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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 
Назив наручиоца: Министарство спољних послова 
Адреса: ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд 
Интернет страница: www.mfa.rs  
ПИБ: 100184462  
Матични број: 07011636 
Број рачуна: 840-1620-21 

            Шифра делатности: 8421 
 
1.2 Напомена да се спроводи отворени поступак 
 
          Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са чланом 32. 
Закона о јавним набавкама. 
 
 
1.3 Предмет јавне набавке 
 
          Предмет јавне набавке су радови – извођење радова на реконструкцији  дипломатског 
архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) 
 
 
1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
          Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће 
бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.  
 
           
1.5 Контакт (лице и служба) 

 
          За све потребне информације у вези са предметном јавном набавком контакт особе у 
Министарству спољних послова, Одељењу за имовинско-правне и заједничке послове су: 
Јаблан Милојевић и Весна Маринковић, тел: 011/306-8350 и 011/306-8761. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
 
          Предмет јавне набавке су радови – на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова - III фаза„  (климатизација, 
противпожарна заштита и други радови) 
 
           
Предмет јавне набавке обухвата следеће врсте радова: 
 
 
          Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 3. Техничке спецификације. 
 
 Назив и ознака из Општег речника набавки: 45454000- „Радови на реконструкцији“ и 
5170000 –„Услуге на инсталирању опреме од пожара“. 
 
Предмет јавне набавке је обликован у две партије и то : 
 

Партија 1:  Комплетирање система климатизације и грађевинско-занатски радови 
   Партија 2: Комплетирање и пуштање у рад система за детекцију и аутоматско  
                       гашење пожара 

 
  Свака партија ће бити предмет посебног уговарања. 
          Понуђач може да поднесе понуду за једну или другу или за обе партије. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.  
          Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 
или само на одређену партију. 
          У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да 
се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
 
2.2 Обилазак места извођења радова 
 
          У циљу ближег упознавања са радовима и доброг сагледавања обима посла датим у 
предмеру радова, у делу 3. конкурсне документације, «Техничка спецификација», наручилац 
ће омогућити заинтересованим лицима обилазак места извођења радова. 
          Пре обиласка места извођења радова, потребно је да овлашћено лице понуђача 
(заинтересованог лица) потпише изјаву о поверљивости. 
          Обилазак места извођења радова је могуђе извршити у периоду од десетог до 
двадесетог дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки, уз претходну најаву на телефоне: 011/306-8350 или 011/306-8266, лице за контакт 
Јаблан Милојевић. 
          О извршеном обиласку места извођења радова, заинтересованом лицу ће бити издата 
потврда коју је дужан да приложи уз своју понуду. 
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3. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 И 
ПАРТИЈУ 2 

ПАРТИЈА 1 
 

Poz OPIS POZICIJA J.M KOLIČ. 

A PREOSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI (a) (b) 

1 RUŠENJA I DEMONTAŽE  
   

1.1 Skidanje-obijanje  podnih keramičkih pločica, sa 
obijanjem podloge, do konstrukcije. U jediničnu cenu 
uračunati i skidanje sokle. Sav demontirani materijal, 
kao i podlogu posle rušenja, izvesti kao šut na 
gradsku deponiju, na daljinu do 15 km, sa utovarom i 
istovarom. 

 

 Obračun po m²  
 prostorije 050,051a, P55 i P-HB2 m² 100,00

1.2 Demontaza postojećih ostakljenih pregradnih zidova 
od drvenih elemenata. Pozicija podrazumeva 
iznošenje, prevoz i istovar demontiranog materijala na 
deponiju van grada, daljine do 15 km.  

 

 Obračun po m²  
 prostorija P 55 m² 10,00

1.3 Demontaza postojećeg drvenog štoka jednokrilnih 
vrata. Štok širine 60 cm. Pozicija podrazumeva 
iznošenje, prevoz i istovar demontiranog materijala na 
deponiju van grada, daljine do 15 km. 

 

 Obračun po komadu  
 prostorija 0 51 a kom 1,00

2 ZIDARSKI   RADOVI  
   
 Izrada cementne košuljice razmere 3:1debljine 3,0 cm. 

Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q 84. 
Gornja površina glatko perdašena. 

 

 Obračun po m²  
 prostorije 050,051a, P55, P-54 i P-HB2 m² 150,00

3 KERAMIČARSKI RADOVI  
   
 Nabavka materijala i oblaganje podova granitnom 

keramikom, dim. 30x30cm,  fuga na fugu. Keramika se 
polaže na lepak. Cenom obuhvatiti fugovanje i 
fazonski obrađenu soklu 10/30cm od granitne 
keramike. Boju usaglasiti sa investitorom Obračun po 
m2 postavljene keramike očišćene i spremne za 
upotrebu. 

 

 Obračun po m²  
 prostorije 050,051a, P55 i P-HB2 m² 100,00

4 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI  
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4.1 Bojenje zidova  disperzivnom bojom , otpornom na 
pranje vodom, u tonu po izboru investitora i sa  
prethodnim gletovanjem do plafona. 

 

 Obračun po m²   
  m² 340,00

4.2 Bojenje plafona  disperzivnom bojom .  

 Obračun po m²    
 prostorije 050,051a,052, P55 i P-HB2 m² 160,00

4.3 Farbanje postojećih drvenih dvostrukih dvokrilnih 
prozora uljanom bojom sa svim potrebnim 
predradnjama. Cenom obuhvatiti farbanje štoka i krila 
prozora. 

  

 Obračun po m² prozora   
 prostorije 051, 051a, PHB 2 m² 13,00

4.4 Farbanje postojećih metalnih šalona na prozorima  sa 
obe strane. Farbanje se vrši uljanim bojama u dve 
ruke. 

  

 Obračun po m² šalona   
 prostorije 054 m² 13,00

5 PODOPOLAGAČKI RADOVI   
    
 Nabavka materijala i oblaganje podova vinflexom 

debljine 0,5 cm, preko pripremljene i izravnjane 
podloge.Vinflex se lepi za podlogu odgovarajućim 
lepkom. Po obimu se lepi završna PVC lajsna. 
Jediničnom cenom obuhvatiti izravnjavanje poda 
odgovarajućom masom. 

  
 Obračun po m²    
 prostorija 052 m² 60,00
  

    

B  PREOSTALI RADOVI NA KLIMATIZACIJI PROSTORA ARHIVE 
    

B-1 

 Proizvodjac: "Termovent-komerc" Beogrаd  
 Tip:  TK-K25.UA.VC.M1/M2.FA.GA.HB.VC.DA.OP.IS  
 potrebno je izvesti sledece radove:  
   
 - nivelacija postojece klima komore na konacnom          
   mestu montaze paus. 1,00
   
 - ugradnja "inox" distributivnih cevi parogeneratora u  
   praznoj sekciji klima komore, komplet sa montazom  
   nosaca cevi, odvoda kondenzata… paus. 1,00
   
 - montaza kontra prirubnica - navojni prikljucci na   
   izmenjivacima toplote grejac/hladnjak: DN50/DN60 paus. 1,00
   
 - izvodjenje instalacije odvoda kondenzata, sa tri  
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   prikljucka: zona hladnjaka, zona distributerskih cevi  
   parogeneratora I sam parogenerator.  
   Radovi podrazumevaju: slicovanje poda masinske 

sale  
   u potrebnoj duzini, probijanje zida ka hodniku, slicov.  
   hodnika, probijanje zida ka garazi, slicovanje zida ka   
   garazi, povezeivanje sa postojecom kisnom 

kanalizac-  
   ijon, komplet sa PVC cevima, racvama, T 

komadima..  
 Po zavrsenom postavljanju PVC cevi, izvrsiti nanosenje 

   ravnajuceg sloja na mestima slicovanja. paus. 1,00
   
 - povezivanje kanalskog razvoda usis/potis, unutar   
   masinske sale, postojecih dovedenih kanala unutar  
   masinske sale sa usisom/potisom klima komore.  
   Potisni deo kanalskog razvoda podrazumeva:  
   * isporuka I montaza potisnog plenuma na potisnoj   
     strani klima komore, komplet sa 3 (tri) regulaciona  
     dempera, AL-suprotnosmerno kretanje lopatica,  
     rucni pogon, za vezu sa 3(tri) potisna kanala paus. 1,00
   * isporuka I montaza potisnih kanala od plenuma do  
     postojecih kanalskih prkljucaka kg 382,00
   * izolacija potisnih kanala, samolep. izolacija d=9,00 kg 10,00
   * isporuka I montaza odsisnog plenuma na odsisnoj   
     strani klima komore, komplet sa 3 (tri) regulaciona  
     dempera, AL-suprotnosmerno kretanje lopatica,  
     rucni pogon, za vezu sa 3(tri) otsisna kanala paus. 1,00
   * isporuka I montaza otsisnih kanala od plenuma do  
     postojecih kanalskih prkljucaka odsisa kg 324,00
   
 - isporuka I montaza kanalskog razvoda svezeg vazduha 
   koji se uzima iznad hodnickog nadvratnika za ulaz u   
   dvoriste objekta, komplet sa kanalima od pocinkovanog 

   lima, komplet sa prirubnicama, zaptivnim I spojnim  
   materijalom.  
   Kanali se izoluju samolepivom izolacijom d=9,00 mm kg 308,00
   
 - isporuka I montaza PP klapne, na prolazu kanala  
   svezeg vazduha kroz zid izmedju masinske sale i  
   hodnika, dimenzija:  300 x 200 mm, motorni pogon kpl 1,00
     
 - probijanje otvora I ponovna obrada po prolasku  
   kanala svezeg vazduha, I to:  
   * probijanje otvora kroz zid masinska sala - hodnik  
   * probijanje otvora hodnik - dvoristni prostor paus 1,00
   
   NAPOMENA: za kanalski razvod maksimalno koristiti 

                       postojece neugradjene kanale  
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B2 GENERATOR PARE  

   
 Isporuka i ugradnja generatora pare,   
 Proizvodjac:  CAREL - USA  
 Tip:  UE 020  
 Produkcija pare:    20,00 kg/h  
 Snaga grejaca:        11,25 kw  
 Uredjaj se isporucuje komplet sa:  
 - 2 x distribituvna cev  L = 1000 mm  
 - kombinovani senzor temeprature i vlage  
 - granicni senzor vlage  
 - temperaturno otporno crevo za vezu  kpl. 1,00
   
 Isporuka I montaza postolja za ugradnju parnog ovlaz.  
 izradjenog od celicne konstrukcije, plastificirana, sa  
 elemementima fiksiranja za pod paus 1,00
    

B.3 RASHLADNI AGREGAT   

 Isporuka i montaza RASHLADNOG UREDJAJA   
 Proizvodjac:   CARRIER   
 Tip:              30RA040   
 Rashladni kapacitet:  48,80 kw   
  Temperatura spoljneg vazduha 40 C   
  Temperatura hladne vode 7/12 C(glikol 35%)   
  Raspolozivi napor pumpe 120kPa   
  Kondenzator:  vazduhom hladjen   
 Dopunska oprema:  KSA - antivibracioni nosaci   
                               KTR - daljinska komanda   
                              HM - integrisani hidro modul kpl 1
    
 Isporuka I montaza postolja za ugradnju cilera   
 izradjenog od celicne konstrukcije, plastificirana, sa   
 elemementima fiksiranja.    
 Ciler se montira u dvorisnom delu objekta, uz spoljni   
 fasadni zid ispod prozora toaleta  kpl 1
    

B.4 DISTRIBUTIVNI ELEMENTI   

 Kontrola montiranih distributivnih elemenata na    

 odsisnim I potisnim kanalima sa:   

 - provera I eventualna dorada nacina veze kanal   
   distributivni element paus. 1

 - eventualana ugradnja nedostajucih distributivnih   

   elemenata paus. 1

 - pozicioniranje regulatora protoka na elementima za    

   distribuciju vazduha paus. 1
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B.5 KANALI   

 Na postojecim, montiranim kanalima izvrsiti sledece:   

 - pregled I kontrolu izvedenog kanalskog razvoda po   

   funkcionalnim celinama distribucije paus. 1

 - izvrsiti izradu i montazu eventualno nedostajucih    

   kanala za odsis/potis cca-kg 120

    

B.6 IZOLACIJA   

 Na postojecim, montiranim kanalima izvrsiti sledece:   

 - pregled I kontrolu izvedene izolacije kanalskog    

   razvoda po funkcionalnim celinama distribucije paus. 1

 - izvrsiti izolaciju eventualno nedostajuce izolacije   

   na izvedenim kanalima za odsis/potis   

 Isporuka i montaza Armaflex samolepljive izolacije   

 dedljine d=9mm m2 45

 Napomena:   

 Cenom izolacije u ovoj poziciji predvideti rad na licu   

 mesta tj. na visini i zbog toga sto su kanali koji se izoluju  

 prljavi,odnosno prasnjavi pa se pre izolacije moraju ocistiti,  

 da se izolacija ne bi odlepila.   

    

B.7 ZASTITNA RESETKA   

 Isporuka i montaza zastitne resetke, komplet sa zastitnom  

 mrezicom,spoljni vazduh,  dimenzija:   

 - 385 x 325 mm   

 Materijal:   celicni lim   

 Zastita:   plastifikacija kpl 1

    

B.8 REGULATORI PROTOKA   

 Isporuka i montaza regulatora protoka odsis/potis sa:   

 Materijal:  aluminijum   

 Pokretanje lopatica:   PVC zupcanik   

 Kretanje lopatica:   suprotnosmerno   

 Pokretac:    motorni pogon, kontinualan, 8-10 Nm kpl 6

    

  

    
 

    

V TOPLOTNA PODSTANICA   

    

V-1 INTERVENCIJA NA POSTOJECOJ PODSTANICI   

 Intervencija na postojecoj instalaciji u toplotnoj podstanici  

 sa ciljem prikljucenja ogranka grejaca za grejac klima    

 komore na postojeci sistem gerjanja. pаus. 1

    

V-2 CIRKULACIONE PUMPE   



                                                                                                                             стр 11 од  89 
 

 Isporuka i montaza cirkulacionih pumpi za hladnu i toplu  

 vodu, komplet sa kompletom zavrtnjeva, gumenim    

 kompenzatorima, prirubnicama i kontra prirubnicama:   

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA   

V.2.1 SEKUNDARNA PUMPA GREJACA KLIMA KOMORE   

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA  

 Tip:    TOP S-30/4 EM   PN6/10  

 Protok:  4,14 m3/h  

 Napor:   28,40 kPa pus. 2

V.2.2 SEKUNDARNA PUMPA HLADNJAKA KLIMA KOMORE 

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA  

 Tip:    IPL32/160-1,1/2    PN6/10  

 Protok:  6,76 m3/h  

 Napor:   232,40 kPa  

 Napomena: pumpa opsluzuje hladnjak komore, isparivac 

                   cilera i lokalnu armaturu pus. 2

V.2.1 TERCIJARNA PUMPA GREJACA KLIMA KOMORE  

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA  

 Tip:    TOP S-30/4 EM   PN6/10  

 Protok:  4,14 m3/h  

 Napor:   28,40 kPa pus. 2

   

V-3 RUCNI REGULACIONI VENTILI  

 Isporuka i ugradnja rucnih regulacionih ventila sa prikljucima 

 za diferencijalni manometar, slavinom za praznjenje  

 Proizvodjac: TA  

 DN 40  PN6 kom. 4,00

 DN 50  PN6 kom. 4,00

   

V-4 RAVNI ZAPORNI VENTILI  

 Isporuka i montaza ravnih zapornih ventila za toplu vodu  

 komplet sa kontra prirubnicama, zaptivacima, za t=120 oC 

 
do DN50 isporucuju se i ugradjuju kuglasti navojni 
ventili  

 DN 25  PN6 kom. 1,00

 DN 32  PN6 kom. 1,00

 DN 40  PN6 kom. 14,00

 DN 50  PN6 kom. 10,00

   

V-5 NEPOVRATNE KLAPNE  

 
Isporuka i ugradnja nepovratnih klapni za toplu vodu, 
sa  

 
kompletom prirubnica, zavrtnjeva i zaptivaca, t=120 
oC  

 DN 40  PN6 kom. 5,00

 DN 50  PN6 kom. 2,00

   

V-6 HVATACI NECISTOCA  

 Isporuka i ugradnja hvataca necistoca, komplet sa prirubnicama 
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kontraprirubnicama, zaptivacima i zavrtnjima t = 120 
oC  

 DN 40  PN6 kom. 1,00

 DN 50  PN6 kom. 1,00

  

V-7 TERMOMETRI  

 Isporuka i ugradnja termometara sa mesinganom caurom 

 ugaoni, opsega: 0-120 oC kom. 5,00

   

V-8 MANOMETRI  

 Isporuka i ugradnja manometara za opseg merenja   

 0-10 bara, fi 110 mm, komplet sa slavinom i U cevi kom. 1,00

   

V-9 ODZRACNI SUDOVI  

 Isporuka i ugradnja odzracnih sudova   

 komplet sa prelivnom cevi i ventilom DN15  

 dimenzija:   fi 88,9 x 3,2 x 250 mm kom. 4,00

   

V-10 SLAVINE ZA PRAZNJENJE  

 Isporuka i ugradnja slavina za punjenje/praznjenje  

 instalacije DN 15 ( komplet sa otkivkom zavarenim  

 na cevi) kom. 4,00

   

V-11 CELICNE CEVI  

 isporuka i ugradnja celicnih besavnih cevi C1212,   

 JUS C B5.221 za razvod tople i hladne vode, povrat kondezata  

 sa izradom konzola, vesaljki i cvrstih tacki. Sve prodore  

 horizantalnog cevnog razvoda kroz zidove uviti talasastim  

 papirom, zatvoriti ih dvodelnim rozetnama, a u vertikalama 

 ugraditi celicne caure od crnih cevi.  

