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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ГО Барајево
Адреса: Светосавска бр. 2, 11460 Барајево
Интернет страница www.barajevo.org.rs одакле можете преузети конкурсну
документацију, исту можете преузети и са портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке,
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број VIII-02 404-38/2017 је
набавка добра- Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Лице за контакт: Јелена Стевановић, службеник за јавне набавке
e - mail адреса: javne.nabavke@barajevo.org.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. VIII-02 404-38/2017 је набавка добара - Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево.
Назив и ознака из општег речника набавки:
44111000 - материјал за градњу
44221000 - прозори, врата и сродни артикли
44411000 - санитарни производи
44300000 – каблови, жице и сродни производи

2. Партије
Предметна набавка није обликована по партијама
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набваке су добра - Набавка грађевинског материјала са
доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица
на територији ГО Барајево. Тачан опис и количине грађевинског материјала дати су у
оквиру Обрасца број 8 - Образац структуре цене.
Место испоруке добара - достава и истовар грађевинског материјала се врши на
територији ГО Барајево на адресама крајњих корисника. Адресе крајњих корисника и
бројеви телефона биће достављени изабраном понуђачу приликом закључења
уговора.
Рок испоруке - не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.
 Испорука започиње по испуњењу уговорних услова
 Истовар на дестинацији крајњих корисника мора бити у унапред договорено
време
 Паковање материјала мора да буде примерено ручном истовару и
манипулацији
 Амбалажа, палете, везови итд. су неповратни и укључени су у цену производа
 Испорука се врши према количинама из појединачних спецификација
 Испоручилац сноси пуну одговорност за безбедност радника, пролазника и
присутних лица при истовару, као и за евентуално причињену штету трећим
лицима
 Истовар се врши на начин којим се не омета и не ограничава саобраћај, проток
и комуникација пролазника и не оштећује и нарушава околина и природна
средина и здравље и безбедност људи
 Понудом морају бити обухваћени сви материјали из описа-спецификације

М.П
Потпис одговорног лица
_____________________

Напомене: Образац Техничке спецификације понуђач мора да попуни, овери печатом
и потпише, чиме понуђач потврђује да испуњава услове предметне набавке.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;

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

Конкурсна документација

5/67

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона) (Образац бр.2).
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона) -Образац бр. 11
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2. 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 IV одељак 3.-Образац бр.2), којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Тач.1) до 3) . 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 IV
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену
печатом.
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
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Образац бр. 2
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ 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 отвореном поступку јавне набавке добра- Набавка грађевинског
материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе
избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02 404-38/2017 испуњава све услове
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Образац бр. 3
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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 отвореном поступку јавне набавке - Набавка грађевинског материјала
са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих
лица на територији ГО Барајево , број VIII-02 404-38/2017, 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:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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 понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Управа Градске општине Барајево, Светосавска 2, 11460
Барајево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра- Набавка грађевинског
материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за
потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-404-38/2017 - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 03.04.2017. године до 12.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Јавно отварање понуда ће се обавити 03.04.2017 у 13.00 часова у
просторијама Одељења за планирање инвестиције и развој ГО Барајево, ул.
Светосавска бр.4, 11460 Барајево. У Записник о отварању понуда, понуде се уписују по
редоследу пристизања. Јавном отварању може присуствовати свако заинтересовано
лице.
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
Комисији наручиоца, поднети овлашћења за учешће у поступку отварања понуда
односно заступање понуђача. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује
у Записник о отварању понуда.
Записник о отварању понуда, након завршеног поступка, потписују овлашћени
представници понуђача и чланови Комисије. Фотокопија записника се доставља
понуђачима који су поднели понуде а нису присуствовали отварању у року од 3 (три)
дана од дана отварања понуда, док се уручује лично присутним овлашћеним
представницима понуђача.

Конкурсна документација

10/67

Понуда мора да садржи:
1. Техничке карактеристике – спецификација (образац бр.1),
мора бити потписана
и оверена, према упутству у
наведеном поглављу.
Поглавље III- стране 4
2. Изјава понуђача и подизвођача (уколико понуђач наступа са
подизвођачем) о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона
(обрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени додатни услови морају бити Поглавље IV – стране 5-9
испуњени и докази за исте достављени на начин како је назначено
у упутству.
3. Образац понуде – попунити, потписати и оверити, према
упутству у назначеном поглављу (Обрасци 4. 5, 6 и 7)
Поглавље VI-страна 20-23
1. Образац структуре ценe са упутством како да се попунипопунити, потписати и оверити, према упутству у назначеном
поглављу, попуњена без додатака, без уписивања изван Поглавље VIII-страна 29-64
табеле, све колоне морају бити попуњене (Образац бр.8)
2. Изјава о поштовању прописа (Образац бр.11)
Поглавље XI-страна 67
3. Модел уговора – попунити, потписати и оверити, према
упутству у назначеном поглављу
Поглавље VII-страна 24-28
4. Образац трошкова припреме понуде попунити, потписати и
оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац Поглавље X-страна 65
бр.9)
5. Образац изјаве о независној понуди - попунити, потписати
и оверити, према упутству у назначеном поглављу (Образац Поглавље X-страна 66
бр.11)
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Напомена:
Све наведено чини саставни део понуде (техничка спецификација, сви потребни докази, наведени обрасци као и модел уговора),
тако се све мора попунити, приложити и оверити на начин и према упутству наведеном у поглављима, како би поднета понуда
била прихватљива. Уколико се начини грешка приликом попуњавања, исту прецртати, тако да оно сто је исправљено остане
видљиво и читко а место начињене грешке оверити печатом.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. и 76. Закона),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.
Закона
Уколико понуђач не достави ове обрасце, или их достави непопуњене, непотписане или неоверене наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација је означена од стране 1 закључно са страном 67 с тим што понуђач није у обавези да достави комплетну
конкурсну документацију већ је обавезан да достави попуњене, потписане и печатом оверене обрасце у складу са упутством, и
измене, допуне, информације или појашњења у вези са припремањем понуде које ће наручилац у случају потребе издати сагласно
члано 63 ЗЈН.
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3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Управа Градске општине
Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-40438/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-40438/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-40438/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево, број VIII-02-40438/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
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6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
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) до
7) Закона и то податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
- да споразум садржи податке о понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце
из конкурсне документације (изузев оних који се дају под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу те обрасце потписују сви чланови групе понуђача)
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова наведених у поглављу IV.
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.
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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.
Рок плаћања не може бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45 (четрдесет пет) дана
[рок је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема
правилно испостављеног рачуна, односно на основу документа који испоставља
понуђач, а након потврде лица одређеног од стране наручиоца којим је потврђено да
су наведена добра испоручена. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока (испорука добра) – Рок испоруке добара не може бити дужи
од 20 дана од дана закључења уговора.
8.3. Место испоруке добра:
Место испоруке добара- адресе крајњих корисника
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.
8.5. Додатни захтеви у вези прихватљивости понуде
Понуде које имају битне недостатке, које су условне, недовољно читке или
неразумљиве, или које садрже додатке који нису тражени или остале нерегуларности,
које су такве да се због свега наведеног не може утврдити стварна садржина и није
могуће упоредити ту понуду са другим, биће одбијене и неће ући у даље разматрање.
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 1)
поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;2) учинио повреду конкуренције;3)
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 4) одбио да достави доказе и
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао, а све у складу са чл.82. Законa

