случају да наступи потреба за радовима који немају уговорену цену у предрачуну, Извођач је дужан
да за исте добије одобрење од представника наричиоца, утврди за њих цену и све то уведе у грађевински
дневник. Цена за овакве радове одређује се на основу ценовника свих материјала и радне снаге, који је
Извођач
дужан
да
приложи
уз
понуду.
Извођач је дужан да усклади рад подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни
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другима не би наносили штету, а уколико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише
накнаду штете на терет кривца. У противном трошкове за отклањање оваквих штета,
Извођач. Обавеза Извођача је и обезбеђење услова за ускладиштење материјала и алата
занатлија
и

отклањање и
сносиће сам
коопераната,
инсталатера.

Ово се односи и на све сметње и штете које би настале због непридржавања договореног редоследа и
временског плана извођења појединих радова. Надзорни орган има право да захтева од Извођача да за
нове материјале поднесе на увид узорке на основу којих ће он (Надзорни орган) извршити избор.
Набавка ових узорака не плаћа се посебно.
Поред свих привремених објеката који су Извођачу потребни за извођење радова, Извођач је дужан да
обезбеди просторију за канцаларију надзорног органа. Ову просторију Извођач за време градње објекта
одржава уредно уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног канцеларијског
инвентара.
Уколико је Извођачу потребно да заузме, ради организације градилишта и ускладиштења материјала,
поред парцеле још и суседна земљишта и тротоаре, Извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење
од надлежних органа, односно сопственика. Потребни издаци за ово коришћење падају на терет
Извођача и не могу се зарачунавати Инвеститору. Извођач сноси трошкове за уређење грађевинског
земљишта и простора око објекта које је коришћено за градилиште, без остатака материјала, отпадака,
трагова прекпопавања и трагова помоћних зграда.
Грађевинску књигу и грађевински дневник Извођач ће водити на основу постојећих законских
прописа, свакодневно уписујући потребне податке, које ће представник Наручиоца свакодневно
прегледати и оверавати својим потписом на свакој страни. Саставни део уговора су поред ових општих
услова такође и посебни услови Инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива као и
комплетан елаборат техничке документације.Сви радови се морају извести са свим потребним
конструктивним деловима потпуно беспрекорно по детаљима пројектанта.
До предаје објекта Наручиоцу Извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете
или квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање.Извођач је дужан да на градилишту
постави за све време изградње висококвалификованог и искусног стручњака који ће одговарати за
стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача. Све обавезе у овим општим описима
Извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са Наручиоцем и обавезује се да их прими без
икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације.
Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње висококвалификованог и искусног
стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача.
Све обавезе у овим општим описима Извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са
Наручиоцем и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и
рекламације.
"Све одредбе ових услова саставни су део ових описа сваког поглављ, сваке позиције и подпозиције
овог предрачуна. Општи опис на почтку сваке групе радова односи се на све позиције те групе, изузев
ако у опису позиције није другачије назначен.
Све раодве треба извести према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, предмеру и
предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног
органа.
Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено
формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.
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Јединична цена садржи следеће елементе:"
"Материјал
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са
трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које
је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од
кварења и пропадања, са потребним манипулацијама (нпр. преслагање цемента и томе сл.), давање
потребних узорака на испитивање и сл.
Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран производјач, или заштићени трговаки
назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвидја. У сваком случају и за
прецизиране и не прецизиране материјале даје се могућнос изводјачу да може применити адекватне
материјале, или конструкције различитих производјача, или различитих трговачких назива.
Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање
на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена
таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и
инвеститора."
"Рад
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав
рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (изводјење других позиција радова,
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.)."
"Помоћне конструкције
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединачну цену посла за коју су потребне. Скеле
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната
демонтажа и одношење скеле са градилишта.
У ову цену улазе и обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилази, разупирање код земљаних
радова, мостови за пребацивање ископа код већих дубина и др.
У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкција, патоси код
мешалица итд.
Амортизација скеле и помоћних конструкција се обрачунава за време изградње.
Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединачну цену посла за који је потребна и не
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то:
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену оплате, односно неке позиције
бетонирања улази и квашење пре бетонирања. По завршеном бетонирању сва оплата се након
прописаног времена треба скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и
однети са градилишта."
"Остали трошкови и дажбине (фактор)
На јединачну цену радне снаге изводјач зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих
прописа и инструмената, као и сопственим особеним начином привредјивања изводјача радова (разни
порези, таксе, камате, осигурања, зараде, фондови, обнова средстава, плате служби пут итд.).
Поред тога извођач има фактором да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било
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као предрачунска средства или накнадни рад и то:
1. све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину
(као ограде, мостови, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте идр.), као и заштита
постојећег зеленила на градилишту;
2. трошкова радне механизације, ако није из сопственог погона;
3. сва обележавања пре почетка ископа и касније при изградњи објекта;
4. чишћење и одржавање реда на објекту за време изводјења радова, са одвозом разног смећа, шута и
отпадака, док се завршно чишћење предвидја као посебна позиција;
5. сва потребна испитивања материјала и прибављање потребних атеста, нарочито за бетон, креч,
опеку, песак и шљунак;"
"6. уредјивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за
градилиште, односно његово дово|ење у уредно стање без остатка градјевинског шута, обезбедјење
могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;
7. евентуална заштита објекта (конзервирање) у екстремним периодима времена градње. Уколико се
изградња објекта наставља у току летњег или зимског периода, изво|ач је дужан објекте заштитити од
пропадања и смрзавања, а све оштећене делове од мраза или другог, при наставку радова да поправи и
доведе у ред о свом трошку. Ова заштита треба да се обезбеди и у летњем периоду од пребрзог сушења
и сл., као и неговање конструкције после израде (нпр. квашење бетона);
8. извођач не може накнадно теретити инвеститора повећаним трошковима око рада у зимским
условима, за накнаду трошкова евентуалног загревања, или повећаних дневница за рад по мразу, јер се
то сматра проблемом изво|ача, осим ако се другачије не уговори;"
"10. осигурање објекта за време извођења код Осигуравајућег завода, тако|е је обавеза извођача и
садржана је у факторима;
11. никакви посебни трошкови било да су наведени, у овом тексту, неће се посебно признавати, јер се
све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад."
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединачну цену за сваку ставку
предрачуна.
"Мере и обрачун
У колико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих
просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у
грађевинарству."
"Остало
Сав употребљени материјал мора бити квалитетани да у потпуности одговара условима и одредбама
СРС-а.
Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно.
Сви остали радови и обавезе који нису поменути, регулишу се у духу Закона о изградњу
инвестиционих објеката и исталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних
норми у грађевинарству."
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До предаје изведених радова Извођач одговара апсолутно за све на њему и у случају какве штете или
квара дужан је о свом трошку све довести у исправно стање.
Извођач је дужан да на градилишту постави за све време изградње висококвалификованог и искусног
стручњака који ће одговарати за стручну контролу и тачно извршење свих обавеза Извођача.
Све обавезе у овим општим описима Извођач прихвата као саставни део уговора закљученог са
Наручиоцем и обавезује се да их прими без икаквог ограничења и изврши без приговора и рекламације.
Понуђачи су обавезни да у одговарајућој колони табеле понуде упишу јединичну цену, укупну цену за
сваку ставку као и укупну цену за све радове у предмеру радова.
Квалитет, количина и опис радова: У складу са захтевима из техничког описа, условима за
предузимање мера техничке заштите утврђеним Решењима Републичког завода за заштиту споменика
културе Београд, предмерима у Табеларном делу Конкурсне документације. Oбилазак градилишта и
увид у техничку документацију је могућe уз претходну најаву на e-mail:manastir@zica.org.rs
Напомена: Набавка, транспорт материјала и припадајуће опреме пада на терет Извођача. Извођач радова
ангажује: помоћне раднике, обезбеђује материјал, превоз и сл. Наручилац обезбеђује надзорни орган .
Рок извршења: рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач
радова са којим буде закључен уговор у обавези је да предметне радове изведе у року од 90 дана од дана
увођења у посао.
Након завршетка радова који су предмет набавке, сачињава се записник о пријему и комисијском
прегледу радова који су предмет јавне набавке. Наручилац и понуђач ће записнички констатовати
завршетак радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака,
понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Плаћање: Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове, овереним
и потписаним од стране надзорног органа, а остатак до укупног износа уговорене цене радова на основу
коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од дана испостављања фактуре од стране извођача и
обостраног потписивања записника о извршеној примопредаји радова. Наручилац дозвољава аванс.
Место извођења радова: Манастир Жича, општина Краљево
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели:
Р.бр
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да је понуђач регистрован код надлежног органа,
ИЗЈАВА
односно уписан у одговарајући регистар (члан 75.
(Образац 4), којом понуђач под пуном
став 1. тачка 1. ЗЈН)
материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у
1.
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1)
до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом
Конкурсном документацијом
Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
2. кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (члан 75.
став 1. тачка 2. ЗЈН)
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
3. Републике Србије или стране државе, ако има
седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка
4. ЗЈН)
Да је понуђач при састављању своје понуде
поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и
4. условима рада, заштити животне средине, као и да
нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде (члан 75. став 2. тачка 4.
ЗЈН)
Да има важећу дозволу надлежног органа за Важећа
лиценца
И090А1
(Решење
обављање делатности која је предмет јавне набавке министарства
надлежног
за
послове
(члан 75. став 1. тачка 5. ЗЈН)
грађевинарства) у складу чланом 150. став 2.
Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник
РС'' бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014 и 145/2014) и Правилником о начину,
поступку и садржини података за утврђивање
5.
испуњености услова за издавање лиценце за
изградњу техничке документације и лиценце
за грађење објеката за које грађевинску
дозволу издаје министарство,
односно
аутономна покрајна, као и о условима за
одузимање тих лиценци (''Сл. гласник РС'' бр.
24/2015) - за Извођење грађевинско-занатских
радова на објектима у границама непокретних
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културних добара од изузетног значаја и
културних добара уписаних у Листу светске
културне и природне баштине и на објектима у
заштићеној околини културних добара од
изузетног значаја са одређеним границама
катастарских парцела и на објектима у
заштићеној околини
културних добара
уписаних у Листу светске културне и природне
баштине.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом. Испуњеност
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.
1.1
2.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач није био у блокади непрекидно, у
току 2016. , 2017. 2018 и до дана подношења
понуде.
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ
Да је понуђач у моменту подношења понуде:

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Потврда о броју дана неликвидности издата од
стране Народне банке Србије

1. Фотокопија закључених уговора
- Фотокопија потписане и оверене окончане
ситуације
1) у периоду од 2013. па до дана
- Копија одлуке о статусу објекта.
подношења понуда у уговореном року и
квалитету,

извео

конзерваторско

-

рестаураторске радове на манастирским
комплексима

на

минимум

5

(пет)

културних добара од изузетног значаја у
укупном износу од 15.000.000 динара без
ПДВ.
2. у периоду од 2013. па до дана подношења
2. Фотокопија закључених уговора
понуда у уговореном року и квалитету, извео
- Фотокопија потписане и оверене окончане
конзерваторско-рестаураторске
радове
на
ситуације
зидном сликарству на минимум 3 (три)
- Копија одлуке о статусу објекта.
културна добра од изузетног значаја.
3. Да је понуђач у моменту подношења понуде:
- ИСО 9001 - систем менаџмента
квалитетом
- ИСО 14001 – систем менаџмента
3. Фотокопије наведених сертификата
заштитом животне средине
- ОХСАС 18001 - систем менаџмента
заштитом здравља и безбедности на
раду
- ИСО 50001 - систем менаџмента
енергијом
- ИСО 27001 - систем менаџмента
безбедности информација
3.

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
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Да понуђач, у моменту подношења понуде,
има у радном односу или на други начин
ангажованo најмање:
1. 1 (једног) дипл. инжењера архитектуре са
важећом лиценцом 400, са положеним
стручним испитом из области заштите
културних добара са стеченим стручним
звањем конзерватор, односно рестауратор
(члан 66. Закона о културним добрима - ''Сл.
гласник РС'' бр. 71/94, 52/2011-др. закони и
99/2011-др. закон и Правилник о програму
стручног испита у делатности заштите
културних добара и начину његовог полагања
– ''Сл. гласник РС'', бр. 11/96 и 15/96-испр.) и
искуством
на
пословима
конзервације/санације/рестаурације
на
минимум 5 (пет) културних добара од
изузетног значаја.
2. 5 зидара, 3 фасадера, 2 ликоресца и 5
помоћних радника.

1. Копија уговора о раду или ангажовању (за
дипл. инжењера архитектуре);
- Копија Лиценце, са потврдом ИКС да је иста
важећа (за дипл. инжењера архитектуре);
- Копија уверења о положеном стручном испиту
и стеченом звању и решења о именовању за
одговорног извођача радова (за дипл. инжењера
архитектуре).
- Копија потврде о радном искуству издату од
стране послодавца да је дипл.инж.арх. радио на
наведеним пословима, која обавезно садржи
податке о називу културног добра, послу који је
обављен и времену када је посао обављен са
препоруком, или Решење о именовању одговорног
извођача радова на наведеним пословима (за
дипл. инжењера архитектуре).
2. Копија уговора о раду или ангажовању (за сва
наведена лица)
-Копија дипломе или уверења о стеченом
образовању (за зидаре, фасадере, ликоресце).

3. 1 (једно) лице са високом стручном 3. Копија уговор о раду или ангажовању и
спремом са Лиценцом за обављање послова Лиценца за обављање послова безбедности и
безбедности и здравља на раду
здравља на раду.
4. да има радно ангажована лица која ће
чинити стручну екипу. Стручна екипа треба
да се састоји од руководиоца и најмање 3 4. Копија уговора о раду или ангажовању (за
сликара);
члана.
- Руководилац стручне екипе мора бити дипл. - Копија дипломе или уверења о стеченом
конзерватор – рестауратор или дипл. образовању
рестауратор и конзерватор или дипл. сликар - Копија потврде о радном искуству издату од
рестауратор, са искуством у конзервацији и стране послодавца за наведена лица.
рестаурацији зидног сликарства на културним
добрима од мин 18 месеци,
- Остали чланови стручне екипе морају имати
искуство на конзервацији зидног сликарства на
културним добрима од мин 6 месеци.
4.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Да понуђач у моменту подношења понуде
располаже (у својини, по основу уговора о
закупу, лизингу, пословно - техничкој сарадњи
и сл.) са минимум:
1. 2 (два) теретна возила и то:
1 возило носивости до 1,5 тоне, са важећом
регистрацијом;
1 возило носивости минимум 1,5 тона, са
важећом регистрацијом;
2. цевастом скелом минимум 1.000м2 ;

1. Копија очитаних важећих саобраћајних
дозвола и копија полисе осигурања.
Уколико понуђач није власник возила, потребно је
да достави и копију доказа о правном основу
коришћења возила (уговор о закупу, уговор о
лизингу, уговор о пословно-техничкој садарњи…)
2. За средства - цевасту скелу, набављену до
31.12.2018. године – копија пописне листе или
аналитичке картице основних средстава, на
којима ће маркером бити означена тражена
опрема.
За средства набављена од 01.01.2019. године
копија рачуна и отпремнице.
Страна - 24 - од 70

СРПСКА ЦАРСКА ЛАВРА -МАНАСТИР СВЕТА ЖИЧА

Конкурсна документација за јавну набавку радова ЈНОП 01/2019
Уколико понуђач није власник средстава,
потребно је да достави и копију доказа о правном
основу коришћења средстава (уговор о закупу,
уговор о пословно-техничкој садарњи…)

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са
чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у
поглављу III, одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III, одељак 3.), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
У складу са чланом 79. ст. 2 и 3 ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о додели
уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих
понуђача.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са
чл. 77. став 2. Закона понуђач доказује на следећи начин:
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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) и члана 75. став 2. Закона.
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) и члана 75. став 2. 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.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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.
4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
4.1.Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена“.
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума "Најнижа понуђена цена".
4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ
У случају да пристигну две или више прихватљивих понуда са истом најнижом понуђеном
ценом, Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи гарантни рок за изведене
радове, а у случају да је и гарантни рок исти, уговор ће се доделити понуђачу који понуди краћи
рок извођења радова.
Уколико ни након примене горе наведених "резервних елемената критеријума" није могуће
донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену, исти рок за извођење радова и исти гарнтни рок. Извлачење путем жреба
Наручилац ће извршити јавно у присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на
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одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о
извлачења путем жреба.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије 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.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је Понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој
су тражени подаци јавно доступни.
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, Наручилац ће
дозволити Понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају докази
из члана 77. ЗЈН, 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. Образац изјаве чини саставни део ове
Конкурсне докумнетације и дат је у делу 12).
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОНУДА СЕ СМАТРА ПРИХВАТЉИВОМ АКО ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ:
-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.
75. ЗАКОНА.