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00

   

V-12 POTROSNI MATERIJAL  

 Kompletan potrosni materijal, ukljucujuci: elekytrode, lukove,  

 brusne ploce, konzole, cvrste i fiksne tacke, prodori kroz 

 zidove, tavanice, ..... placa se 50% od stavke V-11 % 50

   

V-13 ANTIKOROZIVANA ZASTITA CEVNE MREZE  

 Horizontalnu i vertikalnu razvodnu mrezu ocistiti celicnim 

 cetkama, brusnim papirom. a potom premazati antikorozivnim 

 sredstvom. Miniziranje s evrsi alkalnim minijumom u dva 

 premaza i dva tona  

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00
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 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00

   

V-14 ZAVRSNO BOJENJE  

 Po zavrsenom miniziranju i prijemu od starne nadzora,  

 pristupiti izvodjenju bojom otpornoj na radnoj temperaturi. 

 Ton zavrsne boje odredjuje nadzor. Premaz u jdnom sloju 

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00

   

V-15 IZOLOVANJE CEVI  

 Isporuka cevne izolacije i izolacija cevnog razvoda   

 cevnom izolacijom Armaflex, d=13,00 mm  

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00

   

V-16 
Isporuka I montaza TERMOEKSPANZIONIH 
POSUDA  

 
za sistem tople I hladne vode, komplet sa 
pripadujucom  

 aramaturom I prikljucima kpl 2,00

   

V-17 Isporuka I monataza TERMOIZOLOVANOG TANKA   

 hladne vode, komplet sa potrebnom armaturom,   

 sigurnosnim ventilom, manometrom, termometrom  

 zapremine:  500 l kpl 1,00

   

   

      

    

G AUTOMATIKA  

G-1 TROKRAKI VENTIL  grejanje K1  

 Isporuka i montaza trokrakih regulacionih ventila  

 Proizvodjac:  SIEMENS  

 Trokraki regulacioni ventil  

 PN 16, DN32, Kvs=16 m3/h  dP=3,8 kPa    

 Temperatura vode:-25…130°C    

 VXG44.32-16.4 - trokraki elektromotorni ventil kpl 1,00

 ALG203 - fiting kpl 1,00

    

G-2 TROKRAKI VENTIL hladjenje - K1  

 Isporuka i montaza trokrakih regulacionih ventila  

 Proizvodjac:  SIEMENS  

 Trokraki regulacioni ventil  

 PN 16, DN25, Kvs=6,3 m3/h  dP=93,8 kPa    
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 Temperatura vode:-25…130°C    

 VXG44.32-6.3- trokraki elektromotorni ventil kpl 1,00

 ALG203 - fiting kpl 1,00

   

G-3 POGONI TROKRAKIH VENTILA  

 Isporuka i  montaza pogona trokrakih ventila  

 Proizvodjac:  SIEMENS  

 Tip:  SGS65  - 400 N kom. 2,00

   

G-4 KANALSKI SENZOR TEMPERATURE  

 Isporuka i montaza kanalskog senzora temperature:  

 Izvedba    - kanalski    

 Regulaciono područje: 5 - 65 °C    

 Dužina sonde: 400mm;  

 Tip:  QAM2120.040  kom. 3,00

   

G-5 ZASTAVICASTI PREKIDAC  

 Isporuka i montaza zastavicastog prekidaca (flow svitch) 

 - tempetratura fluida:   +4 - +85 oC  

 - nazivni pritisak:    NP10  

 - duzina pipka:    70 mm kom. 1,00

   

G-6 Isporuka I montaza TRANSMITERA PRITISKA   

 za vodjenje rada frekventnih regulatora potisnih /  

 odsisnih ventilatora klima komore  

 Tip:   QBM2030-30  kom. 2,00

   

G-7 GRANICNI TERMOSTAT  

 Isporuka i montaza zastitnog granicnog termostata za tecnost 

 - preklopna temperatura:   60-6 oC  

 - navojni prikljucak:     1/2"  

 - tip reseta:    rucni  

 - duzina pipka:   70 mm kom. 1,00

   

G-8 MRAZ TERMOSTAT  

 Isporuka i ugradnja mraz termostata, zastita od mraza  

 Termostat - mraz    

 Regulaciono područje: -5 - 15 °C    

 tip: QAF81.6    SIEMENS kom. 1,00

   

G-9 DIFERENCIJALNI PRESOSTATI  

 
Isporuka i ugradnja diferencijalnog presostata za 
vazduh  

 Regulaciono područje: 20 - 300 Pa    

 tip: QBM81-3    SIEMENS kom. 1,00

 Regulaciono područje: 100 - 1000 Pa    

 tip: QBM81-10   SIEMENS kom. 2,00
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G-10 MOTORNI POGONI ZALUZINA  

 Isporuka i ugradnja pokretaca dempera    

 
Napajanje: 24V, 50Hz. Obrtni moment 15 Nm , 
0…10V   

 

 tip: GDB161.1E   SIEMENS kom. 6,00

 
Napajanje: 24V, 50Hz. Obrtni moment 15 Nm , 
0…10V   

 

 tip: GDB161.1E   SIEMENS  (povratni signal) kom. 3,00

   

G-11 Isporuka frekventnog regulatora-odsisni ventilator  

 VLT automation drive ; IP55 H2 ; FC-301  

 Proizvođač: ''Danfoss'' ;  Snage: 5,50 kW    Kom. 1

   

G-12 Isporuka frekventnog regulatora-odsisni ventilator  

 VLT automation drive ; IP55 H2 ; FC-301  

 Proizvođač: ''Danfoss'' ;  Snage: 7,50 kW    Kom. 1

   

G-13 RO AUTOMATIKE - MIKROPROCESORSKA UPRAVLJACKA JEDINICA 

 Isporuka i ugradnja mikroprocesorske upravljacke jedinice 

 komplet sa softwerom za upravljanje peiferijom,   

 Proizvodjac:   SIEMENS - S71200  

 Sadrzano:  

 - isporuka ormana automatike  

 - elementi zastite i signalizacije rada i kvara  

 - potrebni broj AI/AO i DI/DO modula - kartica  

 - procesorski deo za upravljanje SIEMENS-S71200  

 - prekonaponska zastita  

 - napajanje 24 v DC  

 - ozicenje ormana 

 - kompletno kabliranje potrosaca i periferije u polju do  

   ormara automatike sa kablovskim priborom  

 - softwer za upravljanje  

 - touch panel za parametrizaciju - Waintec  

 - signalizacija pozicija PP klapni  

 - signalizacija curenja vode i mesta  

 - zatvranje dovoda vode - magnetnih ventila kom. 1,00

   

G-14 RO ENERGETIKE  

 Isporuka I montaza RO ENERGETIKE, za:  

 - energetsko napajanje svih potrosaca  

 - prekonaponska zastita svih potrosaca  

 - signalizacija rada I prisustva faza  

 - glavni prekidac RO-a  

 - enrgetski izvodi I zastita za svakog potrosaca  

 - ozicenje RO-a kom. 1,00

   

G-15 KABLIRANJE I KABLOVSKI PRIBOR  

 
Isporuka I montaza kablova sa kablovskim priborom 
za:  
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 - isporuka glavnih napojnih kablova, nosaca kablova,  

   potrebnog kablovskog pribora sa povezivanjem,  

   postojeceg RO-energetike i RO-a cilera smestenog u  

   dvoristu objekta. Snaga cilera P=32,00 KW m 25,00

   

 - isporuka glavnih napojnih kablova, nosaca kablova,  

   potrebnog kablovskog pribora sa povezivanjem,  

   postojeceg RO-energetike i RO-a cilera smestenog u  

   dvoristu objekta. Snaga cilera P=32,00 KW m 38,00

   

 - kompletno kabliranje potrosaca i periferije u polju do  

   ormara automatike sa kablovskim priborom  

   Konekcija RO energetike sa potrosacima I RO- autom. 

   sa potrosacima, komplet sa povezivanjem kpl 1,00

   

 - cekiranje svih veza, signala, start-up sistema kpl 1,00

    

   

    

D PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI   

D-1 UPOZNAVANJE SA OBJEKTOM  

 Pre pocetka izvodjenja radova, izvodjac treba da izadje na 

 objekat i da izvrsi detaljno uporedjivanje projekt sa stvarnim 

 stanjem. U slucaju da ima neslaganja ili  teskoca u realizaciji 

 ovog projekta, izvodjac je u obavezi da odmah na to ukaze  

 
investitoru i trazi usaglasavanje, jer kasnije primedbe 
se  

 nece uzimati u obzir. paus 1,00

   

D-2 REGULACIJA  

 Regulacija celog postrojenja  kao i probni rad 15 dana,  

 troskove pogaona i energije snosi Investitor:  

   

 - hidraulicko uregulisavanje mreze paus 1,00

   

 - merenje protoka po granama prikljucaka, u cirkulacionom  

    krugu izmenjivaca toplote, odnosno kucnog razvodnog 

 
   postrojenja i na mestima granjanja horizontalnog 
dela  

    cevne mreze, sa izradom izvestaja o izvrsenom merenju 

   i regulaciji protoka. paus 1,00

   

 - ispitivanje funkcionalnosti krugova automatske regulacije 

 
  postrojenja u toplotnoj podstanici sa izradom 
izvestaja paus 

1,00
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D-3 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA  

   

 
Izrada projekta izvedenog stanja i uputstva za 
rukovnje    

 i odrzavanje u 3 primerka za Investitora. Pod ovom stavkom  

 se podrazumava rasciscavanje gradilista, unutrasnji transport  

 materijala i transport do objekta paus 1,00

   

   

    

DJ 

DJ-1 SENZORI PRISUSTVA VODE - CURENJA  

 Isporuka i montaza detektora vode - MOISTURE DETECTOR 

 serije MX-1, u svim zonama objekta izmedju kojih ima   

 fizickih pregrada i mogucnosti isticanja vode.  

 Detektor se montira na podu (prohronskoj ploci 100x100 mm) 

 u prostoriji koja se nadgleda i kablom se povezuje sa   

 ormarom automatike.  

 Za slucaj pojave vode, detektor daje signal PLC kontroleru 

 o prisustvu vode u toj prostoriji, i tada PLC vrsi zatvaranje 

 magnetnog/motornog ventila vode kao izvora curenja.  

 Detektor se isporucuje komplet sa:  

 - detektoroskom glavom - senzor vode serije MX1  

 - prohronskom plocom - nasac detektora  

 - kabl za prenos signala do ormara automatike kpl 8,00

   

DJ-2 MOTORNI/MAGNETNI VENTILI  

 Isporuka i ugradnja magnetnih/motornih ventila na   

 horizontalnom/vertikalnom razvodu tople, hladne, tehnoloske 

 
vode, u svakoj prostoriji ili sektoru koji pokriva 
odredjeni  

 detektor vode-curenja,kako na polazno tako i na povratnom 

 vodu. U trenutku kada detetktor registruje prisustvo vode 

 na podu prostorije, signal koji se posalje ka PLC-u se kao  

 nalog za zatvaranje upucuje na predmetne ventile.  

 
Otvaranje ventila je moguce po sanaciji izvora 
nastanka  

 plavljenja. Radovi po ovoj poziciji su:  

 - isporuka ventila odredjenog precnika sa pogonom (2 kpl) 

 - demontaza postojece grane, ugradnja ventila  

 - ponovno povezivanje sistema kpl 8,00

   

DJ-3 KABLIRANJE  

 Isporuka I montaza kablova I kablovskog pribora za   

 elemente detkcije vode I magnetnih ventila na razvodu  

 vode u zonama objekta, komplet sa povezivanjem u   

 polju I u RO-automatike kpl 1,00
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Е VENTILACIJA PROSTORA ZA SMESTAJ BOCA - CO2  

   

Е.1 Isporuka i montaza KANALSKOG VENTILATORA  

 ILB/4 - 225     S&P  

 L= 800 m3/h,  dP=310 Pa  

 Komplet sa regulatorm broja obrtaja kpl 1,00

   

Е.2 Isporuka i montaza KАNALSKOG RAZVODA  

 -termoizolovani poliuretanski paneli - P3 m2 26,00

   

Е.3 Isporuka i montaza RESETKE ZA IZVLACENJE  

 dimenzija:  425 x 225 mm  + regulator protoka kpl 2,00

   

Е.4 Isporuka i montaza RESETKE ZA VRATA  

 sa kontra ramom, dimenzija:  525 x 325 kpl 1,00

   

Е.5 Isporuka i montraza uredjaja za detеkciju CO2,  

 automatski aktivira ventilator za izvlacenje kpl 1,00

   

   

 
НАПОМЕНА: 
 
У претходним фазама изведени су следећи радови: 
- Сви грађевинско-занатски радови осим радова у улазном делу (ходник и споредне 
просторије). 
- радови на испоруци и монтажи каналског развода од просторија архива и библиотеке 
до клима коморе. Испоручени су и монтирани дистрибутивни елементи. Извршена је 
изолација цевног и каналског развода. Испоручена је и монтирана клима комора. 
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ПАРТИЈА 2 
 

Poz OPIS POZICIJA JED. MERE KOLIČ. 