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 понуде, поред грађевинском материјала су укључени и трошкови доставе и
истовара грађевинског материјала.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу
којих је одређена.
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Као финансијску гаранцију за добро извршење уговорене обавезе, понуђач је
обавезан да у моменту потписивања уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену
бланко меницу, за добро извршење уговора у висини од 10% од вредности понуде без
ПДВ-а. Уз меницу Добављач доставља:
1. менично овлашћење прописно сачињено, потписано и оверено
2. фотокопију захтева за регистрацију менице код надлежне банке
3. фотокопију Картона депонованих потписа
4. фотокопију ОП обрасца.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач
не извршава уговорне обавезе.
Меница као гаранција за добро извршење посла мора да траје најмање десет дана
дуже од истека рока за коначно извршење уговора.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца:
Управа ГО Барајево, Светосавска бр. 2, 11460 Барајево, електронске поште на e-mail:
javne.nabavke@barajevo.org.rs или факсом на број: 011-8302-444, тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН- бр. VIII-02 40438/2017. 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.
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
13. 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.
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају
истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача
који је понудио дужи рок плаћања.
16. 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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде. (Образац изјаве из поглавља XI ).
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
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 javne.nabavke@barajevo.org.rs, факсом на број: 011/8302-444 или
препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Управе ГО Барајево, Светосавска
бр. 2, 11460 Барајево. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од
дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3љ.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог 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 истеке рока за подношење
понуда, а након истека рока из става 3.овог члана сматраће се благовременим уколико
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоци захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4.овог
члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
Приликом подношења захтева за заштиту права, Подносилац захтева је дужан да
изврши уплату прописане таксе у износу од 60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе,
у смислу члана 156. Став 1.тачка1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Потврда о извршеној уплати таксе мора да 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.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
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(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.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Образац бр.4
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра- Набавка
грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих
корисника, за потребе избеглих лица на територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 40438/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Датум
____________

Понуђач
____________
М. П.
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Образац бр.5
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се
попуни и достави за сваког подизвођача.
Датум
_____________
Понуђач
М. П.
_________________
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Образац бр.6
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

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

Датум

Понуђач
М. П.

__________________________

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

____________________

22/67

Образац бр.7
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка грађевинског материјала са доставом и
истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на
територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања: рок плаћања не може
бити краћи од 8 (осам) дана, ни дужи од 45
(четрдесет пет) дана [рок је дефинисан у складу
са Законом о роковима измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.
гласник РС” бр. 119/2012)], од дана службеног
пријема правилно испостављеног рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок важења понуде - не може бити краћи од 30
дана од дана отварања понуда.
Рок испоруке: Рок испоруке добара не може
бити дужи од 20 дана од дана закључења
уговора.

Рок за плаћање је _________
дана од дана службеног
пријема
правилно
испостављеног рачуна.

Рок важења
________ дана.
Сагласни:
ДА

понуде

је

НЕ

Место и начин испоруке: Место испоруке
добара- адресе крајњих корисника
Сагласни:
ДА
Датум

НЕ
Понуђач

М. П.
_____________________________

____________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
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МОДЕЛ УГОВОРА





Модел уговора је упориште за израду уговора уколико понуда понуђача буде
изабрана.
Понуђач попуњава све податке у Моделу у складу са својом понудом.
У случају подношења заједничке понуде или понуде са учешћем подизвођача, у
моделу морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи.
Модел уговора мора бити потписан и оверен.
МОДЕЛ УГОВОРА О
НАБАВЦИ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Закључен између:
Закључен дана ………………. године између:
1. Наручиоца, УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Са седиштем у Барајеву, улица: Светосавска бр. 2,11460 Барајево, ПИБ: 101954875,
МБ: 07001126
Број рачуна: 840-74640-84. Назив банке: Извршење буџета ГО Барајево, Управа за
трезор
Телефон: 011/8302-388, Телефакс: 011/8302-444
кога заступа Заменик начелника Управе ГО Барајево Тихомир Јелић ( у даљем
тексту: наручилац ),
2. Понуђача __________________________________________________________
Са седиштем у __________________________________________________ улица:
______________________________________________________________________,
ПИБ: _____________________________________, МБ: ________________________
Број рачуна:____________________________________________________________
Назив банке:___________________________________________________________
Телефон:______________________________________________________________,
Телефакс:______________________________________________________________
кога заступа ____________________________________________ ( у даљем тексту:
давалац услуга ),
(доње црте попуњавају само понуђачи који подносе заједничку понуду односно понуду са учешћем
подизвођача, тако што уписују називе свих учесника заједничке понуде односно свих
подизвођача)