-

ДОКАЗЕ о испуњености додатних услова из члана 76. ЗАКОНА.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.

-

Попуњен, потписан и оверен МОДЕЛ УГОВОРА, а свака страна модела уговора мора
бити парафирана од стране понуђача и подизвођача, односно од стране свих учесника
у заједничкох понуди.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (овај
образац није обавезан).

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ.

-

Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ
ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.

-

ПРЕДМЕР РАДОВА.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен у конкурсној документацији.
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним доказима
предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском језику, читко.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити
датум и сат 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, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном поступку отварања понуда
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
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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:
Српски православни манастир Жича, Готовац 1, 36 221 Жича
„Измена понуде за ЈН, набавка радова: – Наставак конзерваторских радова у оквиру
комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског
православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019– НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Допуна понуде за ЈН, набавка радова: Конзерваторски радови у оквиру комплекса
манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче ред. бр. ЈНОП 01/2019- НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Опозив понуде за ЈН, набавка радова: Наставак конзерваторских радова у оквиру
комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског
православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019– НЕ ОТВАРАТИ“
или
„Измена и допуна понуде за ЈН, набавка радова: Наставак конзерваторских радова у оквиру
комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског
православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019– НЕ ОТВАРАТИ“
На полеђини коверте 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.
5. 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.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље
V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност
услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.).
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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.
7. 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), 2) и ст. 5. 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 потписати уговор;
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 понуђачу који ће издати рачун;
 рачуну на који ће бити извршено плаћање.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова
(Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).
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.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши по испостављеним привременим ситуацијама за изведене радове,
овереним и потписаним од стране надзорног органа, а остатак до укупног износа уговорене цене
радова на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од дана испостављања фактуре
од стране извођача и обостраног потписивања записника о извршеној примопредаји радова.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за конзерваторско-рестаураторске радове даје Понуђач у понуди. Гарантни
рок за изведене радове је минимално 24 месеца од дана обостраног потписивања записника о
примопредаји.
У току гарантног рока Извођач радова је дужан да отклони све евентуалне недостатке који
потичу од скривених мана.
8.3. Захтев у погледу испоруке
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Рок извођења радова: рок за извођење радова је 90 календарских дана од дана увођења у посао.
Извођач радова са којим буде закључен уговор у обавези је да предметне радове изведе у року од
90 календарских дана од дана увођења у посао.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
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.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену морају бити урачунати сви
зависни трошкови.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
- аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана
пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
- до 60 % по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске
књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од стране
стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације,
уз важећу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро
извршење посла и
- најмање 10 % по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
пријема:
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а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова
и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. Вредност окончане ситуације не може бити
мања од 10% од уговорене укупне цене.
Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. Привремене ситуације и окончану
ситуацију Извођач радова испоставља на основу стварно изведених количина радова и јединичних
цена датих у пројекту за извођење. Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и
оверене од стране стручног надзора, одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца.
Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном
Записнику о примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарске гаранције за
отклањање недостатака у гарантном року.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне вредности понуде
без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први
позив. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од
оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 90 дана од дана отварања понуде.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Гаранција банке мора гласити на Наручиоца.
- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције за
повраћај авансног плаћања у висини аванса од 30% укупно понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро
извршење посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца,
са роком важности најмање колико и понуда.
- Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање гаранције за
отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а,
насловљено на Наручиоца, са роком важности најмање колико и понуда.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дато уз понуду
уколико: '
- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- Понуђач коме је додељен уговор не потпише уговор о јавној набавци у року од 3 дана од када му
је исти достављен на потпис;
- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена средства обезбеђења у уговореном року.
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са
којима не закључи уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као и
тражена обавезујућа писма о намерама банке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
11.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
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- Као средства финансијског обезбеђења, за повраћај авансног плаћања:
Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 8 дана од дана закључења
уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на
први позив, у висини уговореног аванса од 30% од укупно уговорене цене без ПДВ-а са роком
важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
- Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла:
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења уговора,
која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први
позив, у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана
дужим од уговореног рока за извршење Уговора.
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и за добро извршење
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
- Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном року:
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања
Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене
цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока.
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у уговореном гарантном року.
Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних агенција за
рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМА-ЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или
електронске поште на e-mail) 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 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговорити и објавити
одговор 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 01/2019, “.
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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.
14. 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.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју бодова
(пондера) који износи 100 и вршиће се на основу понуђене цене:
Ред.бр.
Елементи критеријума
Број пондера
1.
Понуђена ц е н а
100
_________________________________________________________
Укупно:
100 бодова
1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 пондера
Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из сваке понуде.
Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број пондера за укупну цену радова
из понуде осталих понуђача израчунаваће се према следећој формули:
понуда са најнижом ценом х 100 (максимални број пондера)
цена из понуде за коју се израчунава број пондера
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
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Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи ГАРАНТНИ РОК за изведене радове.
17. 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
XII).
18. 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.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail manastir@zica.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако
Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи
податке из Прилога 3Љ на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније 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 претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке
у складу са одредбама члана 150. Закона.
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 захтева из члан 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
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 10 дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели
уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
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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 од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број: 50-016; сврха: Републичка
административна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:
(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. ЗЈН чија се уплата врши;
(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(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.
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком
1.
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим
прописом.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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21. ОБАВЕШТЕЊЕ
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна, сходно Правилнику о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јаввних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19).
22. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
Понуђач је у обавези да изврши увид код Наручиоца у пројектно техничку документацију
и обиђе локацију на којој ће се изводити радови на адреси Наручиоца, како би могао да припреми
прихватљиву понуду.
Касније примедбе по том основу Наручилац неће уважити, те се стога захтева достављање
потписане и оверене "Изјаве о увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације",
који Образац бр. 8 чини саставни део Конкурсне документације.
У вези са увидом у пројектно техничку документацију и обиласку локације заинтересована
лица - потенцијални понуђачи дужни су да се писаним путем - поштом на адресу Наручиоца, са
назнаком броја и предмета ове јавне набавке, на е-mail адресу: manastir@zica.org.rs, обрате
Наручиоцу, најмање 2 дана пре намераваног увида и обиласка локације.
Обилазак локације могуће је извршити најкасније 10 дана пре истека рока за подношење
понуда, радним данима ( понедељак – петак ) у периоду од 10 до 14 часова.
По извршеном увиду у пројектно техничку документацију и обиласку локације
потенцијални понуђач и представник Наручиоца ће потписати и оверити Изјаву - Образац бр. 8,
који чини саставни део Конкурсне документације и који понуђач прилаже уз своју понуду.
Извођач радова је дужан да уколико му по овој јавној набавци буде додељен уговор, исти
потпише, овери и врати Наручиоцу најкасније у року од 3 дана од када му је Наручилац доставио
на потписивање.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. __________ од ___________ за јавну набавку у отвореном поступку – набавка
радова: Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на
партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, ред. бр.
ЈН ОП 01/2019
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку радове
(понуђач уписује свој деловодни број и 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 (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

ДА

НЕ

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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

2)

ДА

НЕ

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:
Подизвођач уписан у регистар понуђача
АПР

ДА

НЕ

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:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

2)

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Уписан у Регистар понуђача АПР

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 РАДОВА-

Укупна цена без ПДВ-а

______________________ РСД

Укупна цена са ПДВ-ом

______________________ РСД

Рок и начин плаћања

- до 30 % авансно од уговорене цене, након закључења уговора у року до
45 дана од дана пријема уредног предрачуна за плаћање аванса код
Наручиоца и уговорених средстава финансијског обезбеђења;
- до 90 % од уговорене цене, по привременим месечним ситуацијама
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у
року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране
Наручиоца;
- остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене ,
по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране
стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације од
стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји објекта
и коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског
обезбеђења.