A 

SISTEM ZA DOJAVU POŽARA I 
KOMANDOVANJE  
GAŠENJEM CO2 - ELEKTRO DEO 
 

 
 
 

 
 
 

1. Oprema     
  Podcentrala za dojavu požara i upravljanje 

stabilnom instalacijom za gašenje požara, za  
priključenj i upravljanje  dve zone gašenja, sa po 
dve zone automatskih javljača u dvozonskoj 
zavisnosti i po jednom zonom za aktiviranje i 
blokadu prorade sistema gašenja, sa relejnim 
modulom za aktiviranje alarmnih uređaja, sistema za 
gašenje i ostalih izvršnih funkcija, tip SFP 512 
Securiton Švajcarska ili sličan. Centrala se 
isporučuje komplet sa napojnom jedinicom i 
akumulatorskim baterijama za autonoman rad 
sistema, 2x12V, 7.2Ah.  
Centrala mora da zadovoljava EN 54-2 i EN 12094-
1. 

kom. 3 

  Adresabilni modul za povezivanje podcentrala za 
upravljanje sistemom za gašenje požara CO2 na 
signalnu petlju na glavnoj centrali za dojavu požara 
MCU211. Modul je tip SDI82 Securiton Švajcarska ili 
sličan. Modul mora da zadovoljava standard EN 54-
17 i EN 54-18. 

kom. 6 

  Konvencionalni optički detektor dima, tip SCD 563 
Securiton Švajcarska ili sličan. Detektor mora da 
zadovoljava standard EN 54-5. 

kom. 64 

  Univerzalno podnožje detektora, tip USB 501. 
Proizvodnja Securiton Švajcarska. 
Napomena: 58 podnožja je već montirano na 
objektu. 

kom. 6 

  Ručni javljač požara sa kolektivnom adresom za 
aktiviranje gašenja .  kom. 9 

  Ručni javljač požara sa kolektivnom adresom za 
blokadu gašenja.  kom. 9 

  Svetleći pano za unutrašnju montažu, sa natpisom 
"GAS" 24V. Montira se ispred štićene prostorije na 
zid, iznad vrata. 

kom. 10 

  Alarmna bljeskalica za unutrašnju montažu, 24V, tip 
Sonos 507 (PSB-0007) Klaxon, V.Britanija. Montira 
se unutar štićene prostorije na zid, iznad vrata. 

kom. 17 

  Alarmna sirena za unutrašnju montažu sa 
mogućnošću biranja 32 različita tona, 24V, tip 
Sonos 450 (PSS-0003) Klaxon, V.Britanija. Montira 
se unutar štićene prostorije na zid, iznad vrata. 

kom. 9 
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  Razvodni orman (dimenzije 600x400x200mm) sa 
napojnom jedinicom 5A, 18Ah, DIN šinom, dve 
relejne kartice sa po 3 relea, 3 vremenska relea sa 
vremenom kašnjenja od 5-10 sekundi, 40 VS klema, 
3 krajnje VS kleme, automatski osigurač 5A. 

kpl. 1 

  
2. Instalacioni materijal     
  Isporuka i montaža bezhalogenog kabla tipa 

JH(St)H 2x2x0.8mm za povezivanje javljača požara 
sa  centralom. Postavlja se najvećim delom po zidu 
u PVC kanalicama. 

m 100 

  Isporuka i montaža vatrootpornog bezhalogenog 
kabla tipa JE-H(St)H 2x2x0.8mm FE180 E30 za 
povezivanje alarmnih uređaja sa  centralom. 
Postavlja se najvećim delom po zidu u PVC 
kanalicama. 

m 120 

  Isporuka i montaža bezhalogenog kabla NHXHX 
3x1.5mm2, za povezivanje podcentrala SFP 512 na 
postojeći energetski razvodni orman 220Vac. 
Postavlja se po zidu u PVC kanalicama.  

m 60 

  Isporuka i montaža bezhalogene PVC kanalice za 
postavljanje kablova na zid, sa poklopcem, 
dimenzija 16x16mm. Postavlja se vidno, po zidu i 
plafonu. 

m 528 

  Ostali sitan nespecificiran materijal, isporuka i 
montaža. kpl. 1 

  
3. Radovi     
  Ispitivanje stanja postojeće instalacije u delovima 

gde treba instalirati sisteme gašenja požara. kpl. 1 

  Ispitivanje postojećeg stanja ugrađene opreme i 
dovođenje u ispravno stanje.  kpl. 1 

  Montaža i povezivanje postolja javljača, sirena i 
ostalih elemanata i ubacivanje dimnih javljača u 
podnožja. 

kpl. 1 

  Provera ispravnosti izvedene instalacije, montiranih i 
povezanih podnožja javljača i sirena, montaža i 
povezivanje podcentrala na mrežu, obeležavanje 
javljača, montaža signalnih linija sa javljačima na 
centralu. 

kpl. 1 

  Reprogramiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i 
puštanje u rad. 

kpl. 1 

  Obuka korisnika u rukovanju, isporuka 
dokumentacije (uputstvo za rukovanje i 
programiranje, dnevnik uređaja i atesti), 
primopredaja i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i 
funkcionalnom ispitivanju. 

kpl. 1 

  Korišćenje skele u delovima objekta višim od 3,5m. kpl. 1 

        

B MAŠINSKI DEO     
4. Isporuka opreme i instalacija     
  Potezna čelična sajla E4mm m 20 
  Graničnik na sajli kom. 47 
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  Elektromagnet za pokretanje boce kom. 4 
  Mikroprekidač kom. 47 
  Kopča kom. 3 
  Tegovi od 12kg kom. 4 
  Pneumatska cev E10mm m 20 
  Tee komad E10mm kom. 4 
  Ventil sigurnosti 1/2" kom. 1 
  Dupli nipl 1/2" kom. 123 
  Komandni orman kom. 6 
  Šema kom. 1 
  Merač koncentracije CO2 sa priborom. kom. 1 
  Autonomni aparat za disanje kom. 1 

  
5. Montaža opreme i instalacija     
  Montaža opreme stavke 4.1-4.12 kpl. 1 
  Montaža mlaznica kom. 123 
  

Skidanje postojećih boca CO2 45kg sa instalacije,  
punjenje gasom CO2, atestacija, i ponovna montaža  
na instalaciju. kom 47 

  

 
6. Radovi     
  Ispitivanje cevovoda na HPV i funkcionalna proba 

sistema. kpl. 1 
  Puštanje sistema u rad. kpl. 1 
  Obuka i izrada uputstva za rad као i dostava šifre za 

omogućavanje pristupa sistemu za održavanje 
opreme. kpl. 1 

    
7. Projekat izvedenog stanja     
  Izrada projekta izvedenog stanja kpl. 1 

    

    

    

    
 
 
Напомена: 
У претходним фазама извршено је следеће: 
- Испоручена ПП централа  
- Испоручена и монтирана централа за СО2( боце и цевни развод) 
- Извршена монтажа цевног развода до млазница  
- Испоручене млазнице за СО2 
- Испоручена и монтирана подножја детектора дима, сирене и ручни јављачи 
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4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 
 
 
4.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 
          Понуда мора да буде састављена на српском језику.  
 
 
4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
          Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да 
буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна 
садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и печатом оверава. Понуда мора 
бити јасна и недвосмислена. 
           
 
4.3 Понуда са варијантама и партије  
 
          Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
          Предмет јавне набавке је обликован у две партије. 
 
4.4 Измене, допуне и опозив понуде 

 
          Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да допуни, 
измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: ''Допуна понуде'', 
''Измена понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку «Извођење радова на реконструкцији 
дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике 
Србије », редни број ЈН ОТ 11/2014- Партија ...... Понуђач је дужан да јасно назначи која 
документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. 

 
 

4.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
заједничких понуда 

 
          Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.  
          У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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4.6 Понуда са подизвођачем 
 
          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
          Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50% . 
          Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
          Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
тражени у делу 5. конкурсне документације. 
         Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
4.7 Заједничка понуда 
 
          Понуду може поднети група понуђача. 
          Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

- члану групе понуђача 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. 

          Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
          Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су 
наведени у делу 5. конкурсне документације. 
 
 
4.8 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока, као и осталих услова од којих 

зависи прихватљивост понуде 
 
 

 Начин и услови плаћања за Партију 1 и Партију 2 
 
          Плаћање се врши уплатом на рачун добављача, и то: 
 
 - До 40% од уговорене цене, на име аванса, у року од 15 дана од дана пријема 
авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања; 
 - Остатак уговорене цене сукцесивно, у року од 15 дана од дана пријема 
привремених и окончане ситуације. Даном пријема сматра се дан наведен на заводном 
штамбиљу наручиоца. 
 Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина 
утврђених и унетих у грађевинску књигу, обострано потписаних од стране добављача и 
Надзорног органа и уговорених јединичних цена из понуде.  



                                                                                                                             стр 24 од  89 
 

 Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 
могућностима извршења буџета Републике Србије. 
 
  

 Захтеви у погледу гарантног рока за Партију 1 и Партију 2 
 
          За изведене радове важи минимални гарантни рок од 2 године од примопредаје радова.    
           За уграђену опрему гаранција је произвођачка. 
 

 Захтеви у погледу рока и места извођења радова за Партију 1 и Партију 2 
 
          Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке за Партију 1 не може бити дужи 
од 90  календарских дана од дана увођења добављача у посао. 
 Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке за Партију 2 не може бити дужи 
од 90 календарских дана од дана увођења добављача у посао. 
 
          Место извођења радова је седиште Наручиоца у улици Кнеза Милоша бр. 24-26 у 
Београду. 
               

 Захтеви у погледу примопредаје за Партију 1 и Партију 2 
 
          Примопредаја радова ће се извршити комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
завршетка радова. 
          Добављач је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова најкасније 
десет дана пре дана планираног за примопредају, а Наручилац је дужан да по пријему 
обавештења о намери примопредаје радова, именује Комисију за пријем радова и о 
именовању и члановима комисије обавести Добављача. 
          Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један 
представник Добављача, уз присуство стручног надзора и одговорног извођача радова. 
          Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова. Записник о 
примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Добављача и Надзорног 
органа. 

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и 
правилима струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно 
које радове Добављач треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у ком 
року то треба да учини, о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност 
између овлашћених представника Наручиоца и Добављач, констатацију о примопредаји 
гарантних листова и атеста, датум завршетка радова и датум извршене примопредаје. 

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе, 
Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о 
изведеним радовима.  

Извођач радова је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје 
отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови 
изведени по протеку уговореног рока.  
 

 Осигурање за Партију 1 и Партију 2 
 
          Добављач је дужан да код осигуравајућег друштва осигура од уобичајених ризика 
радове, материјал, опрему, раднике ангажоване на радовима који су предмет јавне набавке и 
одговорности за штету трећим лицима. 
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 Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета за Партију 1 и 
Партију 2 

 
          Контролу извршених радова врши Надзорни орган, именован од стране наручиоца који 
врши оцену да ли изведени радови испуњавају уговорени квалитет као и да ли су 
испоштовани сви услови из уговора.  
 
4.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди за Партију 1 и 

Партију 2 
 
          Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  
          Понуђена цена обухвата цену предметних радова и све друге зависне односно пратеће 
трошкове за набавку материјала, транспорт, употребу свих алата, помоћних средстава и 
материјала за извршење наведених позиција.  
          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, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова 
које сматра меродавним. 
 
 
4.10 Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача и добављача за    

Партију 1 и Партију 2 
 
а) Понуђач је дужан да у понуди достави 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде у висини од 500.000, 00 динара за Партију 1 и 200.000,00 динара за Партију 2. 

 
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након 
истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да 
потпише или благовремено не потпише уговор.  

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок 
важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу 
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико 1) понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или 2) 
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 

 
  Уколико понуђач не достави ове банкарске гаранције понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива 
 
Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла  
 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као 
средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без пореза, која 
мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. Поднета 
банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора и биће саставни део уговора.  
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Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
 
- Изабрани понуђач је дужан да приликом примопредаје објекта наручиоцу достави 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 5% од 
вредности уговра (без ПДВ-а), која мора трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач не буде 
извршавао своје гарантне обавезе у роковима  и на начин предвиђен уговором о набавци. 

- Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гарацију у траженом року, наручилац 
ће уновчити банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 
 
б) Реализација средстава финансијског обезбеђењa  

 
Наручилац је задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе. 
 

 
4.11 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – важи само за понуђаче 

који се налазе на списку негативних референци 
 
          Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне 
јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено у тачки 4.10, под б) 
алинеја 1), достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% од 
вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем, а са 
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са 
роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора 
промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за 
добро извршење посла. 
 
 
4.12 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 

 
          Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче.  

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.  
Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 
обзира на степен те поверљивости.  
 
4.13 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 
 
          Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуда. 
          Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор 
доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
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          Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Министарство спољних послова, ул. 
Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд, или имејл адресу: javne.nabavke@mfa.rs , са 
назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку – Извођење 
радова на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства 
спољних послова Републике Србије -  III фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и 
други радови), са позивом на број Партије. 
          Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
          Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона 
о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом. У случају да је од стране наручиоца или понуђача достављен документ путем 
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа што је друга страна дужна да 
учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
4.14 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 
подизвођача 

 
          Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 
          Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити 
примерен 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 понуда. 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. 
  
 
4.15 Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди 
 
          Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 
су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
          Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
          Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведена ознака ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача. 
          Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 
          Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
          Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуда. 
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          Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
          
4.16 Критеријум за доделу уговора за  Партију 1 и Партију 2 
 
          Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
           
4.17 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом за    
Партију 1 и Партију 2 

 
         Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен 
понуђачу чија је понуда прва поднета и заведена на писарници наручиоца. 
  
 
4.18 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. (за  Партију 1 и Партију 2) 

 
                   Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
4.19 Захтев за заштиту права  (за  Партију 1 и Партију 2) 
 
          Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона о 
јавним набавкама. 
          Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно 
удружење у њихово име. 
          Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
          Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
          Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
          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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања. 
          После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
          О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
          Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава следећим 
подацима: 
 
Сврха уплате: Републичка административна такса за јавну набавку, 

Извођење радова број 11/2014 број Партије.............. 
Корисник: Буџет Републике Србије 
Шифра плаћања: 153 
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Број рачуна: 840-742221843-57 
Број модела: 97 
Позив на број: 50-016 
 
 
4.20 Закључење уговора 
 
    Наручилац ће закључити уговор за Партију 1 и Партију 2, са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
          Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са 
понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
 
 
 4.21 Партије 
 

 Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку или само за одређену партију. 
Уколико понуђач поднесе понуду за више партија, докази о испуњености услова из 
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама поднети за једну партију, важиће и за понуде 
које се односе на остале партије. 

 Понуђач је дужан да у понуди посебно назначи на коју се партију односи понуда. 
Уколико понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати свака партија појединачно. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 
 

5.1 Обавезни услови из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 

 
Докази:  
Правно лице:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда. 
 
Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за сваког од 
учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача 
(ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
 

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. 

 
Докази:  
Законски заступник, предузетник, физичко лице: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица 
или место рођења лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела 
првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју 
је седиште правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у 
Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за 
правно лице и за законског заступника.  
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У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од 
њих. 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда. 

 
Докази:  
Правно лице: Потврде привредног суда и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 
 
Предузетник: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог орагана није 
регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности. 
 
Физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда. 
 
 

4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јане дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 

 
Докази: 
Правно лице, предузетник, физичко лице: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
 
Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа 
треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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5) Услов: Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. 

 
Доказ: 
Правно лице, предузетник, физичко лице: Изјава о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац 6.6 у делу 6. 
конкурсне документације). 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 

6) Услов( само за понуђача за Партију 2): Да поседује важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

 
Доказ: 
Правно лице, предузетник, физичко лице:  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави копију Решења МУП-а,Управе за ванредне 
ситуације,за бављање пословима инсталирања аутоматских система за дојаву пожара или 
одобрење за бављење пословима унапређења заштите од пожара. 

 
5.2 Додатни услови из чл. 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 1: 
 
 

1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је у 2013. години 
остварио приход у износу од најмање 10.000.000,00 динара.   

 
Докази: 
Правно лице: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за 
привредне регистре. 
 
Предузетник и физичко лице: Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 2: 
 
 

2) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је у 2013. години 
остварио приход у износу од најмање 5.000.000,00 динара.   
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Докази: 
Правно лице: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за 
привредне регистре. 
 
Предузетник и физичко лице: Потврда о промету код пословне банке за 2013. годину. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 1: 
 
 

3) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у претходне три 
године (2011., 2012. и 2013.), извео радове који су предмет јавне набавке у укупној 
вредности од најмање 10.000.000,00 динара. 

 
Докази: Списак референтних наручилаца односно уговора (образац 6.9 у делу 6. конкурсне 
документације) и потврде референтних наручилаца (образац 6.10 у делу 6. конкурсне 
документације). 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 2: 

 
 
Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је у претходне три године 
(2011., 2012. и 2013.), извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности од 
најмање 5.000.000,00 динара, од чега најмање три система за за дојаву и гашење пожара 
гасом. 

 
Докази: Списак референтних наручилаца односно уговора (образац 6.11 у делу 6. конкурсне 
документације) и потврде референтних наручилаца (образац 6.12 у делу 6. конкурсне 
документације). 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 1: 
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4) Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има у радном 
односу (одређено и/или неодређено време) или по другом, Законом о раду («Службени 
гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), правно дозвољеном основу, 
ангажовано најмање пет лица од којих- минимум по једног дипломираног ижењера са 
лиценцама 410; 430; 450 и 453, (или једног или више инжењера са  више лиценци) 

 
Докази: Изјава понуђача (попуњена, печатом оверена и потписана – образац 6.13. у делу 6. 
конкурсне документације) у којој за свако од запослених лица наводи име и презиме, датум 
заснивања радног односа односно ангажовања и врсту радног односа (неодређено/одређено 
време) односно ангажовања и за свако од наведених лица копије обрасца М-3а, М или другог 
одговарајућег обрасца из кога се види да су запослена лица пријављена на пензијско 
осигурање као и копије тражених важећих лиценци. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
         У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
  
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за Партију 2: 
 

5) Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – а) да понуђач има у радном 
односу (одређено и/или неодређено време) или по другом, Законом о раду («Службени 
гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), правно дозвољеном основу, 
ангажовано најмање пет лица од којих минимум по једног дипломираног ижењера са 
лиценцом 353 и 453 ( или једног инжењера са обе лиценце) и положеним стручним 
испитом за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара, по 
једног инжењера са лиценцом 330 и 430 ( или једног инжењера са обе лиценце)  б) да у 
радном односу има кајмање једно лице оспособљено за послове безбедности и здравља 
на раду в) да у радном односу има најмање једно лице електро струке са уверењем 
произвођача опреме Securiton AG о завршеној обуци за инжењеринг и програмирање 
постојећег SecuriPro  система за дојаву пожара. 