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Основ уговора
Јавна набавка број VIII-02-404-38/2017
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________ (попуњава наручилац)
Понуда изабраног понуђача бр. ________ од ________________ (попуњава наручилац)

Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка грађевинског материјала са доставом и
истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на
територији ГО Барајево, у свему према понуди број ___________ (попуњава наручилац)
Члан 2.
Добављач се обавезује да испоручи, превезе и истовари грађевински материјал
из члана 1. Овог уговора за потребе крајњих корисника, на територији ГО Барајево, на
темељу појединачних спецификација за сваку истоварну дестинацију, према властитој
динамици и на сопствени ризик.
Члан 3.
Укупна цена грађевинског материјала из члана 1. Овог уговора, износи
_______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _____________ динара са
урачунатим ПДВ-ом.
У цену су укључени трошкови паковања и превоза грађевинског материјала и
ангажовање радне снаге за истовар грађевинског материјала на свакој истоварној
дестинацији.
Јединичне цене из усвојене понуде су непромењиве.
Члан 4.
Добављач је дужан да у моменту закључења овог уговора достави Наручиоцу,
као финансијско обезбеђење за добро извршење посла, оригинал сопствену бланко
меницу, у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи укупно
____________________ динара, заједно са пратећим документима:
 Менично овчашћење - потписано и оверено
 фотокопију Картона депонованих потписа
 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање
понуђача);
 фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке,
као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.
Рок важења менице мора бити најмање 10 дана дужи од истека рока за коначно
извршење овог уговора.
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Члан 5.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
Извршилац не извршaва преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан
Уговором.
Члан 6.
Наручилац се обавезује да уплати испоручиоцу износ из члана 2. Овог уговора,
по извршењу уговорних обавеза у року од ________ дана од дана службеног пријема
фактуре одобрене од стране овлашћеног лица наручиоца.
Члан 7.
Добављач се обавезује да уговорену испоруку изврши у року од __________
дана од дана потписивања уговора.
Уговорне стране су сагласне да се даном испоруке грађевинског материјала
сматра дан испоруке на адреси крајњег корисника.
Добављач се обавезује да уплати уговорну казну од једног промила за сваки дан
кашњења у испоруци грађевинског материјала а највише 5℅ од уговорене вредности
посла.
Члан 8.
Отпремница која прати испоруку грађевинског материјала мора да гласи на Градска општина Барајево и мора да садржи:
- врсту грађевинског материјала
- количину
- име и презиме крајњег корисника (штампаним словима)
- датум испоруке
- потпис представника добављача и крајњег корисника
Отпремница се сачињава у 3 (три) истоветна примерка од којих је по један
примерак за Добављача, корисника и Наручиоца.
У случају да се грађевински материјал испоручује истом крајњем кориснику
сукцесивно односно у више наврата, за сваку испоруку сачињава се посебна
отпремница.
Члан 8.
Грађевински материјал који се испоручује мора бити фабрички нов, у
оригиналном паковању и испоручен на адресу крајњег корисника о трошку
Добављача.
Члан 9.
Добављач се обавезује да грађевински материјал чија је куповина предмет овог
уговора, испоручи у уговореној количини, врсти и квалитет.
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Члан 10.
Квалитет робе која је предмет овог уговора мора одговарати важећим домаћим и
међународним стандардима за ту врсту робе.
Уколико се на добрима која су предмет уговора установи било какав недостатак
или добро није уговореног квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда,
Наручилац ће добављачу доставити писану рекламацију.
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на количину или квалитет добара
мора бити сачињена у писаној форми и достављена Добављачу у року од 2 дана од
дана пријема добара. У том случају, Добављач је у обавези да спорну робу достави у
траженој количини или је замени одмах по пријему писане рекламације Наручиоца без
икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају да то не учини најкасније у року
од 5 дана од дана пријема писане рекламације Уговор се сматра раскинутим, с тим да
га Наручилац може одржати на снази тако што ће о томе обавестити другу уговорну
страну, а Добављач је одговоран Наручиоцу за насталу штету.

Члан.11
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до испуњења
уговорних обавеза.
Члан 12.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране може захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у
потпуности благовремено извршила.
О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем да
обавести другу страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана
од дана пријема писменог обавештења.
Члан 13.
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Члан 14.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном
надлежан је Привредни суд у Београду.
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Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су 2 (два) за
Добављача и 4 (четири) за Наручиоца.

ЗА НАРУЧИОЦА
________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_____________________
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

образац 8

1. Корисник: Поповић Јован

Opis građevinskog materijala

1

1
2
3

1
2
3
4

OSNOVNI GRAĐEVINSKI
MATERIJAL
Cement za betone do MB 30
MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Malter za malterisanje
Pripremljeno krečno - cementno vezivo
Krečna glet masa
Bezcementna krečna masa za gletovanje
Poludisperzivna boja
Poludisperziona boja razrediva vodom
MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Unutrašnje podne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Unutrašnje zidne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Lepak za keramičke pločice
Fleksibilni, polimer-cementni lepak
Fleksibilna masa za fugovanje
Vodoodbojna fug masa na bazi cementa

Jed.
prod.