Рок важења понуде

________ дана (Рачуна се од дана отварања понуде, и не може бити
краћи од 90 дана)

Рок извођења радова,

________ календарских дана, (Рачуна се од дана увођења Извођача у
посао и не може бити дужи од 90 календарских дана)

Гарантни период

_________, (Рачуна се од записничке примопредаје уговорених радова, и
не може бити краћи од 2 година)

Датум и место

Понуђач
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
наведени подаци у обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту
потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу
понуђача, као и да потписује и оверава сву документацију у име и за рачун групе понуђача.
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VI ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
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 ЈН ОП 01/2019: набавка радова – Наставак конзерваторских радова у оквиру
комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре.
 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Понуђач:
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
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 поступку ЈН ОП 01/2019: набавка радова – Наставак конзерваторских радова у
оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче,испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији).

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VII ОБРАЗАЦ ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА
На основу члана 77. став 2. тачка (2) ЗЈН, наручилац/инвеститор:
_____________________________________________________из_________________________
улица ______________________________ број ___ , ПИБ____________ Матични бр.__________
издаје
ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА Којом потврђујемо да је понуђач
_____________________________________________________
из______________________________ улица_______________________ број_______,
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________, као А)
самостални извођач или Б) учесник у заједничкој понуди са учешћем у износу од
_____________________ дин без ПДВ-а, (одговарајуће заокружити) у периоду од 7 (седам) година
које претходе години објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј.у,
2013,2014,2015, 2016., 2017. 2018. и 2019. године извео радове:
__________________________________________________________________________ на основу
закљученог уговора број __________________________ од __________________ у вредности од
________________________ динара без ПДВ-а, у свему у складу са закљученим уговором.
А) Да
Б) Не (одговорајуће заокружити)
Датум
почетка
радова:
________________________
Датум
завршетка
радова:
_______________________ Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке
Наручиоца: ЈН ОП 01/2019 Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира
Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног
манастира Жиче.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Датум и место

Потпис овлашћеног лица наручиоца

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за
сваки уговор посебно.
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потенцијални
Понуђач
заинтересовано
лице:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) Под пуном кривичном,
материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да сам извршио увид и обишао локацију објекат на којем ће се вршити радови који чине предмет јавне набавке радова, ЈН ОП 01/2019.
Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче:радови на партерном
уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, као и да сам добио све
информације које су неопходнодне за припрему прихватљиве понуде за наведену јавну набавку.
Такође изјављујем да сам упознат са свим условима градње - извођења предметних радова,
и да исти не могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени из моје понуде.
Потпис овлашћеног лица
понуђача

Датум и место
М.П.

Потврђујем да је горе наведени
потенцијални понуђач - заинтересовано лице, дана
___________________________________ извршио увид у пројектно техничку документацију и
обишао локацију - објекат на којем ће се вршити радови који чине предмет јавне набавке радова
бр: ЈН ОП 1/2019.

Потпис овлашћеног лица
Наручиоца

Датум и место
М.П.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА
* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора односно уговору морају бити наведени сви Понуђачи из групе Понуђача, односно сви
ПОДИЗВОЂАЧИ.
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВИ, Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче на партерном уређењу порте и санацији фасаде Спасове цркве Српског православног манастира
Жиче, бр. ЈН ОП 01/2019,
закључен дана __________________ године, у манастиру Жича, између:
попуњава Наручилац приликом закључења уговора
1. Наручилац: Српски православни манастир Жича, ПИБ: 104462289,Матични број:
17530437,
који заступа Игуманија манастира Жиче мати Јелена (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране,
и
2. Извођач:
_____________________,
адреса:___________________,
матични
број:
____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број текућег
рачуна ___________________ код __________________ банке (у даљем тексту: Извођач),
кога заступа директор/предузетник _____________________, са друге стране
АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем

Члан ____*.
Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора
_____________________________________________________________________________

и

то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Извођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то
_____________________________________________________________________________
(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Извођач радова као да је сам
извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧУ.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:*
*попуњава Понуђач
Члан ____*.
* Групу Извођача чине:
1.*____________________________________ из _________________,
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(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
2.*____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
3.*____________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту: Извођачи), а коју заступа __________________________________,
(име и презиме)

__________________________ ________________________________________.
(функција)

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________
од * _______________ је саставни део овог уговора.
* попуњава Извођач – носилац посла
Понуђачи који поднесу заједничку понуду
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза.
Подаци о наручиоцу:

одговарају неограничено солидарно према

Подаци о Извођачу - носиоцу посла: *

ПИБ:

104462289

ПИБ:

Матични број:

17530437

Број рачуна:

355-109148602

Матични број:
Назив банке и
број рачуна:

Телефон:

+381 36 5816 817

Телефон:

Факс:

+381 34 5416 030

Факс:

Е-mail:

manastir@zica.org.rs

Е-mail:
*попуњава Извођач

Основ уговора: *
Број ЈН:

ЈН ОП 01/2019

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних
набавки
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2019.године
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора
Предмет уговора

Члан 1.
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Предмет уговора су Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира
Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног
манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019 .
Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на
Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку и
прихваћеној понуди ___________ број: ____________ од _____________2019. године (у даљем
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора
тексту: Понуда).
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 2. овог члана чини саставни део
Уговора.
Члан 2.
Извођач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама
које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.
Извођач се обавезује да ће у року (не дуже од 90 календарских дана) од
__________*попуњава Понуђач дана од дана увођења у посао извести радове према карактеристикама
које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном Понудом.
Извођач радова потписом овог Уговора изјављује да је упознат са документацијом на
основу које се изводе предметни радови, да је исту брижљиво проучио, као и да иста нема
недостатака.
Извођач нема право да мења техничку документацију, нити може, без претходне писмене
сагласности Наручиоца и да одступа од исте.
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Извођач је дужан да плати Наручиоцу на
име уговорне казне износ од 1 (1 промил) од укупне уговорене цене радова за сваки дан
закашњења ако се радови не заврше у предвиђеном року, с тим што износ тако одређене уговорне
казне не може да пређе 5% од укупне цене радова.
Изузетно, рок из става 2) овог члана Уговора продужава се на захтев Извођача, који је
Извођач дужан да у писменој форми достави Наручиоцу најмање 7 дана пре истека рока из става 2.
овог члана, и то:
-у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана узастопно или 5 дана са прекидима, а
није изазазван кривицом Извођача;
-у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава или пожар) као и другим
догађајима са карактером „више силе“,
-у случају појаве непредвиђених радова констатованих од стране надзорног органа
Штрајк ангажованих радника од стране Извођача не може бити разлог за продужење рока.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен.
Цена
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Извођач дао у Понуди.
Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Извођач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи укупно
=_________________* динара без пдв односно укупно =___________* динара са пдв.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве)
током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ.
Члан 4.
Квалитативни и квантитативни пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему
ће се сачинити записник о примопредаји.
Извођач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од
стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном
радова.
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Члан 5.
Извођач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему
придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, норматива и стандарда.
Извођач је дужан да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и безбедност складишта
материјала, да објекат у току радова заштити и осигура од пожара и других врста штета, као и да у
случају непоштовања ове одредбе и одредби општих прописа о мерама заштите на раду, сам
одговара за насталу штету.
Извођач је дужан да да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова.
Извођач је дужан и да по завршетку радова уклони своју опрему, вишак материјала и сав
отпадни материјал и да градилиште остави у уредном стању, да сноси транспортне трошкове, да
пре почетка радова одреди одговорног извођача радова, да осигура радове, материјал и опрему од
уобичајених ризика, за цео период извођења радова, да спроводи мере заштите од пожара и
безбедности и здравља на раду, у складу са законом који регулише ову материју, и то за све време
припреме и извођења радова. Да обезбеди доказе квалитета за изведене радове.
Извођач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете
приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора.
У току трајања овог уговора Извођач ће заштитити Наручиоца од сваке одговорности
проистекле услед било каквог пропуста или радње Извођача супротне закону или овом уговору.
Извођач се обавезује да искључиво сам одговара за насталу штету и обавезан је да
Наручиоцу надокнади сву штету која произилази из кршења закона или овог уговора.
Члан 6.
Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац може раскинути овај
уговор и захтевати од Извођача накнаду штете.
Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од
стране Извођача прелази износ уговорне казне, Наручилац може захтевати, поред уговорне казне,
износ накнаде штете који прелази висину уговорне казне.
Члан 7.
Гарантни рок износи _________ (најмање 24 месеца) од дана обостраног потписивања
записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.
Извођач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у
гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.
Члан 8.
Наручилац ће уговорену цену радова из овог Уговора платити Извођачу радова на следећи начин:
- аванс у висини од 30% од укупно уговорене цене без обрачунатог пореза на додату вредност, у
року до 45 (четдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,
б) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања,
в) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања;
- до 60 % од уговорене цене без ПДВ-а, по привременим месечним ситуацијама сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране
Наручиоца по испостављеним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, потписаним од
стране стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене
ситуације;
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- остатак у износу од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по окончаној
ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из
понуде потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене
ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји објекта и коначног
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења по испостављеној окончаној
ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема:
а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова
и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног надзора,
б) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року,
в) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране
Члан 9.
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8
(осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда:
1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 30% од
укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3.
инвестициони ранг;
2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна,
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности
без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење
Уговора.
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана.
Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним
радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације.
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не
буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. овог
уговора према карактеристикама и прихваћеном Понудом.
Члан 11.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се коначним обрачуном на
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединичних цена из Понуде Извођача, које су фиксне и непроменљиве.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова или
мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у грађевински
дневник обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писане сагласности од стране
стручног надзора, Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не
прелази 10 % од укупно уговореног износа.
Извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. На обрачун
евентуалних вишкова и мањкова радова примениће се јединичне цене из прихваћене Понуде
Извођача, која чини саставни део овог Уговора.
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Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се укупна
цена из члана 2. овог Уговора, након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс овом
Уговору.
Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама, да прибави додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о
грађењу, као и други прописи који регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Краљеву
Члан 14.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 2 (два)
примерка, а Извођач 2 (два) примерка.
ИЗВОЂАЧ