6) Докази: а) Изјава понуђача (попуњена, печатом оверена и потписана – образац 6.13. у 
делу 6. конкурсне документације) у којој за свако од запослених лица наводи име и 
презиме, датум заснивања радног односа односно ангажовања и врсту радног односа 
(неодређено/одређено време) односно ангажовања и за свако од наведених лица копије 
обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослена 
лица пријављена на пензијско осигурање као и копије тражених важећих лиценци. 
Уверење МУП-а о положеном стручном испиту за пројектовање и извођење посебних 
система и мера за заштиту од пожара. б) Фотокопија Уверења о положеном стручном 
испиту за обављање послова безбедноости и здравља на раду, в) Сертификат о 
завршеној обуци за инжењеринг и програмирање „SecuriPro“ система за дојаву пожара. 

 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
         У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
  

7) Услов: да располаже довољним техничким капацитетом –  а) да поседује сертификат 
ISO 9001 о обезбеђењу управљања квалитетом из области грађевинарства, а који је 
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издат од стране надлежне организације и б) да поседује сертификат ISO OHSAS18001 
о обезбеђењу управљања заштитом здравља и безбедности на раду и в) да поседује(у 
својини или по основу лизинга или по другом правном основу) теретно возило.  
Докази: а) копија важењег сертификата ISO 9001 и  
               б) копија важећег сертификата ISO OHSAS18001 и 
               в) копија саобраћајне дозволе или очитане саобраћајне дозволе, а уколико 
возила нису у својини понуђача фотокопије уговора о лизингу или уговора о 
поседовању возила по другом правном основу 

 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава 
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени 
услов. 
         У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 
подизвођача. 
 
 
5.3 Допунске напомене 
 

 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове 
из тачака 5.1) и 5.2), биће одбијена као неприхватљива. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе под тачком 5.1), уколико наведу интернет 
страну на којој су ови 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. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац 6.6, у 
делу 6. конкурсне документације). 

 Докази о испуњености услова, могу се достављати у неовереним копијама. 
 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 прописан начин.  
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6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 
 
 
 
 
 
Начин подношења понуде 
 
 ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

ПАРТИЈА  ПАРТИЈА  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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6.1 ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и налепити на коверту са понудом) 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
назив: 
 
адреса: 
 
број телефона: 
 
број телефакса: 
 
имејл адреса: 
 
име и презиме овлашћеног лица за контакт: 
 
 

 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 
УЛ. КНЕЗА МИЛОША БР. 24-26 

 11000 БЕОГРАД 
 
 

 
 

ПОНУДА  
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
  

Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у згради 
Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  (климатизација, 

противпожарна заштита и други радови), Редни број  ЈН ОТ 11/2014 
Понуду подносим за Партију...............( уписати број Партије) 

 

НЕ ОТВАРАТИ! 
 
 

 
датум и сат подношења: 
(попуњава Писарница) 
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6.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

1) Понуда број ____________________ од ______________ године у отвореном 
поступку, за јавну набавку радова “ Извођење радова на реконструкцији  дипломатског 
архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III 
фаза“ (климатизација, противпожарна заштита и други радови), за Партију 1 
Комплетирање система климатизације и грађевинско-занатски радови 

   
 Табела 1. 
 

Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 
 

 

 
е-маил 

 

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

Број рачуна и назив банке 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
2) Понуду дајем:  
(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в) 
 
Табела 2. 

а) САМОСТАЛНО 
 
 

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
ПИБ: 
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Име особе за контакт: 

 

е-маил  

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
ПИБ: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

 е-маил  

 Број телефона 
 

 

 Број телефакса 
 

 

 
 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче 
или учеснике у заједничкој понуди. 
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. треба са својим подацима 
да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба 
навести у табели 2. овог обрасца.  
 
 
3) Понуђена цена: 
 
Укупно понуђена цена износи: 
 
____________________ (словима: _______________________________________) динара без 
ПДВ-а и 
____________________ (словима: _______________________________________) 
динара са ПДВ-ом.  
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4) Рок за завршетак радова: 
 
_____ (словима: ______________________) календарских дана од дана увођења у посао. 
(не дужи од 90 дана) 
 
 
5) Рок важења понуде: 
 
______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
 
 
6) Гарантни рок: 
 
_______ (словима: _________________________) месеца од дана потписивања записника о 
примопредаји радова. 
(не краћи од 24 месеци од примопредаје радова) 
Гаранција на уграђену опрему је произвођачка 
 
7)  Захтевани аванс је 
 
аванс у износу од ____________%, од вредности уговора. (максимални износ аванса може 
бити 3о% од вредности уговора за Партију 1) 
 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
за јавну набавку радова Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови), за Партију 1 Комплетирање 
система климатизације и грађевинско-занатски радови 

    

Poz OPIS POZICIJA J.M KOLIČ. 
JEDIN. 

CENA (DIN) 
bez  PDV-a 

UKUPNA 
CENA (DIN) 
bez PDV-a 

A PREOSTALI GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI (a) (b) (c) (d=b∙c) 

1 RUŠENJA I DEMONTAŽE   
    

1.1 Skidanje-obijanje  podnih keramičkih pločica, sa 
obijanjem podloge, do konstrukcije. U jediničnu cenu 
uračunati i skidanje sokle. Sav demontirani materijal, 
kao i podlogu posle rušenja, izvesti kao šut na 
gradsku deponiju, na daljinu do 15 km, sa utovarom i 
istovarom. 

  

 Obračun po m²   
 prostorije 050,051a, P55 i P-HB2 m² 100,00  

1.2 Demontaza postojećih ostakljenih pregradnih zidova 
od drvenih elemenata. Pozicija podrazumeva 
iznošenje, prevoz i istovar demontiranog materijala na 
deponiju van grada, daljine do 15 km.  

  

 Obračun po m²   
 prostorija P 55 m² 10,00  

1.3 Demontaza postojećeg drvenog štoka jednokrilnih 
vrata. Štok širine 60 cm. Pozicija podrazumeva 
iznošenje, prevoz i istovar demontiranog materijala na 
deponiju van grada, daljine do 15 km. 

  

 Obračun po komadu   
 prostorija 0 51 a kom 1,00  

2 ZIDARSKI   RADOVI   
    
 Izrada cementne košuljice razmere 3:1debljine 3,0 cm. 

Košuljica rabicirana armaturnom mrežom Q 84. 
Gornja površina glatko perdašena. 

  

 Obračun po m²   
 prostorije 050,051a, P55, P-54 i P-HB2 m² 150,00  

3 KERAMIČARSKI RADOVI   
    
 Nabavka materijala i oblaganje podova granitnom 

keramikom, dim. 30x30cm,  fuga na fugu. Keramika se 
polaže na lepak. Cenom obuhvatiti fugovanje i 
fazonski obrađenu soklu 10/30cm od granitne 
keramike. Boju usaglasiti sa investitorom Obračun po 
m2 postavljene keramike očišćene i spremne za 
upotrebu. 

  

 Obračun po m²   
 prostorije 050,051a, P55 i P-HB2 m² 100,00  
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4 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI   
    

4.1 Bojenje zidova  disperzivnom bojom , otpornom na 
pranje vodom, u tonu po izboru investitora i sa  
prethodnim gletovanjem do plafona. 

  

 Obračun po m²    
  m² 340,00  

4.2 Bojenje plafona  disperzivnom bojom .   

 Obračun po m²     
 prostorije 050,051a,052, P55 i P-HB2 m² 160,00  

4.3 Farbanje postojećih drvenih dvostrukih dvokrilnih 
prozora uljanom bojom sa svim potrebnim 
predradnjama. Cenom obuhvatiti farbanje štoka i krila 
prozora. 

   

 Obračun po m² prozora    
 prostorije 051, 051a, PHB 2 m² 13,00  

4.4 Farbanje postojećih metalnih šalona na prozorima  sa 
obe strane. Farbanje se vrši uljanim bojama u dve 
ruke. 

   

 Obračun po m² šalona    
 prostorije 054 m² 13,00  

5 PODOPOLAGAČKI RADOVI    
     
 Nabavka materijala i oblaganje podova vinflexom 

debljine 0,5 cm, preko pripremljene i izravnjane 
podloge.Vinflex se lepi za podlogu odgovarajućim 
lepkom. Po obimu se lepi završna PVC lajsna. 
Jediničnom cenom obuhvatiti izravnjavanje poda 
odgovarajućom masom. 

  

 

 Obračun po m²     
 prostorija 052 m² 60,00    

  UKUPNO POZICIJA "A":   
  

 
 
 
 

   

B  PREOSTALI RADOVI NA KLIMATIZACIJI PROSTORA ARHIVE   
     

B-1 PREOSTALI RADOVI NA POSTOJECOJ KLIMA KOMORI I KANALSKOM RAZVODU 

 Proizvodjac: "Termovent-komerc" Beogrаd   
 Tip:  TK-K25.UA.VC.M1/M2.FA.GA.HB.VC.DA.OP.IS   
 potrebno je izvesti sledece radove:   
    
 - nivelacija postojece klima komore na konacnom           
   mestu montaze paus. 1,00  
    
 - ugradnja "inox" distributivnih cevi parogeneratora u   
   praznoj sekciji klima komore, komplet sa montazom   
   nosaca cevi, odvoda kondenzata… paus. 1,00  
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 - montaza kontra prirubnica - navojni prikljucci na    
   izmenjivacima toplote grejac/hladnjak: DN50/DN60 paus. 1,00  
    
 - izvodjenje instalacije odvoda kondenzata, sa tri   
   prikljucka: zona hladnjaka, zona distributerskih cevi   
   parogeneratora I sam parogenerator.   
   Radovi podrazumevaju: slicovanje poda masinske 

sale   
   u potrebnoj duzini, probijanje zida ka hodniku, slicov.   
   hodnika, probijanje zida ka garazi, slicovanje zida ka    
   garazi, povezeivanje sa postojecom kisnom 

kanalizac-   
   ijon, komplet sa PVC cevima, racvama, T 

komadima..   
 Po zavrsenom postavljanju PVC cevi, izvrsiti nanosenje  
   ravnajuceg sloja na mestima slicovanja. paus. 1,00  
    
 - povezivanje kanalskog razvoda usis/potis, unutar    
   masinske sale, postojecih dovedenih kanala unutar   
   masinske sale sa usisom/potisom klima komore.   
   Potisni deo kanalskog razvoda podrazumeva:   
   * isporuka I montaza potisnog plenuma na potisnoj    
     strani klima komore, komplet sa 3 (tri) regulaciona   
     dempera, AL-suprotnosmerno kretanje lopatica,   
     rucni pogon, za vezu sa 3(tri) potisna kanala paus. 1,00  
   * isporuka I montaza potisnih kanala od plenuma do   
     postojecih kanalskih prkljucaka kg 382,00  
   * izolacija potisnih kanala, samolep. izolacija d=9,00 kg 10,00  
   * isporuka I montaza odsisnog plenuma na odsisnoj    
     strani klima komore, komplet sa 3 (tri) regulaciona   
     dempera, AL-suprotnosmerno kretanje lopatica,   
     rucni pogon, za vezu sa 3(tri) otsisna kanala paus. 1,00  
   * isporuka I montaza otsisnih kanala od plenuma do   
     postojecih kanalskih prkljucaka odsisa kg 324,00  
    
 - isporuka I montaza kanalskog razvoda svezeg vazduha  
   koji se uzima iznad hodnickog nadvratnika za ulaz u    
   dvoriste objekta, komplet sa kanalima od pocinkovanog  
   lima, komplet sa prirubnicama, zaptivnim I spojnim   
   materijalom.   
   Kanali se izoluju samolepivom izolacijom d=9,00 mm kg 308,00  
    
 - isporuka I montaza PP klapne, na prolazu kanala   
   svezeg vazduha kroz zid izmedju masinske sale i   
   hodnika, dimenzija:  300 x 200 mm, motorni pogon kpl 1,00  
      
 - probijanje otvora I ponovna obrada po prolasku   
   kanala svezeg vazduha, I to:   
   * probijanje otvora kroz zid masinska sala - hodnik   
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   * probijanje otvora hodnik - dvoristni prostor paus 1,00  
    
   NAPOMENA: za kanalski razvod maksimalno koristiti  
                       postojece neugradjene kanale   
    

B2 GENERATOR PARE   
    
 Isporuka i ugradnja generatora pare,    
 Proizvodjac:  CAREL - USA   
 Tip:  UE 020   
 Produkcija pare:    20,00 kg/h   
 Snaga grejaca:        11,25 kw   
 Uredjaj se isporucuje komplet sa:   
 - 2 x distribituvna cev  L = 1000 mm   
 - kombinovani senzor temeprature i vlage   
 - granicni senzor vlage   
 - temperaturno otporno crevo za vezu  kpl. 1,00  
    
 Isporuka I montaza postolja za ugradnju parnog ovlaz.    
 izradjenog od celicne konstrukcije, plastificirana, sa    
 elemementima fiksiranja za pod paus 1,00  
      

B.3 RASHLADNI AGREGAT     

 Isporuka i montaza RASHLADNOG UREDJAJA     
 Proizvodjac:   CARRIER     
 Tip:              30RA040     
 Rashladni kapacitet:  48,80 kw     
  Temperatura spoljneg vazduha 40 C     
  Temperatura hladne vode 7/12 C(glikol 35%)     
  Raspolozivi napor pumpe 120kPa     
  Kondenzator:  vazduhom hladjen     
 Dopunska oprema:  KSA - antivibracioni nosaci     
                               KTR - daljinska komanda     
                              HM - integrisani hidro modul kpl 1   
      
 Isporuka I montaza postolja za ugradnju cilera     
 izradjenog od celicne konstrukcije, plastificirana, sa     
 elemementima fiksiranja.      
 Ciler se montira u dvorisnom delu objekta, uz spoljni     
 fasadni zid ispod prozora toaleta  kpl 1   
      

B.4 DISTRIBUTIVNI ELEMENTI     

 Kontrola montiranih distributivnih elemenata na      

 odsisnim I potisnim kanalima sa:     

 - provera I eventualna dorada nacina veze kanal     
   distributivni element paus. 1   

 - eventualana ugradnja nedostajucih distributivnih     
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   elemenata paus. 1   

 - pozicioniranje regulatora protoka na elementima za      

   distribuciju vazduha paus. 1   

      

B.5 KANALI     

 Na postojecim, montiranim kanalima izvrsiti sledece:     

 - pregled I kontrolu izvedenog kanalskog razvoda po     

   funkcionalnim celinama distribucije paus. 1   

 - izvrsiti izradu i montazu eventualno nedostajucih      

   kanala za odsis/potis 
cca-
kg 120   

      

B.6 IZOLACIJA     

 Na postojecim, montiranim kanalima izvrsiti sledece:     

 - pregled I kontrolu izvedene izolacije kanalskog      

   razvoda po funkcionalnim celinama distribucije paus. 1   

 - izvrsiti izolaciju eventualno nedostajuce izolacije     

   na izvedenim kanalima za odsis/potis     

 Isporuka i montaza Armaflex samolepljive izolacije     

 dedljine d=9mm m2 45   

 Napomena:     

 Cenom izolacije u ovoj poziciji predvideti rad na licu     

 mesta tj. na visini i zbog toga sto su kanali koji se izoluju    

 prljavi,odnosno prasnjavi pa se pre izolacije moraju ocistiti,    

 da se izolacija ne bi odlepila.     