kg

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
prodajna
cena sa PDVom

Količina

UKUPNO bez
PDV/a

UKUPNO sa PDVom

6.000,00

kg
kg

10.160,00
1.125,00

kg

75,00

m2

46,00

m2

40,00

kg

275,00

kg

36,00
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5

Laminat - jakopresovani (HLP)
sa klik sistemom, dezen: hrast natur
(prirodni)
6 Lajsne za laminat od medijapana
materijal: medijapan / MDF
7 Podloga za laminat od polietilenske pene
Sunđerasta podloga za laminat
8 Cementni suvi estrih (cementna
košuljica).
Pripremljeno cementno praškasto vezivo
9 Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
10 Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
A debljine d=2 cm

1
A
2

3

4

5

MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga
Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju,
namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina

m2

50,00

m1

62,40

m2

66,00

kg

9.200,00

m2

120,00

/

/

m2

/

105,00

/

m2
kg

250,00
3.120,00

m2

300,00

kg

50,00

/
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A

boja približna RAL 1034 -kajsija

kg

875,00

1

MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE
Kondor V-3 (hidroizolaciona traka)
Plastomer-bitumenska traka,
uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm

m2

80,00

1

A
2

A
B
C
D
3

A
B
C

STOLARIJA
Ulazna vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
DK 120x210 cm - Leva
90+30 cm
Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 60x60 cm
JK 80x80 cm
JK 80x120 cm
DK 120x120 cm
Balkonska vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 90x210 cm - Leva
JK 90x210 cm - Desna
DK 140x210 cm

/

kom
/

kom
kom
kom
kom
/

kom
kom
kom
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/

2,00
2,00
2,00
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4

A
B
C
D

1
2

3
4
5

6
7
A

Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)

Vodovod Kanalizacija Oprema
Oprema u kupatilu
WC šolja od keramike I klase
Niskomontažni plastični predzidni
vodokotlić
za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom
i svim potrebnim delovima za
funkcionisanje vodokotlića
Umivaonikom sa stubom od keramike I
klase
Pravougaona akrilna tuš kada
dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom
Električni akumulacioni bojler 50l
vertikalni
grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od
emajliranog lima, sa pratećim materijalom
za ugradnju
Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika)
četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm
Baterije (slavine)
hromirane baterije za hladnu i toplu vodu
za umivaonik jednoručna stojeća

/

/

kom
kom
kom
kom

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

kom
kom

1,00
1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

/
kom
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B

C

za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom)
jednoručna sa poniklovanim savitljivim
crevom
za mašinu za veš i sudove, holender slavina
DN20/15, s pripadajućom opremom za
ugradnju

kom

1,00

kom

1,00

Укупно: __________________динара без ПДВ-а
Укупно:____________________динара са ПДВ-ом
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2. Корисник: Чанак Младена

Opis građevinskog materijala

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL
1 Cement za betone do MB 30
2 Rebrasto betonsko gvožđe (RA)
a 12 mm - dužine 12m
b 14 mm - dužine 12m
3 Glatko betonsko gvožđe (GA)
8 mm - dužine 12m
a
4 Armaturna betonska mreža
dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom
a Q188 /6x6/150x150/

1
2
3
4
5

MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm
Malter za zidanje
Pripremljeno krečno - cementno vezivo
Malter za malterisanje
Pripremljeno krečno - cementno vezivo
Krečna glet masa
Bezcementna krečna masa za gletovanje
Poludisperzivna boja
Poludisperziona boja razrediva vodom

Jed.
prod.

kg
/
kg
kg
/
kg
/
kg

kom
kg

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
prodajna
cena sa PDVom

Količina

UKUPNO bez
PDV-a

UKUPNO sa PDVom

6.400,00
/
289,64
182,04
/
151,68
/
157,84

1.280,00
1.200,00

kg
kg

11.800,00
2.000,00

kg

90,00
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MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
1 Presovani glineni crep I klase
dimenzija: 400-450x245-275 mm
2 Slemeni crep I klase (žljebnjak)
3 Paropropusna i vodonepropusna krovna
folija kontrola vodene pare iznad
termoizolacije
4 Staklena mineralna vuna
termoizolacija potkrovlja između rogova
a debljina d=10 cm
5 Parna brana
kontrola vodene pare ispod termoizolacije
6 Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
10/12 cm
a Rog/Venčanica/Raspinjača
b Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm
14/14 cm
c Stub/Grebenjača
14/16 cm
d Rožnjača
10/10 cm
e Kosnik/Pajanta
7 Krovna daska od čamove rezane građe
2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0
metra
8 Krovna letva od čamove rezane građe
3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra
9 Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm
a Horizontalni polukružni
b Vertikalni kružni oluk

kom

2.400,00

kom
m2

40,00
150,00

/

/

m2
m2
/

142,80
150,00
/

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2,45
0,81
0,70
0,80
0,36
3,96

m1

480,00

/
kom
kom

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

/
5,00
4,00

35/67

1
2
a

1
a
2

3

4

5

a

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
debljine d=2 cm
MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga
Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju, namenjen
za zaštitu fasadnih zidnih površina
boja približna RAL 8002 -braon

m2
/

120,00
/

m2

/

120,00

/

m2
kg

190,00
2.400,00

m2

250,00

kg

50,00

/

kg
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675,00
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STOLARIJA
1 Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
90+30 cm
a DK 120x210 cm - Leva
2 Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
a JK 60x60 cm
b JK 80x80 cm
c JK 80x140 cm
d JK 100x140 cm
e DK 160x140 cm
3 Balkonska vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
a JK 90x210 cm - Leva
b JK 90x210 cm - Desna

/

kom
/

kom
kom
kom
kom
kom
/

kom
kom

/

1,00
/

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
/

1,00
1,00

Укупно:__________________динара без ПДВ-а
Укупно:__________________динара са ПДВ-ом
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3.Корисник: Лабудовић Бојана

Opis građevinskog materijala

1
2
3
a

1
2
3

1
a

OSNOVNI GRAĐEVINSKI
MATERIJAL
Cement za betone do MB 30
Hidratisani gašeni kreč pripremljen u
prahu
Armaturna betonska mreža
dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom
Q188 /6x6/150x150/
MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Opeka puna (d/š/v) 250x120x65 mm
Krečna glet masa
Bezcementna krečna masa za gletovanje
Poludisperzivna boja
Poludisperziona boja razrediva vodom
MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
Rog/Venčanica/Raspinjača
10/12 cm

Jed.
prod.