М.П.

____________________
датум потписивања уговора:

М.П.

НАРУЧИЛАЦ

______________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац има овлашће ње да, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи
уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, закључи уговор са првим следећим
најповољнјијим понуђачем.
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X 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 у
отвореном поступку радова: Наставак конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира
Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве Српског православног
манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019
како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

У _______________
Дана __________2019.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку радова – Наставак
конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу
и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
______________________________________________________________, даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку радова – Наставак конзерваторских радова
у оквиру комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу и фасади Спасове цркве
Српског православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019 поднео независно, без договора
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _______________
Дана __________2019.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

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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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА
75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку радова – Наставак
конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу
и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), ______________________________________________________
даје:
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при састављању
понуде у поступку јавне набавке у отвореном поступку за јавну набавку радова – Наставак
конзерваторских радова у оквиру комплекса манастира Жиче:радови на партерном уређењу
и фасади Спасове цркве Српског православног манастира Жиче, ред. бр. ЈН ОП 01/2019 ,
поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде.

У _______________
Дана __________2019.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из
групе понуђача, односно сваки подизвођач.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ ФАСАДЕ СПАСОВЕ ЦРКВЕ

Ред.
бр.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Опис радова
Једин.
мере
Количина
Монтажа рамовске скеле скеле за фасадерске
радове на свим црвено обојеним деловима фасаде
цркве (цркви, припрати и кули). Скела мора бити
постављена према важећим прописима и мерама
ХТЗ. . Скелу ослонити на подлошке, како се не би
оштетиле камене плоче тротоара. За радове на
кули и скели која се поставља на крову обавеза
извођача је да уради шему и прорачун
стабилности исте у условима елементарне
непогоде. Скела која се пoставља на кров не сме
да оштети кровни покривач. Скелу обавезно
уземљити. Скела мора у свему бити изграђена
према атесту произвођача и стандардима за ову
врсту радова. У монтажу скеле није урачунат
транспорт, утовар, истовар и уношење. Пре
почетка радова скела мора бити технички
примљена од стране надзорног органа. Обрачун
по м² ортогоналне пројекције скеле.
м²
1.441,00
Израда пројекта фасадне скеле за предвиђену
квадратуру.
Ручна сеча стабла, вађење пања и корена,
пречника до 10 цм. Стабло одсећи, гране исећи,
откопати земљу око стабла и извадити пањ и
корен. Насути земљом и набити вибро набијачем.
Стабло, корен, гране, пањ и корен утоварити на
камион и одвести на депонију коју одреди
инвеститор, до 15 км удаљености. Обрачун по
комаду стабла.
Ископ земљаног материјала на местима
проширења платоа у дубину до 35 цм. У цену
урачунати и одвоз на депонију. Обрачун по м³
земље у самониклом стању.

1.5

Обрада постељице платоа. Нивелација на
пројектовану коту, набијање вибронабијачем.
Обрачун по м².

1.6

Изрда слоја туцаника дебљине 20 цм у набијеном
стању на местима ископаног хумуса. Обрачун по
м³.

1.7

Израда слоја од чистог туцаника гранулације 0-31
мм, дебљине 10 цм, са нивелацијом +/- 1 цм у
односу на пројетоване коте платоа. Горња
површина мора бити напуњена, "шлемована"
ситним материјалом. Обрачун по м².

паушал

1,00

ком.

2,00

м³

34,91

м²

90,60

м³

25,06

м²

224,42

Цена

Укупно
динара
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1.8

Монтажа и демонтажа металне, цевасте скеле за
фасадерске радове на свим црвено обојеним
деловима фасаде цркве осим кубета. Скела мора
бити постављена према важећим прописима и
мерама ХТЗ. Скела мора имати коснике у
угаоним пољима и по средини скеле. Платформе
на скели изведене од фосни поставити на висини
од 2м, с тим да је обавезно уз сваку платформу
поставити једну вертикалну даску причвршђену
за стубове скеле. Скелу обавезно уземљити.
Скела мора у свему бити изграђена према атесту
произвођача и стандардима за ову врсту радова.
Обрачун по м².

м²
341,00
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

II ЗИДАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
Једин.
мере
Количина

Ред.
бр.

Опис радова

2.1.

Обијање постојећег поткоруштеног малтера са
фасадних површина. Обијање вршити посебно
пажљиво око орнамената и пластике на фасади.
Сав шут прикупити и одвести на градску
депонију удаљену до 15км. Посебну пажњу
посветити да не остану било какви трагови од
шута на каменим деловима фасаде, поплочаним
површинама, кровном покривачу или другим
елементима објекта. Треба спречити,
одговарајућим мерама, угрожавање пролазника
деловима или честицама обијеног малтера.
Обрачун по м² обијеног малтера.
м²
864,57
УКУПНО ЗИДАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ:

Ред.
бр.

Опис радова

3.1.

Демонтажа постојећих камених плоча. Транспорт
и складиштење плоча у зони манастирског
комплекса и одвоз шута на депонију коју одреди
Инвеститор. Плоче су постављене у слоју малтера
дебљине 10цм, просечна дебљина плоча је 5-10
цм. Позиција подразумева рушење и уклањање
малтера испод камених плоча, са одвожењем
шута на депонију коју одреди инвеститор до 2 км.
Обрачун по м².