      

B.7 ZASTITNA RESETKA     

 Isporuka i montaza zastitne resetke, komplet sa zastitnom    

 mrezicom,spoljni vazduh,  dimenzija:     

 - 385 x 325 mm     

 Materijal:   celicni lim     

 Zastita:   plastifikacija kpl 1   

      

B.8 REGULATORI PROTOKA     

 Isporuka i montaza regulatora protoka odsis/potis sa:     

 Materijal:  aluminijum     

 Pokretanje lopatica:   PVC zupcanik     

 Kretanje lopatica:   suprotnosmerno     

 Pokretac:    motorni pogon, kontinualan, 8-10 Nm kpl 6   

      

  UKUPNO POZICIJA "B":   
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V TOPLOTNA PODSTANICA     

      

V-1 INTERVENCIJA NA POSTOJECOJ PODSTANICI     

 Intervencija na postojecoj instalaciji u toplotnoj podstanici    

 sa ciljem prikljucenja ogranka grejaca za grejac klima      

 komore na postojeci sistem gerjanja. pаus. 1   

      

V-2 CIRKULACIONE PUMPE     

 Isporuka i montaza cirkulacionih pumpi za hladnu i toplu    

 vodu, komplet sa kompletom zavrtnjeva, gumenim      

 kompenzatorima, prirubnicama i kontra prirubnicama:     

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA     

V.2.1 SEKUNDARNA PUMPA GREJACA KLIMA KOMORE     

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA    

 Tip:    TOP S-30/4 EM   PN6/10    

 Protok:  4,14 m3/h    

 Napor:   28,40 kPa pus. 2   
V.2.2 SEKUNDARNA PUMPA HLADNJAKA KLIMA KOMORE   

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA    

 Tip:    IPL32/160-1,1/2    PN6/10    

 Protok:  6,76 m3/h    

 Napor:   232,40 kPa    

 Napomena: pumpa opsluzuje hladnjak komore, isparivac   

                   cilera i lokalnu armaturu pus. 2   

V.2.1 TERCIJARNA PUMPA GREJACA KLIMA KOMORE    

 Proizvodjac:   WILO - NEMACKA    

 Tip:    TOP S-30/4 EM   PN6/10    

 Protok:  4,14 m3/h    

 Napor:   28,40 kPa pus. 2   

     

V-3 RUCNI REGULACIONI VENTILI    

 Isporuka i ugradnja rucnih regulacionih ventila sa prikljucima   

 za diferencijalni manometar, slavinom za praznjenje    

 Proizvodjac: TA    

 DN 40  PN6 kom. 4,00   

 DN 50  PN6 kom. 4,00   

     

V-4 RAVNI ZAPORNI VENTILI    

 Isporuka i montaza ravnih zapornih ventila za toplu vodu    

 komplet sa kontra prirubnicama, zaptivacima, za t=120 oC   

 
do DN50 isporucuju se i ugradjuju kuglasti navojni 
ventili    

 DN 25  PN6 kom. 1,00   

 DN 32  PN6 kom. 1,00   

 DN 40  PN6 kom. 14,00   

 DN 50  PN6 kom. 10,00   
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V-5 NEPOVRATNE KLAPNE    

 
Isporuka i ugradnja nepovratnih klapni za toplu vodu, 
sa    

 
kompletom prirubnica, zavrtnjeva i zaptivaca, t=120 
oC    

 DN 40  PN6 kom. 5,00   

 DN 50  PN6 kom. 2,00   

     

V-6 HVATACI NECISTOCA    

 
Isporuka i ugradnja hvataca necistoca, komplet sa 
prirubnicama   

 
kontraprirubnicama, zaptivacima i zavrtnjima t = 120 
oC    

 DN 40  PN6 kom. 1,00   

 DN 50  PN6 kom. 1,00   

    

V-7 TERMOMETRI    

 Isporuka i ugradnja termometara sa mesinganom caurom   

 ugaoni, opsega: 0-120 oC kom. 5,00   

     

V-8 MANOMETRI    

 Isporuka i ugradnja manometara za opseg merenja     

 0-10 bara, fi 110 mm, komplet sa slavinom i U cevi kom. 1,00   

     

V-9 ODZRACNI SUDOVI    

 Isporuka i ugradnja odzracnih sudova     

 komplet sa prelivnom cevi i ventilom DN15    

 dimenzija:   fi 88,9 x 3,2 x 250 mm kom. 4,00   

     

V-10 SLAVINE ZA PRAZNJENJE    

 Isporuka i ugradnja slavina za punjenje/praznjenje    

 instalacije DN 15 ( komplet sa otkivkom zavarenim    

 na cevi) kom. 4,00   

     

V-11 CELICNE CEVI    

 isporuka i ugradnja celicnih besavnih cevi C1212,     

 
JUS C B5.221 za razvod tople i hladne vode, povrat 
kondezata    

 sa izradom konzola, vesaljki i cvrstih tacki. Sve prodore    

 horizantalnog cevnog razvoda kroz zidove uviti talasastim    

 papirom, zatvoriti ih dvodelnim rozetnama, a u vertikalama   

 ugraditi celicne caure od crnih cevi.    

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80   

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60   

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00   

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00   

     

V-12 POTROSNI MATERIJAL    

 Kompletan potrosni materijal, ukljucujuci: elekytrode, lukove,    
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 brusne ploce, konzole, cvrste i fiksne tacke, prodori kroz   

 zidove, tavanice, ..... placa se 50% od stavke V-11 % 50   

     

V-13 ANTIKOROZIVANA ZASTITA CEVNE MREZE    

 Horizontalnu i vertikalnu razvodnu mrezu ocistiti celicnim   

 cetkama, brusnim papirom. a potom premazati antikorozivnim   

 sredstvom. Miniziranje s evrsi alkalnim minijumom u dva   

 premaza i dva tona    

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80   

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60   

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00   

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00   

     

V-14 ZAVRSNO BOJENJE    

 Po zavrsenom miniziranju i prijemu od starne nadzora,    

 pristupiti izvodjenju bojom otpornoj na radnoj temperaturi.   

 Ton zavrsne boje odredjuje nadzor. Premaz u jdnom sloju   

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80   

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60   

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00   

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00   

     

V-15 IZOLOVANJE CEVI    

 Isporuka cevne izolacije i izolacija cevnog razvoda     

 cevnom izolacijom Armaflex, d=13,00 mm    

 - fi 33,7 x 2,6 mm m' 4,80   

 - fi 42,4 x 2,6 mm m' 3,60   

 - fi 48,3 x 2,6 mm m' 86,00   

 - fi 60,3 x 2,6 mm m' 128,00   

     

V-16 
Isporuka I montaza TERMOEKSPANZIONIH 
POSUDA    

 
za sistem tople I hladne vode, komplet sa 
pripadujucom    

 aramaturom I prikljucima kpl 2,00   

     

V-17 Isporuka I monataza TERMOIZOLOVANOG TANKA     

 hladne vode, komplet sa potrebnom armaturom,     

 sigurnosnim ventilom, manometrom, termometrom    

 zapremine:  500 l kpl 1,00   

     

  UKUPNO "V":     
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G AUTOMATIKA    

G-1 TROKRAKI VENTIL  grejanje K1    

 Isporuka i montaza trokrakih regulacionih ventila    

 Proizvodjac:  SIEMENS    

 Trokraki regulacioni ventil    

 PN 16, DN32, Kvs=16 m3/h  dP=3,8 kPa      

 Temperatura vode:-25…130°C      

 VXG44.32-16.4 - trokraki elektromotorni ventil kpl 1,00   

 ALG203 - fiting kpl 1,00   

      

G-2 TROKRAKI VENTIL hladjenje - K1    

 Isporuka i montaza trokrakih regulacionih ventila    

 Proizvodjac:  SIEMENS    

 Trokraki regulacioni ventil    

 PN 16, DN25, Kvs=6,3 m3/h  dP=93,8 kPa      

 Temperatura vode:-25…130°C      

 VXG44.32-6.3- trokraki elektromotorni ventil kpl 1,00   

 ALG203 - fiting kpl 1,00   

     

G-3 POGONI TROKRAKIH VENTILA    

 Isporuka i  montaza pogona trokrakih ventila    

 Proizvodjac:  SIEMENS    

 Tip:  SGS65  - 400 N kom. 2,00   

     

G-4 KANALSKI SENZOR TEMPERATURE    

 Isporuka i montaza kanalskog senzora temperature:    

 Izvedba    - kanalski      

 Regulaciono područje: 5 - 65 °C      

 Dužina sonde: 400mm;    

 Tip:  QAM2120.040  kom. 3,00   

     

G-5 ZASTAVICASTI PREKIDAC    

 Isporuka i montaza zastavicastog prekidaca (flow svitch)   

 - tempetratura fluida:   +4 - +85 oC    

 - nazivni pritisak:    NP10    

 - duzina pipka:    70 mm kom. 1,00   

     

G-6 Isporuka I montaza TRANSMITERA PRITISKA     

 za vodjenje rada frekventnih regulatora potisnih /    

 odsisnih ventilatora klima komore    

 Tip:   QBM2030-30  kom. 2,00   

     

G-7 GRANICNI TERMOSTAT    

 Isporuka i montaza zastitnog granicnog termostata za tecnost   

 - preklopna temperatura:   60-6 oC    

 - navojni prikljucak:     1/2"    
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 - tip reseta:    rucni    

 - duzina pipka:   70 mm kom. 1,00   

     

G-8 MRAZ TERMOSTAT    

 Isporuka i ugradnja mraz termostata, zastita od mraza    

 Termostat - mraz      

 Regulaciono područje: -5 - 15 °C      

 tip: QAF81.6    SIEMENS kom. 1,00   

     

G-9 DIFERENCIJALNI PRESOSTATI    

 
Isporuka i ugradnja diferencijalnog presostata za 
vazduh    

 Regulaciono područje: 20 - 300 Pa     

 tip: QBM81-3    SIEMENS kom. 1,00   

 Regulaciono područje: 100 - 1000 Pa     

 tip: QBM81-10   SIEMENS kom. 2,00   

    

G-10 MOTORNI POGONI ZALUZINA   

 Isporuka i ugradnja pokretaca dempera     

 
Napajanje: 24V, 50Hz. Obrtni moment 15 Nm , 
0…10V   

 
 

 tip: GDB161.1E   SIEMENS kom. 6,00   

 
Napajanje: 24V, 50Hz. Obrtni moment 15 Nm , 
0…10V   

 
 

 tip: GDB161.1E   SIEMENS  (povratni signal) kom. 3,00   

    

G-11 Isporuka frekventnog regulatora-odsisni ventilator    

 VLT automation drive ; IP55 H2 ; FC-301    

 Proizvođač: ''Danfoss'' ;  Snage: 5,50 kW    Kom. 1   

    

G-12 Isporuka frekventnog regulatora-odsisni ventilator    

 VLT automation drive ; IP55 H2 ; FC-301    

 Proizvođač: ''Danfoss'' ;  Snage: 7,50 kW    Kom. 1   

    

G-13 
RO AUTOMATIKE - MIKROPROCESORSKA UPRAVLJACKA 
JEDINICA  

 Isporuka i ugradnja mikroprocesorske upravljacke jedinice  

 komplet sa softwerom za upravljanje peiferijom,    

 Proizvodjac:   SIEMENS - S71200    

 Sadrzano:    

 - isporuka ormana automatike    

 - elementi zastite i signalizacije rada i kvara    

 - potrebni broj AI/AO i DI/DO modula - kartica    

 - procesorski deo za upravljanje SIEMENS-S71200    

 - prekonaponska zastita    

 - napajanje 24 v DC    

 - ozicenje ormana   

 - kompletno kabliranje potrosaca i periferije u polju do    

   ormara automatike sa kablovskim priborom    
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 - softwer za upravljanje    

 - touch panel za parametrizaciju - Waintec    

 - signalizacija pozicija PP klapni    

 - signalizacija curenja vode i mesta    

 - zatvranje dovoda vode - magnetnih ventila kom. 1,00   

     

G-14 RO ENERGETIKE    

 Isporuka I montaza RO ENERGETIKE, za:    

 - energetsko napajanje svih potrosaca    

 - prekonaponska zastita svih potrosaca    

 - signalizacija rada I prisustva faza    

 - glavni prekidac RO-a    

 - enrgetski izvodi I zastita za svakog potrosaca    

 - ozicenje RO-a kom. 1,00   

     

G-15 KABLIRANJE I KABLOVSKI PRIBOR    

 
Isporuka I montaza kablova sa kablovskim priborom 
za:    

     

 - isporuka glavnih napojnih kablova, nosaca kablova,    

   potrebnog kablovskog pribora sa povezivanjem,    

   postojeceg RO-energetike i RO-a cilera smestenog u    

   dvoristu objekta. Snaga cilera P=32,00 KW m 25,00   

     

 - isporuka glavnih napojnih kablova, nosaca kablova,    

   potrebnog kablovskog pribora sa povezivanjem,    

   postojeceg RO-energetike i RO-a cilera smestenog u    

   dvoristu objekta. Snaga cilera P=32,00 KW m 38,00   

     

 - kompletno kabliranje potrosaca i periferije u polju do    

   ormara automatike sa kablovskim priborom    

   Konekcija RO energetike sa potrosacima I RO- autom.   

   sa potrosacima, komplet sa povezivanjem kpl 1,00   

     

 - cekiranje svih veza, signala, start-up sistema kpl 1,00   

      

  UKUPNO "G":     

      

D PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI     

D-1 UPOZNAVANJE SA OBJEKTOM    

 Pre pocetka izvodjenja radova, izvodjac treba da izadje na   

 objekat i da izvrsi detaljno uporedjivanje projekt sa stvarnim   

 stanjem. U slucaju da ima neslaganja ili  teskoca u realizaciji   

 ovog projekta, izvodjac je u obavezi da odmah na to ukaze    

 
investitoru i trazi usaglasavanje, jer kasnije primedbe 
se    

 nece uzimati u obzir. paus 1,00   
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D-2 REGULACIJA    

 Regulacija celog postrojenja  kao i probni rad 15 dana,    

 troskove pogaona i energije snosi Investitor:    

     

 - hidraulicko uregulisavanje mreze paus 1,00   

     

 - merenje protoka po granama prikljucaka, u cirkulacionom    

    krugu izmenjivaca toplote, odnosno kucnog razvodnog   

 
   postrojenja i na mestima granjanja horizontalnog 
dela    

    cevne mreze, sa izradom izvestaja o izvrsenom merenju   

   i regulaciji protoka. paus 1,00   

     

 - ispitivanje funkcionalnosti krugova automatske regulacije   

 
  postrojenja u toplotnoj podstanici sa izradom 
izvestaja paus 

1,00
  

     

     

D-3 PROJEKAT IZVEDENOG STANJA    

     

 
Izrada projekta izvedenog stanja i uputstva za 
rukovnje      

 i odrzavanje u 3 primerka za Investitora. Pod ovom stavkom    

 se podrazumava rasciscavanje gradilista, unutrasnji transport    

 materijala i transport do objekta paus 1,00   

     

  UKUPNO "D":     

      

DJ DETEKCIJA CURENJA INSTALACIJA - PRISUSTVA VODE U OBJEKTU  

DJ-1 SENZORI PRISUSTVA VODE - CURENJA    

 Isporuka i montaza detektora vode - MOISTURE DETECTOR   

 serije MX-1, u svim zonama objekta izmedju kojih ima     

 fizickih pregrada i mogucnosti isticanja vode.    

 Detektor se montira na podu (prohronskoj ploci 100x100 mm)   

 u prostoriji koja se nadgleda i kablom se povezuje sa     

 ormarom automatike.    

 Za slucaj pojave vode, detektor daje signal PLC kontroleru   

 o prisustvu vode u toj prostoriji, i tada PLC vrsi zatvaranje   

 magnetnog/motornog ventila vode kao izvora curenja.    

 Detektor se isporucuje komplet sa:    

 - detektoroskom glavom - senzor vode serije MX1    

 - prohronskom plocom - nasac detektora    

 - kabl za prenos signala do ormara automatike kpl 8,00   

     

DJ-2 MOTORNI/MAGNETNI VENTILI    

 Isporuka i ugradnja magnetnih/motornih ventila na     

 horizontalnom/vertikalnom razvodu tople, hladne, tehnoloske   

 vode, u svakoj prostoriji ili sektoru koji pokriva    
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odredjeni 

 detektor vode-curenja,kako na polazno tako i na povratnom   

 vodu. U trenutku kada detetktor registruje prisustvo vode   

 na podu prostorije, signal koji se posalje ka PLC-u se kao    

 nalog za zatvaranje upucuje na predmetne ventile.    