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
prodajna
cena sa PDVom

UKUPNO bez
PDV-a

Količina

kg

7.500,00

kg

3.500,00

/

/

kg

394,60

kom

2.048,00

kg

1.900,00

kg

135,00

/
m3
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/
0,72
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b
2

3
4

5

a
b

1
2
3
4
5

6
7
8

Krovna štafla
5/8 cm
Krovna daska od čamove rezane građe
2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0
metra
Standardne gips kartonske ploče - Tip A
dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm
Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip
H2
dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm
Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600
cm
Horizontalni polukružni
Vertikalni kružni oluk
MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Unutrašnje podne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Unutrašnje zidne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Lepak za keramičke pločice
Fleksibilni, polimer-cementni lepak
Fleksibilna masa za fugovanje
Vodoodbojna fug masa na bazi cementa
Laminat - jakopresovani (HLP)
sa klik sistemom, dezen: hrast natur
(prirodni)
Lajsne za laminat od medijapana
materijal: medijapan / MDF
Podloga za laminat od polietilenske pene
Sunđerasta podloga za laminat
Cementni suvi estrih (cementna
košuljica).

m3

0,48

m3

1,00

kom

20,00

kom

4,00

/

/

kom
kom

5,00
4,00

m2

55,00

m2

75,00

kg

400,00

kg

52,00

m2

74,00

m1

93,60

m2

82,50

kg

9.500,00
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Pripremljeno cementno praškasto vezivo
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
10 Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
a debljine d=2 cm
9

1
a
2

3

4

5

a

1

MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga
Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju,
namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina
boja približna RAL 1034 -kajsija
MATERIJAL ZA HIDRO IZOLACIJE
Kondor V-3 (hidroizolaciona traka)
Plastomer-bitumenska traka,
uložak stakleni voal, debljina: ≥ 3 mm

m2
/

120,00
/

m2

/

105,00

/

m2

250,00

kg

2.640,00

m2

250,00

kg

50,00

/

/

kg

775,00

m2

80,00
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1

a
2

a
b
c
d
3

a
4

a
b
c
d

STOLARIJA
Ulazna vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
DK 120x210 cm - Leva
90+30 cm
Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 60x60 cm
JK 80x80 cm
JK 100x120 cm
DK 120x120 cm
Balkonska vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 90x210 cm - Leva
Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
70x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)

/

/

kom

/

1,00

/

kom
kom
kom
kom

/

2,00
1,00
3,00
3,00

/

kom
/
kom
kom
kom
kom
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/
1,00
1,00
2,00
1,00
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1
2

3
4
5

6
7
a
b

c

8

Vodovod Kanalizacija Oprema
Oprema u kupatilu
WC šolja od keramike I klase
Niskomontažni plastični predzidni
vodokotlić
za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom
i svim potrebnim delovima za
funkcionisanje vodokotlića
Umivaonikom sa stubom od keramike I
klase
Pravougaona akrilna tuš kada
dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom
Električni akumulacioni bojler 50l
vertikalni
grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od
emajliranog lima, sa pratećim materijalom
za ugradnju
Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika)
četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm
Baterije (slavine)
hromirane baterije za hladnu i toplu vodu
za umivaonik jednoručna stojeća
za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom)
jednoručna sa poniklovanim savitljivim
crevom
za mašinu za veš i sudove, holender slavina
DN20/15, s pripadajućom opremom za
ugradnju
Oprema u kuhinji
Korito sudopere od "Inox "-a (dvodelno)
(izrađeno od plemenitog nerđajućeg čelika)
orjenacione dimenzije: 780 x 435 x 150 mm

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

/

/

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00
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Električni akumulacioni bojler 5l
za ugradnju iznad sudopere, vertikalni grejač
2 kW, napon 230V, kazan izrađen od
plastike
sa pratećim materijalom za ugradnju
10 Baterija za sudoperu jednoručna stojeća
hromirana baterija za hladnu i toplu vodu
9

kom

1,00

kom

1,00

Укупно:_____________________динара без ПДВ-а
Укупно:_____________________динара са ПДВ-ом
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4.Корисник: Костић Синиша

Opis građevinskog materijala

1
2
a
3
a

1
2
3

1

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL
Cement za betone do MB 30
Rebrasto betonsko gvožđe (RA)
12 mm - dužine 12m
Armaturna betonska mreža
dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom
Q188 /6x6/150x150/
MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Malter za malterisanje
Pripremljeno krečno - cementno vezivo
Krečna glet masa
Bezcementna krečna masa za gletovanje
Poludisperzivna boja
Poludisperziona boja razrediva vodom
MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
Standardne gips kartonske ploče - Tip A
dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm

Jed.
prod.

kg
/
kg
/

jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

jedinična
prodajna
cena sa PDVom

UKUPNO bez
PDV-a

Količina

4.200,00
/
222,80
/

kg

394,60

kg

1.480,00

kg

500,00

kg

50,00

kom

8,00
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1

2
3
4
5
6
a

1
a
2

3

4

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Laminat - jakopresovani (HLP)
sa klik sistemom, dezen: hrast natur
(prirodni)
Lajsne za laminat od medijapana
materijal: medijapan / MDF
Podloga za laminat od polietilenske pene
Sunđerasta podloga za laminat
Cementni suvi estrih (cementna košuljica).
Pripremljeno cementno praškasto vezivo
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
debljine d=2 cm
MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=14 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga

m2

56,00

m1

62,40

m2

66,00

kg

5.400,00

m2

80,00

/

/

m2

/

60,00

/

m2
kg

238,50
2.940,00

m2

300,00

kg

50,00
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5

a

Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju, namenjen
za zaštitu fasadnih zidnih površina
boja približna RAL 8002 -braon

STOLARIJA
1 Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
a 90x205 cm - Leva (dubina štoka 0-16 cm)
b 90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)

/

/

kg

/

kom
kom

875,00

/

1,00
2,00

Укупно:___________________динара без ПДВ-а
Укупно:___________________динара са ПДВ-ом
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5.Корисник: Новаковић Нада

Opis građevinskog materijala

1
2
a

1
2

1
2
3
4

Jed.
prod.