III РАДОВИ РУШЕЊА
Једин.
мере

м²

Количина

Цена

Цена

Укупно
динара

Укупно
динара

269,71
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

Демонтажа постојећих камених плоча. Транспорт
и складиштење плоча у зони манастирског
комплекса и одвоз шута на депонију коју одреди
Инвеститор. Плоче су постављена у слоју малтера
дебљине 10цм, просечна дебљина плоча је 4 цм.
Позиција подразумева рушење и уклањање
малтера испод камених плоча, са одвожењем
шута на депонију коју одреди инвеститор до 2 км.
Обрачун по м².
Демонтажа постојећих камених плоча. Транспорт
и складиштење плоча у зони манастирског
комплекса и одвоз шута на депонију коју одреди
Инвеститор. Плоче су постављена на АБ плочи 10
цм, просечна дебљина плоча је 5-10 цм цм.
Позиција подразумева рушење и уклањањеАБ
плоче испод камених, са одвожењем шута на
депонију коју одреди инвеститор до 2 км.
Обрачун по м².
Демонтажа постојећих камених ивичњака.
Транспорт и складиштење ивичњака у зони
манастирског комплекса и одвоз шута на
депонију коју одреди Инвеститор. Ивичњаци су
постављена у бетону 15цм, просечна дебљина
ивичњака је 10 цм. Позиција подразумева и
рушење и уклањање бетона испод ивичњака, са
одвожењем шута на депонију коју одреди
инвеститор до 2 км. Обрачун по м'.
Рушење бетонског ригола димензије 40x30 цм, са
одвожењем шута на депонију коју одреди
инвеститор до 2 км. Обрачун по м'.
Рушење бетонског канала са челичном решетком,
димензије 35x90 цм, са одвожењем шута на
депонију коју одреди инвеститор до 2 км.
Обрачун по м'.

м²

41,29

м²

6,72

м'

147,46

м'

17,26

м'
15,17
УКУПНО РАДОВИ РУШЕЊА:

IV ПОВРШИНСКО - ЛИНИЈСКО ОДВОДЊАВАЊЕ ПЛАТОА
Набавка и уградња моноблока типа ACO или
слично, који се састоји од ливено гвоздене
површинске решетке ширине 200мм и
сегманата канала од полимер бетона за одвођење
воде. Сегменти се поручују -наручују у нагибу
према испусту који се повезује са
канализационом мрежом. Фиксирање канала се
врши у бетонску масу МБ 15. Решетка мора бити
постављена у равни плоча платоа. Обрачун по м'.
м'
51,00
Набавка и уградња моноблока са решетком 200мм
и испустом за повезивање на канализацију
Ø100мм. Обрачун по комаду.

ком.

1,00
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4.3.

Набавка и полагање канализационих, пластичних
цеви Ø200. Спој цеви се изводи преко муфа са
заптивним гумицама, а Полагање се врши на
обрађену постељицу (нивелисану у паду 1% и
набијану вибро плочом) у слоју песка д=30цм,
гранулације 0-4мм. Обрачун по м'.

4.4.

Набавка и уградња ACO Passavant сливника од
ливеног гвожђа, вертикални одвод DN100, са
пластичном кофицом за талог. Обрачун по
комаду.

4.5.

Набавка и уградња ACO Combipoint PP High
Drain решетке од ливеног гвожђа димензије
500x500mm Обрачун по комаду.

м'

72,60

ком.

4,00

ком.
1,00
УКУПНО ПОВРШИНСКО - ЛИНИЈСКО ОДВОДЊАВАЊЕ ПЛАТОА:

5.1.

6.1.

V АРХЕОЛОШКИ И РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
Пажљиво археолошко сондирање терена.
Обрачун по радном дану (човек - дан).
дан.
3,00
УКУПНО АРХЕОЛОШКИ И РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ:
VI КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ
Набавка и полагање резаних (форматираних)
камених плоча од беловодског пешчара (са свим
потребним украјањима) на слој чистог
дробљеног каменог гранулата фракције 4-8мм
дебљине д=4цм. Димензије камених плоча су
ширина од 35 до 50цм, дужина је слободне
димензије, с тим да у слогу фигурише 20%
највећих, 20% најмањих и 60% средње димензије
плоча. Гранулат је обрачунат ценом ове
позиције. Дебљина плоча је 6цм. Исте морају
бити сечене из здравог и дубинског каменог
блока.
Квалитет плоча и механичке карактеристике
морају задовољити стандарде и прописе за
спољну употребу и врло прометан степен
пешачког оптерећења. Пре уградње припремити и
обрадити – обарање видних ивица и ћошкова по
упутству надзорног органа, што улази у цену ове
позиције и неће се посебно наплаћивати. Плоче се
полажу према задатом слогу. Пре полагања плоча
подлога се (фракција 4-8) набије и врло прецизно
равњачом доведе на коту нижу за дебљину плоче
од пројектоване. Припремљена површина не сме
се газити. Плоче се полажу са поплочаног дела.
Затварање фуга између плоча врши се чистим
ситнозрним песком
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гранулације мање од 1мм у сувом стању све до
постизања потпуне заптивености. Након првог
фуговања врши се благи прелаз преко плоча
вибро плочом ради уједначавања равности. Након
првог фуговања врши се благи прелаз преко
плоча вибро плочом ради уједначавања равности.
Пегла виброплоче је обложена гумом да не би
дошло до оштећења плоча. Поступак фуговања
затим наставити до потпуне заптивености споја.
Уз постојеће објекте зазор се попуњава
цементним малтером. Нису дозвољена
површинска оштећења плоча-гребање и слично.
Обрачун по м² полочаног платоа, према опису и
детаљима.
6.2.

Фуговање спојница плоча чистим ситнозрним
песком на начин описан у позицији 03-01 и 0302. Обрачун по м² плочника

6.3.

Набавка и угрдња степеника од мермерних плоча
димензија 50*290*13 cm., на слоју бетона
дебљине 12цм, МБ15 и бочним осигурањем
бетоном дебљине 15цм. Пре уградње нове плоче
припремити и обрадити – обарање ивица и
ћошкова по упутству надзорног органа, што улази
у цену ове позиције и неће се посебно
наплаћивати.Тип мермерних плоча по избору
инвеститора.Мермерне плоче степеника уградити
по детаљима пројекта и упутству надзорног
органа.Квалитет материјала је у складу са описом.
Ценом обухваћени комплетни радови према
опису. Обрачун по комаду финално обрађеног и
уграђеног степеника.

6.4.

Сечење и обрада демонтираног камена на
димензије према усвојеном слогу новог камена.
Видне површине се штокују, дебљина камена се
калибрира на 8 цм. Обрачун по м².

м²

85,78

м²

228,68

ком.

2,00

м²
30,00
УКУПНО КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:

8.1.

8.2.

9.1.

VII АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда АБ плоче у једностраној оплати МБ 30,
дебљине 20цм, дупло армираном (у обе зоне)
мрежом Q 131. Обрачун по м³.
м³
18,12
Набавка и уградња арматурне мреже Q 131.
Обрачун по кг.
кг
554,75
УКУПНО АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ:
VIII РАЗНИ РАДОВИ
Завршно чишчење платоа после свих радова.
Обрачун по м².
м²

78,68
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9.2.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Набавка и уградња дилатометара ради праћења
померања конструкције цркве. Обрачун по
комаду.

ком.
18,00
УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
ЗИДАРСКИ И ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
РАДОВИ РУШЕЊА
ПОВРШИНСКО - ЛИНИЈСКО ОДВОДЊАВАЊЕ ПЛАТОА
АРХЕОЛОШКИ И РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ
КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ:
АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ
РАЗНИ РАДОВИ
СВЕГА
ПДВ 20%
УКУПНО

КОНЗЕРВАТОРСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОГРАДНОГ ЗИДА МАНАСТИРА ЖИЧА
Од осе 17 до осе 23

I

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ

A

Припрема градилишта

1.

Монтажа и демонтажа приручне бараке за
смештај алата, материјала и радника. Бараку
израдити од монтажних елемената или
дасака
дебљине
2.5цм
са
дрвеном
конструкцијом. Бараку покрити даскама и тер
папиром или салонитом. Обрачун по бараци
површине 12м2, комплет.

ком.

1,00

Израда демонтажа прилазних рампи-трепни,
за допрему материјала или одвоз шута.
Трепну извести од фосни и цеви за фасадну
скелу или од дрвене грађе. Трепна је ширине
1.0м. Обрачун укупно за све потребне
трепне. .

ком.

1,00

2.

B

Ограде
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1.