 
Otvaranje ventila je moguce po sanaciji izvora 
nastanka    

 plavljenja. Radovi po ovoj poziciji su:    

 - isporuka ventila odredjenog precnika sa pogonom (2 kpl)   

 - demontaza postojece grane, ugradnja ventila    

 - ponovno povezivanje sistema kpl 8,00   

     

DJ-3 KABLIRANJE    

 Isporuka I montaza kablova I kablovskog pribora za     

 elemente detkcije vode I magnetnih ventila na razvodu    

 vode u zonama objekta, komplet sa povezivanjem u     

 polju I u RO-automatike kpl 1,00   

     

  UKUPNO "DJ":     

      

Е VENTILACIJA PROSTORA ZA SMESTAJ BOCA - CO2    

     

Е.1 
Isporuka i montaza KANALSKOG 
VENTILATORA    

 ILB/4 - 225     S&P    

 L= 800 m3/h,  dP=310 Pa    

 Komplet sa regulatorm broja obrtaja kpl 1,00   

     

Е.2 Isporuka i montaza KАNALSKOG RAZVODA    

 -termoizolovani poliuretanski paneli - P3 m2 26,00   

     

Е.3 
Isporuka i montaza RESETKE ZA 
IZVLACENJE    

 dimenzija:  425 x 225 mm  + regulator protoka kpl 2,00   

     

Е.4 Isporuka i montaza RESETKE ZA VRATA    

 sa kontra ramom, dimenzija:  525 x 325 kpl 1,00   

     

Е.5 
Isporuka i montraza uredjaja za detеkciju 
CO2,    

 automatski aktivira ventilator za izvlacenje kpl 1,00   

     

  UKUPNO "Е":     
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R E K A P I T U L A C I J A           

A 

 
PREOSTALI GRAĐEVINSKO ZANATSKI 
RADOVI    

B KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA  
  
   

V TOPLOTNA PODSTANICA  
  
   

G AUTOMATIKA  
  
   

D PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI  
  
   

DJ  DETEKCIJA VODE  
  
   

Е 

 
VENTILACIJA PROSTORA ZA SMESTAJ 
BOCA CO2 

  
   

  
UKUPNO BEZ PDV-a:

 

  UKUPNO PDV

 
 
 

UKUPNO SA PDV-om

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене – Табеле1: 

- у колону (c) уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку врсту радова почев од 
Позиције А; 

- у колону (d)  уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку врсту радова почев од 
Позиције А. Укупна цена без ПДВ-а се добија множењем количине и јединичне цене без 
ПДВ-а, односно податка из колоне (b) и колоне(c)   

- у табели Рекапитулација уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку врсту радова 
од позиције А до позиције Е.  

- у реду у којем стоји Укупна цена без ПДВ-а уписати укупну цену без ПДВ-а 
која се  добија сабирањем укупних цена без ПДВ-а, за позиције  А до позиције Е, 
односно податка из реда А  до реда Е ; 

- у реду у којем стоји укупно ПДВ  уписати укупну вредност ПДВ-а за све 
позиције из табеле рекапитулације; 

- у последњем реду, у дну табеле треба уписати укупну цену са ПДВ-ом која се 
добија сабирањем укупне вредности без ПДВ-а и укупног ПДВ-а. 

 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

1) Понуда број ____________________ од ______________ године у отвореном 
поступку, за јавну набавку радова “ Извођење радова на реконструкцији  дипломатског 
архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III 
фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и други радови), за Партију 2“,  

    Комплетирање и пуштање у рад система за детекцију и аутоматско гашење пожара. 
 Табела 1. 
 

Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 
 

 

 
е-маил 

 

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

Број рачуна и назив банке 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
2) Понуду дајем:  
(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в)) 
 
Табела 2. 

а) САМОСТАЛНО 
 
 

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
ПИБ: 
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Име особе за контакт: 

 

е-маил  

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
ПИБ: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

 е-маил  

 Број телефона 
 

 

 Број телефакса 
 

 

 
 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што 
има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче 
или учеснике у заједничкој понуди. 
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. треба са својим подацима 
да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба 
навести у табели 2. овог обрасца.  
 
 
3) Понуђена цена: 
 
Укупно понуђена цена износи: 
 
____________________ (словима: _______________________________________) динара без 
ПДВ-а и 
____________________ (словима: _______________________________________) 
динара са ПДВ-ом.  
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4) Рок за завршетак радова: 
 
_____ (словима: ______________________) календарских дана од дана увођења у посао. 
(не дужи од 90 дана) 
 
 
5) Рок важења понуде: 
 
______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
 
 
6) Гарантни рок за изведене радове: 
 
_______ (словима: _________________________) месеца од дана потписивања записника о 
примопредаји радова. 
(не краћи од 24 месеци од примопредаје радова) 
Гаранција на уграђену опрему је произвођачка 
 
7)  Захтевани аванс је 
 
аванс у износу од ____________%, од вредности уговора. (максимални износ аванса може 
бити 3о% од вредности уговора за Партију 2) 
 

 Сва специфицирана опрема и радови подразумевају: Набавку, испоруку опреме и 
транспорт на локацију уградње, Функционално испитивање опреме у радионици 
испоручиоца, Локални транспорт, складиштење и чување опреме до мотаже, примопредају 
инвеститору, учествовање у техничком пријему, пробни рад опреме и гаранцију за опрему и 
радове према уговору, пројект изведеног стања , остале радње и документацију у вези 
техничког пријема објекта, обавезан редован сервис у току гарантног рока (двомесечни и 
шестомесечни) сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009)  

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.5 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
за јавну набавку радова Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови), за Партију 2, Комплетирање и 
пуштање у рад система за детекцију и аутоматско гашење пожара 
Табела 2 

Poz OPIS POZICIJA 
JED. 

MERE 
KOLIČ. 

JEDIN. 
CENA (DIN) 

UKUPNA 
CENA (DIN) 

 (a) (b) (c) (d) (e=c ·d) 

A SISTEM ZA DOJAVU POŽARA I KOMANDOVANJE GAŠENJEM CO2 - ELEKTRO DEO 
1. Oprema        
 
 
 
 
 
 
 

1  

Podcentrala za dojavu požara i upravljanje 
stabilnom instalacijom za gašenje požara, za  
priključenj i upravljanje  dve zone gašenja, sa po 
dve zone automatskih javljača u dvozonskoj 
zavisnosti i po jednom zonom za aktiviranje i 
blokadu prorade sistema gašenja, sa relejnim 
modulom za aktiviranje alarmnih uređaja, sistema za 
gašenje i ostalih izvršnih funkcija, tip SFP 512 
Securiton Švajcarska ili sličan. Centrala se 
isporučuje komplet sa napojnom jedinicom i 
akumulatorskim baterijama za autonoman rad 
sistema, 2x12V, 7.2Ah.  
Centrala mora da zadovoljava EN 54-2 i EN 12094-
1. 

kom. 3 

   
 
 
 

2  

Adresabilni modul za povezivanje podcentrala za 
upravljanje sistemom za gašenje požara CO2 na 
signalnu petlju na glavnoj centrali za dojavu požara 
MCU211. Modul je tip SDI82 Securiton Švajcarska ili 
sličan. Modul mora da zadovoljava standard EN 54-
17 i EN 54-18. 

kom. 6 
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3 

Konvencionalni optički detektor dima, tip SCD 563 
Securiton Švajcarska ili sličan. Detektor mora da 
zadovoljava standard EN 54-5. 

kom. 64 
   

  
4 

Univerzalno podnožje detektora, tip USB 501. 
Proizvodnja Securiton Švajcarska. 
Napomena: 58 podnožja je već montirano na 
objektu. 

kom. 6 

   
  
5 

Ručni javljač požara sa kolektivnom adresom za 
aktiviranje gašenja .  kom. 9 

   
  
6 

Ručni javljač požara sa kolektivnom adresom za 
blokadu gašenja.  kom. 9 

   
 

7  
Svetleći pano za unutrašnju montažu, sa natpisom 
"GAS" 24V. Montira se ispred štićene prostorije na 
zid, iznad vrata. 

kom. 10 
   

  
8 

Alarmna bljeskalica za unutrašnju montažu, 24V, tip 
Sonos 507 (PSB-0007) Klaxon, V.Britanija. Montira 
se unutar štićene prostorije na zid, iznad vrata. 

kom. 17 
   

  
9 

Alarmna sirena za unutrašnju montažu sa 
mogućnošću biranja 32 različita tona, 24V, tip 
Sonos 450 (PSS-0003) Klaxon, V.Britanija. Montira 
se unutar štićene prostorije na zid, iznad vrata. 

kom. 9 

   
 

10 
Razvodni orman (dimenzije 600x400x200mm) sa 
napojnom jedinicom 5A, 18Ah, DIN šinom, dve 
relejne kartice sa po 3 relea, 3 vremenska relea sa 
vremenom kašnjenja od 5-10 sekundi, 40 VS klema, 
3 krajnje VS kleme, automatski osigurač 5A. 

kpl. 1 

   

  Ukupno oprema      RSD :  
2. Instalacioni materijal        
 

1  
Isporuka i montaža bezhalogenog kabla tipa 
JH(St)H 2x2x0.8mm za povezivanje javljača požara 
sa  centralom. Postavlja se najvećim delom po zidu 
u PVC kanalicama. 

m 100 

   
  
 

2 

Isporuka i montaža vatrootpornog bezhalogenog 
kabla tipa JE-H(St)H 2x2x0.8mm FE180 E30 za 
povezivanje alarmnih uređaja sa  centralom. 
Postavlja se najvećim delom po zidu u PVC 
kanalicama. 

m 120 

   
  
3 

Isporuka i montaža bezhalogenog kabla NHXHX 
3x1.5mm2, za povezivanje podcentrala SFP 512 na 
postojeći energetski razvodni orman 220Vac. 
Postavlja se po zidu u PVC kanalicama.  

m 60 

   
  
4 

Isporuka i montaža bezhalogene PVC kanalice za 
postavljanje kablova na zid, sa poklopcem, 
dimenzija 16x16mm. Postavlja se vidno, po zidu i 
plafonu. 

m 528 

   
  
5 

Ostali sitan nespecificiran materijal, isporuka i 
montaža. kpl. 1 

   

  Ukupno instalacioni materijal      RSD :  
3. Radovi        
 1 Ispitivanje stanja postojeće instalacije u delovima 

gde treba instalirati sisteme gašenja požara. kpl. 1 
   

 2 Ispitivanje postojećeg stanja ugrađene opreme i 
dovođenje u ispravno stanje.  kpl. 1 
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 3 Montaža i povezivanje postolja javljača, sirena i 
ostalih elemanata i ubacivanje dimnih javljača u 
podnožja. 

kpl. 1 
   

 4 Provera ispravnosti izvedene instalacije, montiranih i 
povezanih podnožja javljača i sirena, montaža i 
povezivanje podcentrala na mrežu, obeležavanje 
javljača, montaža signalnih linija sa javljačima na 
centralu. 

kpl. 1 

   
 5 Reprogramiranje centrale, funkcionalno ispitivanje i 

puštanje u rad. 
kpl. 1 

   
 6 Obuka korisnika u rukovanju, isporuka 

dokumentacije (uputstvo za rukovanje i 
programiranje, dnevnik uređaja i atesti), 
primopredaja i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i 
funkcionalnom ispitivanju. 

kpl. 1 

   
 7 Korišćenje skele u delovima objekta višim od 3,5m. kpl. 1    

  Ukupno radovi     RSD :   

  Ukupno sistem za dojavu požara i komandovanje gašenjem – elektro deo    RSD :  

            

B MAŠINSKI DEO         
4. Isporuka opreme i instalacija        
1  Potezna čelična sajla E4mm m 20    
 2 Graničnik na sajli kom. 47    
 3 Elektromagnet za pokretanje boce kom. 4    
 4 Mikroprekidač kom. 47    
 5 Kopča kom. 3    
 6 Tegovi od 12kg kom. 4    
 7 Pneumatska cev E10mm m 20    
 8 Tee komad E10mm kom. 4    
 9 Ventil sigurnosti 1/2" kom. 1    
 10 Dupli nipl 1/2" kom. 123    
 11 Komandni orman kom. 6    
 12 Šema kom. 1    
 13 Merač koncentracije CO2 sa priborom. kom. 1    
 14 Autonomni aparat za disanje kom. 1    

  Ukupno isporuka opreme i instalacija     RSD :   
5. Montaža opreme i instalacija        
 1 Montaža opreme stavke 4.1-4.12 kpl. 1    
 2 Montaža mlaznica kom. 123    
 3 

Skidanje postojećih boca CO2 45kg sa instalacije,  
punjenje gasom CO2, atestacija, i ponovna montaža  
na instalaciju. kom 47    

  Ukupno montaža opreme i instalacija    RSD :   
6. Radovi        
 1 Ispitivanje cevovoda na HPV i funkcionalna proba 

sistema. kpl. 1    
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 2 Puštanje sistema u rad. kpl. 1    
 3 Obuka i izrada uputstva za rad kao i dostava šifre za 

pristup sistemu za održavanje kpl. 1    

  Ukupno radovi     RSD :   

  
7. Projekta izvedenog stanja        
 1 Izrada projekta izvedenog objekta u 3 primerka 

u pisanoj formi jedan primerak na CD disku  kpl. 1    

  Ukupno    RSD :   

  Ukupno mašinski deo     RSD :  

      
  R E K A P I T U L A C I J A 

  
A UKUPNO  ELEKTRO  DEO     RSD BEZ PDV-a:   
B UKUPNO  MAŠINSKI DEO     RSD BEZ PDV-a:   

    C                         UKUPNO (A+B )        BEZ PDV-a  :  

    D                                            UKUPNO PDV ZA A+B:  

   E                              UKUPNO SA PDV-om ( C+ D)  

 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене – Табеле 2: 
 

- у колону (d) уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваку позицију у табели 
почев од Позиције А; 

- у колону (е)  уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку позицију у табели почев 
од Позиције А. Укупна цена без ПДВ-а се добија множењем количине и јединичне цене 
без ПДВ-а, односно податка из колоне (d) и колоне(e)   

- у табели Рекапитулација у делу А уписати укупну цену за  електро део без ПДВ-
а;.  

- у табели Рекапитулација у делу B уписати укупну цену за  машински део без 
ПДВ-а;.  

- у табели Рекапитулација у делу C уписати укупну цену (A+B ) без ПДВ-а;.  
- у табели Рекапитулација у делу D уписати укупну вредност ПДВ-а за (A+B ); 
- у последњем реду, у дну табеле рекапитулација треба уписати укупну цену са 

ПДВ-ом која се добија сабирањем укупне вредности без ПДВ-а и укупног ПДВ-а. (C+D) 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.6 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде за Партију 1 / 
Партију 2. 

 
 

  
Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

 
1. 

  
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 
сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове припремања понуде, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.7 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
За Партију 1 / Партију 2 
 
за јавну набавку радова “ Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови),  ЈНОТ 11/2014. 
 
 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач 
__________________________________, са седиштем у _________________, ул. 
_______________________________, даје следећу изјаву: 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.8 ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
За Партију 1 / Партију 2 
 
за јавну набавку радова “ Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови)“, редни број ЈНОТ 11/2014. 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач 
__________________________________, са седиштем у _________________, ул. 
_______________________________, даје следећу изјаву: 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 
права интелектуалне својине. 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             стр 65 од  89 
 

6.9 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
Из које се јасно види да је понуђач у претходне три године (2011., 2012. и 2013.), извео радове 
који су предмет јавне набавке Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) за Партију 1 у укупној вредности од 
најмање 10.000.000,00 динара.   
 
 

Ред. 
бр. 

Списак наручилаца  
(правна лица) 

Датум 
закључења 
уговора 

Предмет уговора  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
  
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову потврду доставити и потврде 
референтних наручилаца којима се доказује да је референтни уговор реализован као и вредност 
изведених радова. 
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6.10 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
 

 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје  
 

П О Т В Р Д У 
 
да је понуђач ____________________________________________ у претходне три године 
(2011., 2012. и 2013.), реализовао уговор: 
 
Назив уговора:________________________________________________________ 
 
Број уговора и датум закључења: ________________________________________ 
 
Датум извршења уговора: ______________________________________________ 
 
Вредност уговора тј. изведених радова: 
 _____________________________________________________________________ 
 
Предмет уговора: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
          Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________, ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова, Извођење радова на реконструкцији  
дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике 
Србије -  III фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и други радови), Пртија 1, редни 
број ЈНОТ 11/2014, и у друге сврхе се не може користити.  
          Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
референтног наручиоца 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. 
 
 
 
 

Назив наручиоца: __________________________________
Седиште: __________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: __________________________________
Контакт телефон: __________________________________
Контакт особа: __________________________________
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6.11 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
Из које се јасно види да је понуђач у претходне три године (2011., 2012. и 2013.), извео радове 
који су предмет јавне набавке Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) за Партију 2 у укупној вредности од 
најмање 5.000.000,00 динара.   
 
 

Ред. 
бр. 