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
prodajna
cena sa PDVom

Količina

OSNOVNI GRAĐEVINSKI
MATERIJAL
Cement za betone do MB 30
Armaturna betonska mreža
dim. (dxš) 6000 x 2150 = 12,9 m2/kom
Q188 /6x6/150x150/

kg
/
kg

394,60

MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Krečna glet masa
Bezcementna krečna masa za gletovanje
Poludisperzivna boja
Poludisperziona boja razrediva vodom

kg

900,00

kg

120,00

MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
Presovani glineni crep I klase
dimenzija: 400-450x245-275 mm
Biber crep I klase dimenzija: 180x380 mm
slemeni crep I klase(Žljebnjak)
Paropropusna i vodonepropusna krovna
folija kontrola vodene pare iznad
termoizolacije

UKUPNO sa PDVom

5.000,00
/

kom

2.240,00

kom
kom
m2

35,00
150,00
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PDV-a
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5

Staklena mineralna vuna
termoizolacija potkrovlja između rogova
a debljina d=10 cm
6 Parna brana
kontrola vodene pare ispod termoizolacije
7 Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
10/12 cm
a Rog/Venčanica/Raspinjača
b Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm
Stub/Grebenjača
14/14 cm
c
10/10 cm
d Kosnik/Pajanta
Klešta
6/12 cm
e
8 Krovna daska od čamove rezane građe
2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0
metra
9 Krovna letva od čamove rezane građe
3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra
10 Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip
H2
dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm
11 Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600
cm
a Horizontalni polukružni
b Vertikalni kružni oluk

1
2

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Unutrašnje podne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Unutrašnje zidne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm

/

/

m2
m2
/

109,20
150,00
/

m3
m3
m3
m3
m3
m3

2,88
1,01
1,17
0,60
0,43
4,46

m1

400,00

kom

50,00

/

/

kom
kom

4,00
6,00

m2

14,00

m2

32,00

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

48/67

3
4
5

6
7
a

1
a
2

3

4

5

a

Lepak za keramičke pločice
Fleksibilni, polimer-cementni lepak
Fleksibilna masa za fugovanje
Vodoodbojna fug masa na bazi cementa
Cementni suvi estrih (cementna
košuljica).
Pripremljeno cementno praškasto vezivo
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
debljine d=2 cm
MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga
Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju,
namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina
boja približna RAL 1034 -kajsija

kg

150,00

kg

20,00

kg

1.400,00

m2

40,00

/

/

m2

/

15,00

/

m2
kg

275,00
3.450,00

m2

300,00

kg

75,00

/

kg
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1

a
2

a
b
c
d
3

a

1
2

3

STOLARIJA
Ulazna vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 90x210 cm - Desna 90 cm
Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 60x60 cm
JK 80x80 cm
JK 100x120 cm
JK 100x140 cm
Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
80x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)

Vodovod Kanalizacija Oprema
Oprema u kupatilu
WC šolja od keramike I klase
Niskomontažni plastični predzidni
vodokotlić
za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom
i svim potrebnim delovima za
funkcionisanje vodokotlića
Umivaonikom sa stubom od keramike I

/

kom
/

kom
kom
kom
kom
/

/

2,00
/

1,00
1,00
1,00
1,00
/

kom

1,00

kom
kom

1,00
1,00

kom

1,00

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

50/67

4
5

6
7
a
b

c

klase
Pravougaona akrilna tuš kada
dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom
Električni akumulacioni bojler 50l
vertikalni
grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od
emajliranog lima, sa pratećim materijalom
za ugradnju
Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika)
četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm
Baterije (slavine)
hromirane baterije za hladnu i toplu vodu
za umivaonik jednoručna stojeća
za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom)
jednoručna sa poniklovanim savitljivim
crevom
za mašinu za veš i sudove, holender slavina
DN20/15, s pripadajućom opremom za
ugradnju

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

/

/

kom
kom

1,00
1,00

kom

1,00

Укупно:__________________динара без ПДВ-а
Укупно:__________________динара са ПДВ-ом
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6.Корисник: Вукмировић Јово

Opis građevinskog materijala

1
2

3
a
4
5
a
b
6
a
b
c
d
e
7

MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
Presovani glineni crep I klase
dimenzija: 400-450x245-275 mm
Paropropusna i vodonepropusna krovna
folija kontrola vodene pare iznad
termoizolacije
Staklena mineralna vuna
termoizolacija potkrovlja između rogova
debljina d=14 cm
Parna brana
kontrola vodene pare ispod termoizolacije
Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 400 cm
Rog/Venčanica/Raspinjača
10/12 cm
Stub/Grebenjača
14/14 cm
Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
Rog/Venčanica/Raspinjača
10/12 cm
Rožnjača
14/16 cm
Kosnik/Pajanta
10/10 cm
Klešta
6/12 cm
Tavanjače
18/26 cm
Krovna letva od čamove rezane građe
3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra

Jed.
prod.