Монтажа и демонтажа заштитне ограде, од
цеви за фасадну скелу, висине 1.0м. На
сваких 2м поставити стубове. На ограду
поставити
табле
са
упозорењем
за
пролазнике. Ограда се користи за време
трајања радова и помера се у зависности од
дела у коме се врши реконструкција.
Вертикалне цеви поставити на заштитним
папучама тако да се не оштети постојећа
подлога. Строго је забрањено било какво
анкеровање за постојећу подлогу (камену и
асфалтну). Скела мора бити статички
стабилна. Скелу прима и преко дневника даје
дозволу за употребу статичар. Користи се све
време трајања радова. Обрачун по м1
ограде.

m1

61,00

C

Сигнализација

1.

Израда и постављање табли обавештења да
се изводе грађевински радови, са основним
подацима о објекту, извођачу, инвеститору и
пројектанту. Табла је димензија 200х100цм.
Обрачун по комаду табле.

ком.

1,00

Израда и постављање табли и других ознака
са упозорењем, а по техничким прописима.
Табла је димензија 80х60цм. Обрачун по
комаду табле.

ком.

2,00

паушал

1,00

2.

D

Чишћења

1.

У току радова извршити више пута грубо
чишћење градилишта од грађевинског шута
са преносом шута на депонију градилишта.
Плаћа се једанпут, без обзира на број
чишћења. Обрачун паушално

F

Шут

1.

По
завршетку
радова
очистити
од
грађевинског шута. Обрачун паушално.
"

паушал

1,00

Прикупљање шута на градилишну депонију. У
току и по завршеним радовима са
градилишта прикупити шут, вишак земље и
други отпадни материјал са објекта,
приступачну за утовар у камион. Обрачун по
м3 прикупљеног шута.

m3

8,00

2
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3

Одвоз шута. Прикупљени шут, вишак земље,
и других отпадних материјала, утоварити у
камион и одвести на депонију удаљену 5км
од градилишта. Обрачун по м3 одвезеног
шута.

II

Укупно припремно завршни радови
ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ

A

Испитивање и документација

1.

Сондирање и истраживање елемената
објекта. Сондирање вршити пажљиво, по
налогу и инструкцији пројектанта. О
резултатима
сачинити
извештај.
Све
отворене сонде, фото и технички снимити и
исцртати у размери. Обрачун по радном
дану.

m3

8,00

дан

3,00

Укупно истраживачки радови
III

РУШЕЊЕ

1.

Рушење оштећених делова постојећег
потпорног зида зиданог од камена, носача
оградног зида. Након рушења камен очистити
и депоновати у кругу градилишта јер ће се
исти
поново користити за дозиђивање
порушених делова потпорног зида. Сав
остали шут од рушења ручно извести ван
објекта, утоварити у камион и одвести на
депонију
удаљену
до
10км.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.

m3

9,23

Ручно чишћење фуга у дубини од 2цм на
потпорном зиду од камена са утоваром шута
у возило и одвозом на градску депонију
удаљену
до
10км
и
истоваром.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

m2

30,78

Ручно пажљиво рушење постојећих камених
капа ширине око 60цм са оградног зида са
одлагањем на градилишну депонију јер ће
исте поново монтирати на оградни зид. Сав
остали шут од рушења ручно извести ван
објекта, утоварити у камион и одвести на
депонију
удаљену
до
10км.
Обрачун по м' комплет изведене позицију.

m'

15,50

2.

3.
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4.

5.

6.

Пажљиво ручно бушењу отвора за отицање
воде барбакана димензија око ø75мм, на
удаљењу како је то дато у графичком
прилогу. Тачан положај барбакана дат је на
цртежу. Бушење отвора извршити крунским
бургијама и то тако да пад буде ка споља у
односу на порту, тј омогућити отицање воде
ка споља, ван манастирског комплекса. У ове
избушене отворе уградити ПВЦ цеви
довољне дужине да пролазе и кроз накнадно
изливен армирано бетонски зид. Кроз ове
цеви ће након завршетка радова моћи
несметано да се врши оцеђивање, дренажа
тла. Сав шут од рушења ручно извести ван
објекта, утоварити у камион и одвести на
депонију
удаљену
до
10км.
Обрачун дат паушално за комплет изведену
позицију.
паушал

1,00

У постојећем ињектираном зиду извршити
бушење рупа на растеру И76 у оба
ортогонална правца по површини зида, са
унутрашње стране, ка порти, у које ће бити
постављени анкери за везу постојећег
потпорног зида и новог армирано бетонског
ојачања. Рупе избушити у нагибу ка споља. У
претходно избушене и очишћене рупе, улици
цементни
малтер
са
додатком
суперпластификатора
и
адитива
за
конпензацију скупљања (типа КЕМА Еxпан) и
потом уградити анкер од ребрасте арматуре
Р20.
Обрачун дат паушално за комплет изведену
позицију.
паушал

1,00

Непредвиђени радови приликом рушења
(разни ситни бетонски и зидарски радови
подупирање и обезбеђење камених зидова и
слично).
Обрачун паушално.

1,00

паушал

Укупно рушење
IV

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Све
земљане
радове
радити
са
одговарајућом радном снагом, по важећим
нормативима и техничким
прописима и
општим условима предвиђеним за ову врсту
радова.
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1.

1/1
1/2
2.

2/1
2/2
3.

3/1
3/2
4.

Рашчишћавање терена са дворишне стране
(50% машински и 50% ручно) оградног зида
са скидањем шибља и корова и рушењем
постојећег дрвећа са вађењем корења и
скидањем и скидањем површибског слоја
земље дебљине до 10цм, а у просечној
ширини од око 4.00м од оградног зида
објекта.
Обрачун по м2 са одвозом на депонију
удаљену до 10км са утоваром, истовар-ом из
возила и грубим планирањем шибља, корова,
порушеног дрвећа и ископаног слоја земље
на депонији.
Ручни ископ земље
Машински ископ земље

m2
m2

32,98
32,98

Ископ слоја хумуса дебљине д=20цм у
просечној ширини од 4.00м, унутар оградног
дворишног зида (50% машински и 50% ручно)
са депоновањем градилишну депонију, а за
касније насипање.
Обрачун по м3 скинутог слоја хумуса, и
одлагањем на градилишну депонију.
Ручни ископ земље
Машински ископ земље

m3
m3

6,60
6,60

Рашчишћавање терена са спољне стране
оградног зида (50% машински и 50% ручно),
а на местима где је потребно изврћити
санацију темемеља са скидањем шибља и
коров и ископом поврћинског слоја земље.
Обрачун по м3 са одвозом на депонију
удаљену до 10км са утоваром, истоваром из
возила и грубим планирањем и ископаног
материјала на депонији.
Ручни ископ земље
Машински ископ земље

m3
m3

0,41
0,41

Ископ земље III и IV категорије са дворишне
стране оградног зида (50% машински и 50%
ручно) а ради израде ојачања истог. Ископ
радити у свему како је то дато попречним и
подужним пресецима у пројекту и у
наизменичним сегментима да неби дошло
до урушавања зида. Сву ископану земљу
одлагати поред ископа а на даљину за даљи
несметани рад.
Обрачун по м3 комплет изведену позицију.
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НАПОМЕНА:
У току радова на ископу земље, водити
рачуна о постојећој маси зида и уколико се
установи да је постојећи потпорни зид лошег
квалитета неопходно га је президати или
уколико је статички стабилан предузети мере
чишћења и попуњавања фуга са обе стране
4/1
4/2

Ручни ископ земље
Машински ископ земље

5.

Ископ земље ИИИ и ИВ категорије са
спољашње стране потпорног зида (50%
машински и 50% ручно), а ради израде
ојачања оштећених
делова темеља
потпорног-оградног зида. Ископ радити у
свему како је то дато попречним и подужним
пресецима у пројекту. Сву ископану земљу
одлагати поред ископа а на даљину за даљи
несметани
рад.
Обрачун по м3 комплет изведену позицију.
НАПОМЕНА:
У току радова на ископу земље, водити
рачуна о постојећој маси зида и уколико се
установи да је постојећи потпорни зид лошег
квалитета неопходно га је президати или
уколико је статички стабилан предузети мере
чишћења и попуњавања фуга са обе стране

5/1
5/2

Ручни ископ земље
Машински ископ земље

6.