Списак наручилаца  
(правна лица) 

Датум 
закључења 
уговора 

Предмет уговора  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
  
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову потврду доставити и потврде 
референтних наручилаца којима се доказује да је референтни уговор реализован као и вредност 
изведених радова. 
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6.12 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
 

 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама наручилац издаје  
 

П О Т В Р Д У 
 
да је понуђач ____________________________________________ у претходне три године 
(2011., 2012. и 2013.), реализовао уговор: 
 
Назив уговора:________________________________________________________ 
 
Број уговора и датум закључења: ________________________________________ 
 
Датум извршења уговора: ______________________________________________ 
 
Вредност уговора тј. изведених радова: 
 _____________________________________________________________________ 
 
Предмет уговора: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
          Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________, ради 
учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова, Извођење радова на реконструкцији  
дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике 
Србије -  III фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и други радови), Пртија 2, редни 
број ЈНОТ 11/2014, и у друге сврхе се не може користити.  
          Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
референтног наручиоца 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. 
 
 
 

Назив наручиоца: __________________________________
Седиште: __________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: __________________________________
Контакт телефон: __________________________________
Контакт особа: __________________________________
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6.13 ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ РАДИ ЗА 
ПОНУЂАЧА И КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА  

За Партију 1 / Партију 2 
за јавну набавку радова “ Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови), редни број ЈН ОТ 11/2014. 
 
Овим потврђујем да имам ангажована следећа лица: 
 

име и презиме стручна спрема 

датум 
заснивања 
радног 
односа 
односно 
радног 

ангажовања 

врста радног 
односа (одређено/ 

неодређено 
време), односно 

радног 
ангажовања 

 
 

 
 

 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову изјаву доставити за 
свако од наведених лица копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се 
види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање и копије важећих лиценци. 
По потреби образац копирати. 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

о извођењу радова Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) Партија 1, Комплетирање 

система климатизације и грађевинско-занатски радови 
 
 
 

закључен између:      1. Републике Србије - Министарства 
спољних послова, са седиштем у Београду, ул. 
Кнеза Милоша бр. 24-26, које заступа Вељко 
Одаловић, генерални секретар (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 
 2. ____________________________________,  

са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
________________________________________, 
директор (у даљем тексту: Извођач радова) 
- са подизвођачем _______________________,  
са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
__________________________, директор;  
- односно са члановима групе понуђача: 
____________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 
и __________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 

 
 

Уводне одредбе 
Члан 1. 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12) спровео отворени поступак за јавну набавку редни број ЈНОТ 11/2014, Извођење 
радова на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства 
спољних послова Републике Србије -  III фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и 
други радови) за Партију 1, Комплетирање система климатизације и грађевинско-занатски 
радови 
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- да је Извођач радова дана ________ 2014. године доставио понуду број ___________ од 
_________ 2014. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне 
документације, а која је саставни део овог уговора; 
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели 
уговора број: /////// од //////////// године, којом је понуду Извођача радова изабрао као 
најповољнију. 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

 
-           Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извођењем 
радова, на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у згради Министарства 
спољних послова Републике Србије - III фаза„  (климатизација, противпожарна заштита и 
други радови) за Партију 1- Комплетирање система климатизације и грађевинско-занатски 
радови, у свему према понуди Извођача радова и техничкој спецификацији Наручиоца. 
-           Извођач радова ће радове на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у 
згради Министарства спољних послова Републике Србије - III фаза„  (климатизација, 
противпожарна заштита и други радови) за Партију 1, Комплетирање система климатизације 
и грађевинско-занатски радови, извести у свему према техничкој спецификацији, а у складу 
са понудом Извођача радова број _____ од __.____ 2014. године, законима, прописима, 
стандардима и нормативима за ову врсту радова и правилима техничке струке. 
          

Уговорена цена 
Члан 3. 

 
          Укупно уговорена цена износи ________________________  (словима: 
_______________________________________________________________________) динара 
без ПДВ, односно ___________________________________ (словима: 
_______________________________________________________________________) са ПДВ. 
          Цена из става 1. овог члана је фиксна и обухвата цену предметних радова и све друге 
зависне односно пратеће трошкове за набавку материјала, транспорт, употребу свих алата, 
помоћних средстава и материјала за извршење наведених позиција. 
 

Начин, рок и услови плаћања 
Члан 4. 

 
          : 
 
Наручилац уговорену цену плаћа на следећи начин: 
 

1) Захтевани аванс у износу од --------------------- динара са обрачунатим ПДВ-ом  
што представља -----% од уговорене вредности радова који обухвата набавку 
материјала и опреме потребног за предметну јавну набавку, у року од 15 дана 
од дана пријема  авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања; 

  
2) Преостали део уговорених радова плаћа се по испостављеним привременим  

ситуацијама и испостављеној окончаној ситуацији, стим што се њихова 
вредност умањује за проценат уплаћеног аванса, у року од 15 дана по 
званичном пријему ситуација које су оверене од стране Надзорног органа.  

           Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца. 
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           Плаћање се врши на рачун Извођача број ____________________ који се води код 
_______________________  банке. 
 
           Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима 
извршења буџета Републике Србије. 
  
           Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених 
и унетих у грађевинску књигу, обострано потписану од стране Надзорног органа и извођача, и 
уговорених јединичних цена из Предмера и предрачуна.  
           
          По исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све 
финансијске обавезе Наручиоца према Извођачу радова по основу и у вези са овим уговором. 
 

Вишкови радова и непредвиђени радови 
Члан 5. 

 
          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
          Након добијања писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишкове 
радова. 
          Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова. 
          Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да дозволи промену 
цене, на име вишка количина, који се плаћа по уговореној јединичној цени, што прописују 
Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ, број 18/77“), ако не прелази 10% од 
уговорених количина радова. 
          Уговорне стране могу, уколико се испуне законом предвиђени услови, у случају појаве 
непредвиђених радова, исте уговарати на начин прописан чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о 
јавним набавакама.  
         

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 6. 

Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора Наручиоцу 
достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини уговореног аванса, са 
роком важења 15 дана дужим од уговореног рока.   
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико 
Извођач не правда примљени аванс у роковима и на начин предвиђен овим уговором.  
 
   Извођач радова је у тренутку закључења уговора, Наручиоцу  предао  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без пореза, 
која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. Поднета банкарска 
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и биће 
саставни део уговора.  
          Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач радова не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.           
          Ако се за време трајања овог уговора промени уговорени рок, Извођач радова је дужан 
да продужи рок важења менице из става 1. овог члана. 
   Извођач радова је дужан да у тренутку коначне примопредаје предмета уговора, 
наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 
5% од вредности уговра (без ПДВ-а), која мора трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока.  
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Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 
позив, без приговора и биће саставни део уговора.  
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач не буде 
извршавао своје гарантне обавезе у роковима  и на начин предвиђен уговором о набавци. 
 Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гарацију у траженом року, наручилац 
ће уновчити банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Рок и место извођења радова  
Члан 7. 

    
          Извођач радова се обавезује да радове изведе у року од __ календарских дана од дана 
увођења у посао. 
          Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.  
          Место извођења радова је на адреси Наручиоца у улици Кнеза Милоша бр. 24-26 у 
Београду. 
 

Уговорна казна 
Члан 8. 

 
          Ако Извођач радова не испуни предмет овог уговора у року одређеном у  члану 7. овог 
уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 2%о од укупно уговорене цене за 
сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупно 
уговорене цене радова. 
          Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из 
става 1. овог члана. 
          За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача радова, али је дужан да га у року од 
осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
Наручилац мора да докаже.  
 

Обавезе уговорних страна 
Члан 9. 

 
          Наручилац се обавезује: 
 

- да Извођача радова уведе у посао, предајући му техничку документацију и 
грађевинску дозволу, уколико радови подлежу овој обавези и омогући му несметан 
приступ месту извођења радова; 

- да током извођења радова обавештава Извођача радова о свим околностима које су од 
значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их он затражи, 
као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када 
за тим постоји потреба; 

- да пре почетка извођења радова писмено обавести Извођача радова о именовању лица 
која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова; 

- да по завршетку извођења радова, учествује у раду Комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

 
Члан 10. 
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          Потписом овог Уговора Извођач радова потврђује да је упознат са комплетном 
Техничком документацијом потребном за извођење радова који су предмет овог Уговора, те 
не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену 
цену или продужетак рока извођења предметних радова. 
          По закључењу Уговора, а пре увођења у посао, Извођач радова је дужан да: 

- Oдреди лице коме ће поверити руковођење извођењем радова (одговорни извођач 
радова) и да о томе писмено обавести Наручиоца;    

- Предузме све потребне мере за формирање и обезбеђења места извођења радова, 
видно обележи градилиште одговарајућом таблом са приказом података о објекту, 
извођачу радова, одговорном извођачу радова, почетку извођења радова и року 
завршетка извођења радова; 

- достави Наручиоцу полисе осигурања из члана 14. овог уговора. 
           
          У току извођења уговорених радова, Извођач радова је дужан да: 

- преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје; 
- да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине; 
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту 

околине за све време трајања радова; 
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења; 
- угради материјал, инсталације и опрему који одговарају техничким стандардима и 

стандардима квалитета, о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених 
организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње; 

- достави лицу које врши стручни надзор гарантне листове за уграђену опрему; 
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова; 
- да се у току извођења радова строго придржава постојећих прописа и мера заштите 

на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне зашите свих радника који раде на 
радовима дефинисаним овим уговором; 

- да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеди књигу 
инспекције, у свему према Правилнику о садржини и начину вођења књиге 
инспекције и грађевинског дневника („Сл. Гласник РС“, број 105/2003); 

- испуни своје уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року; 

- да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих 
материјала и интерну контролу свих радова сагласно прописима и важећим 
стандардима; 

- да омогући вршење стручног надзора над радовима, да по захтеву Надзорног органа 
сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, 
испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не одазове захтеву, налози и 
измене Надзорног органа сматраће се исправним;    

- поступи по свим основаним примедбама и налозима Надзорног органа Наручиоца, 
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, отклони недостатке у радовима: изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова. Под основаним примедбама 
подразумевају се примедбе које се односе на одступања у извођењу радова у односу 
на уговорено. 

      Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити 
благовремено, 
      тако да тиме не омета динамику извођења радова; 
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- Уколико у времену извођења радова па до њихове примопредаје дође до било каквог 
оштећења на већ изведеним радовима и материјалу, Извођач ће о свом трошку 
отклонити штету на начин да радови приликом примопредаје буду у потпуности у 
складу са одредбама овог Уговора; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је 
настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 
- образује Комисију за примопредају радова, учествује у поступку техничког пријема 

радова, коначном обрачуну и примопредаји радова; 
- сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора да приступи у 
року од 15 дана од позива Наручиоца. 

   
Надзор над извођењем радова 

Члан 11. 
 
          Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем уговорених радова. 
          Именовани Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља 
примедбе извођачу. Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
 Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним 
обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено. 
          Стручни надзор обухвата:  

- контролу извођења радова у складу са понудом и техничком документацијом; 
- праћење поштовања уговорених рокова; 
- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини; 
- контролу уношења података у грађевински дневник; 
- контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, стандарда и 

техничких норматива; 
- контролу и оверу количина изведених радова; 
- оверу анализе цена и привремене ситуације; 
- проверу постојања доказа о квалитету материјала, опреме и инсталација који се 

уграђују; 
- давање упутстава Извођачу; 
- давање налога за све накнадне радове; 
- сарадњу са Извођачем ради обезбеђења технолошких и организационих решења за 

извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова; 
- непосредно учешће у изради коначног обрачуна и у поступку предаје радова. 

 
Примопредаја радова 

Члан 12. 
 
          Примопредаја радова ће се извршити комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
завршетка радова. 
          Извођач радова је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова 
најкасније десет дана пре дана планираног за примопредају, а Наручилац је дужан да по 
пријему обавештења о намери примопредаје радова, именује Комисију за пријем радова и о 
именовању и члановима комисије обавести Извођача радова. 
          Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један 
представник Извођача радова, уз присуство стручног надзора и одговорног извођача радова. 
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          Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова. Записник о 
примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача радова и Надзорног 
органа. 

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и 
правилима струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно 
које радове Извођач радова треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у 
ком року то треба да учини, о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност 
између овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова, констатацију о 
примопредаји гарантних листова и атеста, датум завршетка радова и датум извршене 
примопредаје. 

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе, 
Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о 
изведеним радовима.  

Извођач радова је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје 
отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови 
изведени по протеку уговореног рока.  
 

Коначни обрачун и вредности изведених радова 
Члан 13. 

 
          Коначну вредност изведених радова по уговору утврђује Комисија за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова, на основу стварно изведених количина оверених у 
грађевинској књизи од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора и уговорених 
јединичних цена из Понуде, које су фиксне и непроменљиве. 
          Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о 
коначном обрачуну изведених радова. 
          Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о 
коначном обрачуну вредности изведених радова. 
          Примопредаја и коначни обрачун вредности изведених радова, могу бити верификовани 
посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за 
примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од два представника 
Наручиоца и једног представника Извођача радова. 
 

Осигурање 
Члан 14. 

 
          Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора 
Наручиоцу достави полису осигурања радова, радника, објекта, опреме и материјала и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за 
све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу.  
           Осигурање је извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности обезбеђени 
и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове 
вредности. 
 Ако за време трајања овог Уговора дође до промене уговореног рока, Извођач је дужан 
да продужи рок важења полиса осигурања. 
          Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 
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Гаранција 
Члан 15. 

 
          Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеци и почиње да тече од дана 
примопредаје. 
         Гаранција на уграђену опрему је произвођачка. 
          Приликом примопредаје радова, Извођач радова је дужан да записнички преда 
Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 
          Гаранција на уграђену опрему је произвођачка. 
         Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који 
су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу 
квалитета изведених радова и уграђеног материјала. 
           Рок одазива на позив Наручиоца и приступање отклањању недостатака уочених и/или 
испољених у гарантном року је 15 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 
           Уколико Извођач не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 4. овог члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова, да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату за неизвршену обавезу, 
активирањем достављене банкарске гаранције из члана 6. овог Уговора. 
 Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 4. овог члана, 
Наручилац је овлашћен да од Извођача радова тражи накнаду до пуног износа трошкова. 
  

Чување пословне тајне 
Члан 16. 

 
Извођач радова је дужан да чува као поверљиве све информације од неовлашћеног 
коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред 
просторија, инсталације као и остале информације које могу бити злоупотребљене у 
безбедоносном смислу, приликом реализације Уговора.  
 Изјава о чувању поверљивих података је саставни део Уговора. 
 Извођач радова је дужан да обезбеди да лица ангажовања на извођењу 
предметних радова поштују правила понашања Наручиоца. 
 Извођач радова је дужан да, даном потписивања уговора, руководиоцу 
обезбеђења Наручиоца достави списак анганожавих радника у објекту Наручиоца са личним 
подацима, како би надлежене службе извршиле одговарајућу безбедносну проверу. У случају 
промене лица ангажованих на извршењу уговореног посла, Извођач радова је дужан да 
обавести Наручиоца писменим путем и да за сваког новог извршиоца достави личне податке. 
 
 

Саставни део уговора 
Члан 17. 

 
          Саставни део овог уговора чини: 

- Прилог 1., Понуда Извођача радова број _________ од _______ 2014. године, заведена 
код Наручиоца под бројем ////////////////// од /////////////// године; 

- Прилог 2., Техничке спецификације Наручиоца; 
- Споразум о заједничком наступу (уколико се ради о заједничкој понуди). 

      - списак анганожавих радника са личним подацима 
 

Раскид уговора 
Члан 18. 
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          Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока, достављањем 
писаног обавештења другој страни. 
          Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења. 
          Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране. 
 

Завршне одредбе 
Члан 19. 

 
          С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и 
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења. 
          На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу област предмета овог 
уговора. 
          На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима 
Републике Србије. 
          Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са 
овим уговором решавати споразумно мирним путем. 
          Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што 
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду. 
 
 

Члан 20. 
 
          Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га 
без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних 
страна.  
 

Члан 21. 
 
          Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 
припада по три примерка. 
 