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
prodajna
cena sa PDVom

UKUPNO bez
PDV-a

Količina

kom

1.520,00

m2

150,00

/

/

m2
m2
/
m3
m3
/
m3
m3
m3
m3
m3
m1
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96,00
150,00
/
2,60
1,25
/
0,58
0,55
0,72
0,18
1,73
724,00
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OSB3 vlagootporne konstruktivne ploče
d=18 mm / dim. 2440 x 1220
9 Vlagootporne gips kartonske ploče - Tip
H2
dimenzije: 1200-1250 x 2000 mm
10 Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600
cm
a Horizontalni polukružni
b Vertikalni kružni oluk
8

1
2
3
4
5

6
7
8

9

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Unutrašnje podne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Unutrašnje zidne keramičke pločice
Min. dimenzije pločica: 200x300 mm
Lepak za keramičke pločice
Fleksibilni, polimer-cementni lepak
Fleksibilna masa za fugovanje
Vodoodbojna fug masa na bazi cementa
Laminat - jakopresovani (HLP)
sa klik sistemom, dezen: hrast natur
(prirodni)
Lajsne za laminat od medijapana
materijal: medijapan / MDF
Podloga za laminat od polietilenske pene
Sunđerasta podloga za laminat
Cementni suvi estrih (cementna
košuljica).
Pripremljeno cementno praškasto vezivo
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.

kom

95,00

kom

10,00

/

/

kom
kom

7,00
4,00

m2

20,00

m2

30,00

kg

150,00

kg

20,00

m2

50,00

m1

32,00

m2

82,50

kg
12.000,00
m2
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10 Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
a debljine d=5 cm

1
a
2

3

4

5

a

1

a

MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=14 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga
Fasadni tankoslojni akrilni malter
Završni malter u pastoznom stanju,
namenjen za zaštitu fasadnih zidnih površina
boja približna RAL 1034 -kajsija
STOLARIJA
Ulazna vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
DK 120x210 cm - Desna 90+30 cm

/

/

m2

/

60,00

/

m2
kg

100,00
1.260,00

m2

150,00

kg

25,00

/

/

kg

/

kom
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350,00

/

1,00
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2

a

Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 60x60 cm
JK 80x80 cm
JK 80x120 cm
DK 120x120 cm
DK 140x140 cm
Krovni prozor sa aluminijumskom
opšivkom od laminirane i impregnirane
čamove građe
dimenzije 66 x 118 (širinaxvisina)
Balkonska vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 90x210 cm - Desna
Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
90x205 cm - Desna (dubina štoka 0-16 cm)

1

Vodovod Kanalizacija Oprema
Oprema u kupatilu
WC šolja od keramike I klase

a
b
c
d
e
3

a
4

a
5

/

kom
kom
kom
kom
kom
/

kom
/

kom
/

/

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
/

1,00
/

2,00
/

kom

2,00

kom

1,00
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2

3
4
5

6
7
a
b

c

Niskomontažni plastični predzidni
vodokotlić
za nisku montažu iznad wc šolje sa plovkom
i svim potrebnim delovima za
funkcionisanje vodokotlića
Umivaonikom sa stubom od keramike I
klase
Pravougaona akrilna tuš kada
dimenzija 90x90cm sa odlivnim ventilom
Električni akumulacioni bojler 50l
vertikalni
grejač 2 kW, napon 230V, kazan izrađen od
emajliranog lima, sa pratećim materijalom
za ugradnju
Ogledalo sa etažerom (iznad umivaonika)
četvrtasto, min. dimenzija 80x60cm
Baterije (slavine)
hromirane baterije za hladnu i toplu vodu
za umivaonik jednoručna stojeća
za tuš kadu (sa tuš ručicom i tuš crevom)
jednoručna sa poniklovanim savitljivim
crevom
za mašinu za veš i sudove, holender slavina
DN20/15, s pripadajućom opremom za
ugradnju

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

kom

1,00

/

/

kom
kom

1,00
1,00

kom

1,00

Укупно:___________________динара без ПДВ-а
Укупно:___________________динара са ПДВ-ом
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7.Корисник: Пајић Јово

Opis građevinskog materijala

OSNOVNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL
1 Cement za betone do MB 30
2 Rebrasto betonsko gvožđe (RA)
a 12 mm - dužine 12m
b 14 mm - dužine 12m
3 Glatko betonsko gvožđe (GA)
8 mm - dužine 12m
a

1
2

1
2
3

MATERIJAL ZA ZIDANJE,
MALTERISANJE, GLETOVANJE I
FARBANJE
Giter blok (d/š/v) 250x190x190 mm
Malter za zidanje
Pripremljeno krečno - cementno vezivo
MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI POKRIVAČ,
OSB I GIPS KARONSKE TABLE
Presovani glineni crep I klase
dimenzija: 400-450x245-275 mm
Slemeni crep I klase (žljebnjak)
Paropropusna i vodonepropusna krovna
folija kontrola vodene pare iznad
termoizolacije

Jed.
prod.

kg
/
kg
kg
/
kg

jedinična
prodajna
cena bez
PDVa

jedinična
prodajna
cena sa PDVom

Količina

UKUPNO sa
PDVom

5.000,00
/
623,84
182,04
/
303,36

kom
kg

640,00
520,00

kom

4.800,00

kom
m2

80,00
375,00
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4

Staklena mineralna vuna
termoizolacija potkrovlja između rogova
a debljina d=10 cm
5 Parna brana
kontrola vodene pare ispod termoizolacije
6 Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
10/12 cm
a Rog/Venčanica/Raspinjača
b Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm
14/14 cm
c Stub/Grebenjača
10/10 cm
d Kosnik/Pajanta
7 Krovna daska od čamove rezane građe
2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0
metra
8 Krovna letva od čamove rezane građe
3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra
9 Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm
a Horizontalni polukružni
b Vertikalni kružni oluk

1
a
2

MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča od
ekspandiranog polistirena (EPS) i armiranje
armaturne (rabic) mrežice