Насипање здраве замље из ископа поред
оградног зида са унутрашње стране (50%
машински и 50% ручно) у слојевима од 20цм
са набијањем до потпуне збијености и
евентуалним квашењем. Сабијање насуте
земље набијати до постизања потребног
модула стичљивости, а према статичком
прорачуму и геомеханичком
елаборату.
Збијеност земље доказује се атестом, а који
обезбеђује извођач радова о свом трошку.
Обрачун за насипање је дат према
пројектованом терену поред оградног зида.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.

6/1
6/2

Ручно насипање земље
Машинскио насипање земље

m3
m3

83,06
83,06

m3
m3

2,68
2,68

m3
m3

42,51
42,51
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7.

7/1
7/2
8.

8/1
8/2
9.

10.

10/1
10/2

Насипање здраве замље из ископа поред
оградног зида са спољашње стране у
слојевима од 20цм (50% машински и 50%
ручно) са набијањем до потпуне збијености и
евентуалним квашењем. Сабијање насуте
земље вршити одгова-рајућим алатом и
машином,
а
до
постизања потребног модула стишљивости, а
према статичком прорачуну и геомеханичком
елаборату. Збијеност земље доказује се
атестом а који обезбеђује извођач радова о
свом трошку. Обрачун за насипање је дат
према пројектованом терену за тротоаре са
спољне
стране
оградног
зида.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.
Ручно насипање земље
Машинскио насипање земље

m3
m3

0,41
0,41

Насипање
терена
ископаним-здравим
хумусом поред оградног зида са унутрашње
стране (50% машински и 50% ручно) у
слојевима од по 15цм са
квашењем и
набијањем
до
потребног
модула
стишљивости
предвиђеног
пројектом
нивелације терена. Радове извести у свему
према
пројекту
и
детаљима.
Обрачун
по
м3
изведеног
насипа.
Ископани хумус
Ручно насипање земље
Машинскио насипање земље

m3
m3

6,60
6,60

Довоз и насипање земље-хумуса са градске
депоније удаљене до 10км
са ручним
утоваром и истоваром земље из возила и
машинским
насипањем
И
ручним
разастирањем.
Ценом
је
обухваћен
коефицијенат растреситости земље (1,25), а
обрачун земље је у самониклом стању.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.

m3

6,59

Набавка, насипање и разастирање слоја
шљунка - иберлауфа (50% машински и 50%
ручно)
за
дренажу, грулације 3-5цм, а
поред дела ојачаног оградног зида од
армираног бетона. У ширини шљунка за
дренажу преко шљунка поставити један слој
геотекстила (филтер
пластике), а ради
спрачавања
продора
корења.
Обрачун по м3 за комплет изведену позицију.
Ručno nasipanje iberlaufa
Mašinskio nasipanje iberlaufa

m3
m3

13,72
13,72
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11.

Одвоз
вишка
ископане
земље
ван
градилишта на градску депонију удаљену до
10км са ручним утоваром и истоваром зеље
из возила и грубим планирањем земље на
депонији. Ценом је обухваћен коефицијенат
растреситости земље (1,25), а обрачун
земље
је
у
самониклом
стању.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.

m3

85,62

m3

33,80

Укупно земљани радови
V

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ
РАДОВИ
Све бетонске и армирано бетонске радове
радити са стручном радном снагом уз
примену важаћих норматива, техничких
прописа и општих услова предвиђених за
ову врсту радова а према подацима из
пројекта и статичког рачуна и статичких
детаља. Јединична цена радова поред
израде и уградње бетона обухвата израду,
минтажу и демонтажу оплате, са чишћењем
исте, разне додатке бетону у зависности од
намене, одржавања бетона, уградјивање
свих металних елемената, који се уградјују у
свезу бетонску масу, потребне скеле и друге
помоћне
радове.
НАПОМЕНА:
Бетон куповати као готов производ довести
до ограде са спољашње стране и ручно га
уграђивати у предходно ручно израђену
дрвену оплату са постављеним барбаканама.

1.

Бетонирање армирано бетонских темељних
ојачања сложеног пресека, са унутрашње
стране оградног зида, бетоном МБ-30 заједно
са израдом потребне оплате и постављањем
ПВЦ барбакана пресека Фи=75мм, а на
растојању према пројекту. Бетонско ојачање
радити у сегментима
како је то дато
пројектом статике и статичким детаљима.
Обрачун по м3 комплет изведеног АБ
ојачања заједно са потребном оплатом и
постављеним барбаканама.
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2.

Набавка и уградње цевчица за ињектирање
на међусобном удаљењу 50 x 50цм у оба
ортогонална правца и са обе стране зида, а у
свему према цртежу. Након тога приступити
ињектирању зида, све време водећи рачуна о
његовој стабилности. Ињекциона смеса је
продужни малтер направљен на лицу места.
По завршетку ињектирања, након завршетка
процеса везивања каменог агрегата и
малтера у компактну зидну масу, приступа се
бушењу отвора за отицање воде – барбакана
Обрачун дат паушално за комплет изведену
позицију.
паушал

1,00

Укупно бетонски и армирамо бетонски
радови
VI

АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Све армирацке радове радити са струцном
радном, снагом
уз примену вазецих
норматива, техницких прописа и опстих
услова предвидјених за ову врсту радова.
Јединицна цена радова обухвата израду
комплетне позиције са свим потребним
помоц-ним радовима и скелом.

1.

2.

Набавка, чишћење, сечење, савијање,
монтажа и уграђивање ребрасте арматуре
ознаке Р 1 Количина арматуре узета је из
конструктивних
детаља.
Обрачун по килограму уграђене арматуре.
Набавка, чишћење, сечење, монтажа и
уграђивање мрежасте арматуре ознаке (МАГ
500-560), Q 524. Количине арматуре узете су
из
конструктивних
детаља.
Обрачун по килограму уграђене арматуре.

kg

1.360,00

kg

430,00

Укупно армирачки радови
VII

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
Све зидарске радове радити са стручном
радном снагом, уз примену вазаћих
норматива, техничких прописа и општих
услова предвидјених за ову врсту радова.
Јединићна цена радова обухвата израду
комплетне позиције, са свим
потребним
помоћним радовима и скелом.
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1.

Презиђивање оштећених делова потпорног
зида постојећим предходно порушеним
ломљеним каменом (посебно обрачунато) са
заменом лошег камена новом са локалног
каменолома око 15%. Зидање радити у
продужном малтеру размере 1:2:6. Зидање
радити са употребом одговарајуће покретне
зидарске
скеле.
Обрачун по м3 комплет изведене позиције.

2.

22,39

m'

15,50

m2

30,78

Постављање предходно демонтиране камене
капе зида (посебно обрачунато) преко
оградног зида, а камена капе се поставља на
зид слоју цементног малтера размере 1:3 са
употребом покретне зидарске скеле. Пре
постављања камених капа са доње стране
обавезно формирати линију окапнице како
би се спречило сливање воде низ камени
зид. Ображуном јединачне цене позиције
предвидети замену око 10% окапница које су
оштећене.
Обрачун по м2 комплет изведене позиције.

3.

m3

"Малтерисање предходно очишћених фуга на
потпорном зиду од ломљеног камена
(посебно обрачунато) продужним малтером
размере 1:3:9 максималне дебљине 2цм.
Обрачун по м2 заједно са употребом
одговарајуће зидарске скеле.
Укупно зидарски радови

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗИДА
I
II
III
IV
V
VI
VII

ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ
Укупно динара:
ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ Укупно
динара:
РУШЕЊЕ Укупно динара:
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Укупно динара:
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ
РАДОВИ Укупно динара:
АРМИРАЧКИ РАДОВИ Укупно динара:
ЗИДАРСКИ РАДОВИ Укупно динара:
УКУПНО ДИНАРА:
ПДВ
УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СВИХ РАДОВА
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II

РАДОВА НА КОНЗЕРВАЦИЈИ ФАСАДЕ СПАСОВЕ ЦРКВЕ
РАДОВИ НА
КОНЗЕРВАЦИЈИ ОГРАДНОГ ЗИДА
СВЕГА
ПДВ 20%
УКУПНО

У _______________
Дана __________2019.

ПОНУЂАЧ
М.П.

_____________________
(потпис овлашћеног лица)
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