/

/

m2
m2
/

310,80
375,00
/

m3
m3
m3
m3
m3

6,48
1,01
1,40
2,76
8,42

m1

1.200,00

/

/

kom
kom

/
m2
kg
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8,00

/
202,50
3.180,00
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3

4

Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga

m2

250,00

kg

75,00

Укупно: ____________________динара без ПДВ-а
Укупно:_____________________динара са ПДВ-ом
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8.Корисник: Комазец Драгослав

Opis građevinskog materijala

MATERIJAL ZA KROVNU
KONSTRUKCIJU, KROVNI
POKRIVAČ, OSB I GIPS KARONSKE
TABLE
1 Presovani glineni crep I klase
dimenzija: 400-450x245-275 mm
2 Slemeni crep I klase (žljebnjak)
3 Paropropusna i vodonepropusna krovna
folija kontrola vodene pare iznad
termoizolacije
4 Staklena mineralna vuna
termoizolacija potkrovlja između rogova
a debljina d=10 cm
5 Parna brana
kontrola vodene pare ispod termoizolacije
6 Čamova rezana građa različitog preseka
dužine 600 cm
10/12 cm
a Rog/Venčanica/Raspinjača
b Rog/Stub/Grebenjača/Slemenja. 12/14 cm
14/14 cm
c Stub/Grebenjača
10/10 cm
d Kosnik/Pajanta
7 Krovna daska od čamove rezane građe
2,4-2,5/15 cm, isporučuje se dužine l=3,0
metra
8 Krovna letva od čamove rezane građe
3 / 5 cm , isporučuje se dužine l=3,0 metra

Jed.
prod.

Jedinična
prodajna
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa PDVom

UKUPNO bez
PDV-a

Količina

kom

2.560,00

kom
m2

38,00
225,00

/

/

m2
m2
/

117,60
150,00
/

m3
m3
m3
m3
m3

3,17
2,02
0,70
0,36
3,96

m1

550,00
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Čelični pocinkovani i farbani olučni
elementi prečnika: Ø 100 mm dužine 600 cm
a Horizontalni polukružni
b Vertikalni kružni oluk
9

1
2
3
a

1
a
2

3

4

MATERIJAL ZA PODOVE, LAMINAT,
PLOČICE I XPS
Cementni suvi estrih (cementna košuljica).
Pripremljeno cementno praškasto vezivo
Građevinska PVC folija Za razdvajanje
cementne košuljice od termo izolacije.
Stirodur (XPS za izolaciju na podovima)
ploča od ekstrudirane polistirenske pene
debljine d=2 cm
MATERIJAL ZA IZRADU FASADE
EPS za termoizolaciju fasadnih zidova
ploča od ekspandiranog polistirena
debljina d=10 cm
GrađevinskI lepak za EPS ploče
cementni lepak namenjen za lepljenje ploča
od ekspandiranog polistirena (EPS) i
armiranje armaturne (rabic) mrežice
Armaturna (rabic) staklena mrežica.
Visokokvalitetna alkalno postojana staklena
mrežica
Aktivni predpremaz pre nanošenja
tankoslojnog fasadnog maltera.
predpremaz za izjednačavanje upijanja podloga

/

/

kom
kom

kg

4,00
4,00

23.000,00

m2

250,00

/

/

m2

/

110,00

/

m2
kg

250,00
3.150,00

m2

300,00

kg

50,00
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1

a
2

a
b
c
d
3

a
b
4

a
b
c
d

STOLARIJA
Ulazna vrata od PVC-a (komplet pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
DK 120x210 cm - Leva
90+30 cm
Prozori od PVC-a (komplet pozicija).
Vertikalno i horizontalno otvaranje, boja
profila: bela RAL 9003, broj komora: ≥ 5
komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 60x60 cm
JK 80x120 cm
JK 100x120 cm
DK 120x120 cm
Balkonska vrata od PVC-a (komplet
pozicija).
boja profila: bela RAL 9003
broj komora: ≥ 5 komora
širina x visina (zidarske mere)
JK 90x210 cm - Leva
JK 90x210 cm - Desna
Unutrašnja vrata sa ispunom od
kartonskog saća (komplet pozicija).
širina x visina (spoljna mera futera)
80x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
80x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Leva (dubina štoka 16-30 cm)
90x205 cm - Desna (dubina štoka 16-30 cm)

/

kom
/

kom
kom
kom
kom
/

kom
kom
/

kom
kom
kom
kom

/

1,00
/

3,00
2,00
3,00
4,00
/

1,00
2,00
/

2,00
2,00
2,00
2,00

Укупно:___________________динара без ПДВ-а
Укупно:___________________динара са ПДВ-ом
Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

62/67

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред.бр.

Корисник

1.

Поповић Јован

2.

Чанак Младена

3.

Лабудовић Бојана

4.

Костић Синиша

5.

Новаковић Нада

6.

Вукмировић Јово

7.

Пајић Јово

8.

Комазец Драгослав

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

УКУПНО:

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

63/67

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
 уписати укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са траженим количинама
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом
 Понудом морају бити обухваћене све ставке у обрасцу структуре цене. Уколико понуђач не достави цене за сва тражена добра,
његова понуда ће бити одбијена.

Датум:

М.П.
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Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Образац бр.9

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,
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
Датум:

М.П.

Конкурсна документација-VIII-02-404-38/2017

Потпис понуђача

65/67

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Образац бр.10

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

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
отвореном поступку јавне набавке - Набавка грађевинског материјала са доставом и
истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на
територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
Oбразац бр. 11

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА
У вези са позивом за набавку добра- Набавка грађевинског материјала са доставом и
истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на
територији ГО Барајево , ЈН број VIII-02 404-38/2017, изјављујемо под пуном кривичном
и материјалном одговорношћу, да смо као понуђач при састављању своје понуде
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Чл75. Ст.2).

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.
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју
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