 
 

за Добављача, директор за Наручиоца, генерални секретар 
  

________________________________ __________________________________ 
 Вељко Одаловић 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 

 
о извођењу радова Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) Партија 2, Комплетирање и 
пуштање у рад система за детекцију и аутоматско гашење пожара 

 
 
закључен између:      1. Републике Србије - Министарства 

спољних послова, са седиштем у Београду, ул. 
Кнеза Милоша бр. 24-26, које заступа Вељко 
Одаловић, генерални секретар (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 
 2. ____________________________________,  

са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
________________________________________, 
директор (у даљем тексту: Извођач радова) 
- са подизвођачем _______________________,  
са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
__________________________, директор;  
- односно са члановима групе понуђача: 
____________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 
и __________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 

 
 

Уводне одредбе 
Члан 1. 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12) спровео отворени поступак за јавну набавку редни број ЈНОТ 11/2014, 
Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у згради 
Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  (климатизација, 
противпожарна заштита и други радови) за Партију 2, Комплетирање и пуштање у рад 
система за детекцију и аутоматско гашење пожара 
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- да је Извођач радова дана ________ 2014. године доставио понуду број ___________ од 
_________ 2014. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне 
документације, а која је саставни део овог уговора; 
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели 
уговора број: /////// од //////////// године, којом је понуду Извођача радова изабрао као 
најповољнију. 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

 
          Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
извођењем радова , Извођење радова на реконструкцији  дипломатског архива и 
библиотеке у згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  
(климатизација, противпожарна заштита и други радови) за Партију 2, Комплетирање и 
пуштање у рад система за детекцију и аутоматско гашење пожара, у свему према понуди 
Извођача радова и техничкој спецификацији Наручиоца. 
          Извођач радова ће радове на реконструкцији  дипломатског архива и библиотеке у 
згради Министарства спољних послова Републике Србије -  III фаза„  (климатизација, 
противпожарна заштита и други радови) за Партију 2, Комплетирање и пуштање у рад 
система за детекцију и аутоматско гашење пожара,  извести у свему према техничкој 
спецификацији, а у складу са понудом Извођача радова број ____________ од __. 
септембра 2014. године, законима, прописима, стандардима и нормативима за ову врсту 
радова и правилима техничке струке. 

 
          

Уговорена цена 
Члан 3. 

 
          Укупно уговорена цена износи ________________________  (словима: 
_______________________________________________________________________) динара 
без ПДВ, односно ___________________________________ (словима: 
_______________________________________________________________________) са ПДВ. 
           
Цена из става 1. овог члана је фиксна  
 
Цена обухвата конфигурисање и програмирање централе, обележавање, испитивање 
функционалности, издавање уверења о функционалности система од стране овлашћене 
установе, пуштање система у рад, достава књиге одржавања система, достава техничких 
листова и атеста уграђене опреме, обука корисника за руковање системом, израда записника о 
функционалном испитивању и примопредаји као и све зависне трошкове (транспорт опреме и 
материјала, заштита елемената ентеријера и простора, изношење отпада, грубо чишћење 
простора, трошкови пословања (техничка контрола, стручан и инспекцијски надзор, технички 
пријем и слично), као и израду пројекта изведеног стања у 3 примерка у писаној форми један 
примерак на CD диску.  
 
У цену су урачунати обавезни редовни сервиси у току гарантног рока (двомесечни и 
шестомесечни) сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009). 
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Начин, рок и услови плаћања 
Члан 4. 

 
Наручилац уговорену цену плаћа на следећи начин: 
 

3) Захтевани аванс у износу од --------------------- динара са обрачунатим ПДВ-ом  
што представља -----% од уговорене вредности радова који обухвата набавку 
материјала и опреме потребног за предметну јавну набавку, у року од 15 дана 
од дана пријема  авансног предрачуна и банкарске гаранције за повраћај 
авансног плаћања; 

  
4) Преостали део уговорених радова плаћа се по испостављеним привременим  

ситуацијама и испостављеној окончаној ситуацији, стим што се њихова 
вредност умањује за проценат уплаћеног аванса, у року од 15 дана по 
званичном пријему ситуација које су оверене од стране Надзорног органа.  

           Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Наручиоца. 
  
           Плаћање се врши на рачун Извођача број ____________________ који се води код 
_______________________  банке. 
 
           Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима 
извршења буџета Републике Србије. 
  
           Обрачун и плаћање изведених радова ће се вршити на бази мера и количина утврђених 
и унетих у грађевинску књигу, обострано потписану од стране Надзорног органа и извођача, и 
уговорених јединичних цена из Предмера и предрачуна.  
           
          По исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све 
финансијске обавезе Наручиоца према Извођачу радова по основу и у вези са овим уговором. 
 

Вишкови радова и непредвиђени радови 
Члан 5. 

 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова на појединим позицијама радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 
          Након добијања писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишкове 
радова. 
          Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова. 
          Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац може да дозволи промену 
цене, на име вишка количина, који се плаћа по уговореној јединичној цени, што прописују 
Посебне узансе о грађењу („Службени лист СФРЈ, број 18/77“), ако не прелази 10% од 
уговорених количина радова. 
          Уговорне стране могу, уколико се испуне законом предвиђени услови, у случају појаве 
непредвиђених радова, исте уговарати на начин прописан чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о 
јавним набавакама.  
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 6. 
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           Извођач је дужан да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора 
Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини уговореног 
аванса, са роком важења 15 дана дужим од уговореног рока.   
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико 
Извођач не правда примљени аванс у роковима и на начин предвиђен овим уговором.  
 
   Извођач радова је у тренутку закључења уговора, Наручиоцу  предао  банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без пореза, 
која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. Поднета банкарска 
гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и биће 
саставни део уговора.  
          Наручилац ће уновчити меницу уколико Извођач радова не буде извршавао своје 
уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.           
          Ако се за време трајања овог уговора промени уговорени рок, Извођач радова је дужан 
да продужи рок важења менице из става 1. овог члана. 
   Извођач радова је дужан да у тренутку коначне примопредаје предмета уговора, 
наручиоцу достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 
5% од вредности уговра (без ПДВ-а), која мора трајати 5 дана дуже од истека гарантног рока.  
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора и биће саставни део уговора.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико изабрани понуђач не буде извршавао 
своје гарантне обавезе у роковима  и на начин предвиђен уговором о набавци. 
 
Уколико изабрани понуђач не достави банкарску гарацију у траженом року, наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију као средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Рок и место извођења радова  
Члан 7. 

    
          Извођач радова се обавезује да радове изведе у року од __ календарских дана од дана 
увођења у посао. 
          Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику.  
          Место извођења радова је на адреси Наручиоца у улици Кнеза Милоша бр. 24-26 у 
Београду. 

Извођач радова је дужан да радове изведе у складу са важећим прописима, 
стандардима и узансама за ову врсту посла, као и да врши редовне двомесечне и 
шестомесечне сервисе у току гарантног рока сходно Закону о заштити од пожара („Службени 
гласнику РС", бр. 111/2009)  

Извођач радова је дужан да на захтев наручиоца изводи радове и ван радног времена, 
викендом и празником као и да поштује налоге Наручиоца о привременим обуставама радова 
због активности у објекту. 

Уговорна казна 
Члан 8. 

 
          Ако Извођач радова не испуни предмет овог уговора у року одређеном у  члану 7. овог 
уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну од 2%о од укупно уговорене цене за 
сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупно 
уговорене цене радова. 
          Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из 
става 1. овог члана. 
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          За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 
Наручилац није обавезан да тражи сагласност Извођача радова, али је дужан да га у року од 
осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 
штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 
Наручилац мора да докаже.  
 

Обавезе уговорних страна 
Члан 9. 

 
          Наручилац се обавезује: 
 

- да Извођача радова уведе у посао, предајући му техничку документацију и 
грађевинску дозволу, уколико радови подлежу овој обавези и омогући му несметан 
приступ месту извођења радова; 

- да током извођења радова обавештава Извођача радова о свим околностима које су од 
значаја за извођење радова, да му даје упутства о извођењу радова када их он затражи, 
као и да се пред државним органима и трећим лицима појави као Наручилац онда када 
за тим постоји потреба; 

- да пре почетка извођења радова писмено обавести Извођача радова о именовању лица 
која ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова; 

- да по завршетку извођења радова, учествује у раду Комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

 
Члан 10. 

 
          Потписом овог Уговора Извођач радова потврђује да је упознат са комплетном 
Техничком документацијом потребном за извођење радова који су предмет овог Уговора, те 
не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену 
цену или продужетак рока извођења предметних радова. 
          По закључењу Уговора, а пре увођења у посао, Извођач радова је дужан да: 

- Oдреди лице коме ће поверити руковођење извођењем радова (одговорни извођач 
радова) и да о томе писмено обавести Наручиоца;    

- Предузме све потребне мере за формирање и обезбеђења места извођења радова, 
видно обележи градилиште одговарајућом таблом са приказом података о објекту, 
извођачу радова, одговорном извођачу радова, почетку извођења радова и року 
завршетка извођења радова; 

- достави Наручиоцу полисе осигурања из члана 14. овог уговора. 
           
          У току извођења уговорених радова, Извођач радова је дужан да: 

- преузме пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до примопредаје; 
- да обезбеди сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине; 
- организује градилиште на начин којим ће омогућити приступ локацији и заштиту 

околине за све време трајања радова; 
- постојећи инвентар заштити од прљања и оштећења; 
- угради материјал, инсталације и опрему који одговарају техничким стандардима и 

стандардима квалитета, о чему ће обезбедити доказ издат од стране овлашћених 
организација и доставити га лицу које врши стручни надзор пре уградње; 

- достави лицу које врши стручни надзор гарантне листове за уграђену опрему; 
- обезбеди стручне раднике за извођење свих уговорених радова; 
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- да се у току извођења радова строго придржава постојећих прописа и мера заштите 
на раду, те да сходно томе обезбеди мере личне зашите свих радника који раде на 
радовима дефинисаним овим уговором; 

- да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и обезбеди књигу 
инспекције, у свему према Правилнику о садржини и начину вођења књиге 
инспекције и грађевинског дневника („Сл. Гласник РС“, број 105/2003); 

- испуни своје уговорне обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року; 

- да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења радова, пријема свих 
материјала и интерну контролу свих радова сагласно прописима и важећим 
стандардима; 

- да омогући вршење стручног надзора над радовима, да по захтеву Надзорног органа 
сарађује при вршењу надзора, а посебно да учествује приликом снимања, мерења, 
испитивања квалитета и слично. Уколико се Извођач не одазове захтеву, налози и 
измене Надзорног органа сматраће се исправним;    

- поступи по свим основаним примедбама и налозима Надзорног органа Наручиоца, 
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, отклони недостатке у радовима: изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 
опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова. Под основаним примедбама 
подразумевају се примедбе које се односе на одступања у извођењу радова у односу 
на уговорено. 

      Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити 
благовремено, 
      тако да тиме не омета динамику извођења радова; 
- Уколико у времену извођења радова па до њихове примопредаје дође до било каквог 

оштећења на већ изведеним радовима и материјалу, Извођач ће о свом трошку 
отклонити штету на начин да радови приликом примопредаје буду у потпуности у 
складу са одредбама овог Уговора; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је 
настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 
- образује Комисију за примопредају радова, учествује у поступку техничког пријема 

радова, коначном обрачуну и примопредаји радова; 
- сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова, уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове мора да приступи у 
року од 15 дана од позива Наручиоца. 

   
Надзор над извођењем радова 

Члан 11. 
 
          Наручилац је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем уговорених радова. 
          Именовани Надзорни орган је овлашћен да у име Наручиоца издаје налоге и ставља 
примедбе извођачу. Примедбе и налози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
 Наручилац може опозвати сваки налог и примедбу Надзорног органа, писаним 
обавештењем Извођачу, а у хитним случајевима и усмено. 
          Стручни надзор обухвата:  

- контролу извођења радова у складу са понудом и техничком документацијом; 
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- праћење поштовања уговорених рокова; 
- контролу трошења средстава по намени, динамици и висини; 
- контролу уношења података у грађевински дневник; 
- контролу и проверу квалитета извођења радова и примену прописа, стандарда и 

техничких норматива; 
- контролу и оверу количина изведених радова; 
- оверу анализе цена и привремене ситуације; 
- проверу постојања доказа о квалитету материјала, опреме и инсталација који се 

уграђују; 
- давање упутстава Извођачу; 
- давање налога за све накнадне радове; 
- сарадњу са Извођачем ради обезбеђења технолошких и организационих решења за 

извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова; 
- непосредно учешће у изради коначног обрачуна и у поступку предаје радова. 

 
Примопредаја радова 

Члан 12. 
 
          Примопредаја радова ће се извршити комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 
завршетка радова. 
          Извођач радова је дужан да обавести Наручиоца о намери примопредаје радова 
најкасније десет дана пре дана планираног за примопредају, а Наручилац је дужан да по 
пријему обавештења о намери примопредаје радова, именује Комисију за пријем радова и о 
именовању и члановима комисије обавести Извођача радова. 
          Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и један 
представник Извођача радова, уз присуство стручног надзора и одговорног извођача радова. 
          Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова. Записник о 
примопредаји потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача радова и Надзорног 
органа. 

Записником се констатује да ли су радови изведени по Уговору, прописима и 
правилима струке, да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно 
које радове Извођач радова треба о свом трошку да доради, поправи или поново изведе и у 
ком року то треба да учини, о којим питањима техничке природе није постигнута сагласност 
између овлашћених представника Наручиоца и Извођача радова, констатацију о 
примопредаји гарантних листова и атеста, датум завршетка радова и датум извршене 
примопредаје. 

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе, 
Извођач радова се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о 
изведеним радовима.  

Извођач радова је дужан да све недостатке који буду утврђени приликом примопредаје 
отклони у року од 15 дана од дана утврђења, а у супротном ће се сматрати да су радови 
изведени по протеку уговореног рока.  

Коначни обрачун и вредности изведених радова 
Члан 13. 

 
          Коначну вредност изведених радова по уговору утврђује Комисија за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова, на основу стварно изведених количина оверених у 
грађевинској књизи од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора и уговорених 
јединичних цена из Понуде, које су фиксне и непроменљиве. 
          Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о 
коначном обрачуну изведених радова. 
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          Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о 
коначном обрачуну вредности изведених радова. 
          Примопредаја и коначни обрачун вредности изведених радова, могу бити верификовани 
посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за 
примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од два представника 
Наручиоца и једног представника Извођача радова. 

Извођач радова је дужан да предметне услуге врши у складу са Законом о заштити од 
пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009) и Правилником о техничким нормативима за 
стабилну инсталацију за дојаву пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 87/93) као и правилима струке.  
            Извођач радова је дужан да изради пројекат изведеног објекта у 3 (три) примерка у 
папирној форми, као и један примерак на CD диску. 
  

Осигурање 
Члан 14. 

 
          Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора 
Наручиоцу достави полису осигурања радова, радника, објекта, опреме и материјала и полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за 
све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу.  
           Осигурање је извршено на начин да су Наручилац и Извођач у потпуности обезбеђени 
и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове 
вредности. 
 Ако за време трајања овог Уговора дође до промене уговореног рока, Извођач је дужан 
да продужи рок важења полиса осигурања. 
          Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 

 
Гаранција 
Члан 15. 

 
          Гарантни рок за изведене радове износи _______ месеци и почиње да тече од дана 
примопредаје. 
         Гаранција на уграђену опрему је произвођачка 
         Извођач  је обавезан да врши редован сервис у току гарантног рока (двомесечни и 
шестомесечни) сходно Закону о заштити од пожара („Службени гласнику РС", бр. 111/2009).  
          Приликом примопредаје радова, Извођач радова је дужан да записнички преда 
Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 
         Гаранција на уграђену опрему је произвођачка. 
         Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке који 
су настали због тога што се Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу 
квалитета изведених радова, уграђеног материјала и опреме. 
           Рок одазива на позив Наручиоца и приступање отклањању недостатака уочених и/или 
испољених у гарантном року је 15 дана од дана пријема писаног позива Наручиоца. 
           Уколико Извођач не поступи у року и на начин предвиђен у ставу 4. овог члана, 
Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Извођача радова, да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницира наплату за неизвршену обавезу, 
активирањем достављене банкарске гаранције из члана 6. овог Уговора. 
 Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 4. овог члана, 
Наручилац је овлашћен да од Извођача радова тражи накнаду до пуног износа трошкова. 
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Чување пословне тајне 
Члан 16. 

 
          Извођач радова је дужан да чува као поверљиве све информације од неовлашћеног 
коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на распоред 
просторија, инсталације као и остале информације које могу бити злоупотребљене у 
безбедоносном смислу, приликом реализације Уговора.  
 Изјава о чувању поверљивих података је саставни део Уговора. 
 Извођач радова је дужан да обезбеди да лица ангажовања на извођењу 
предметних радова поштују правила понашања Наручиоца. 
 Извођач радова је дужан да, након потписивања уговора, руководиоцу 
обезбеђења Наручиоца достави списак анганожавих извршилаца посла у објекту Наручиоца 
са личним подацима, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере 
од стране надлежних служби. 
 У случају промене лица ангажованих на извршењу уговореног посла, Извођач 
радова је дужан да обавести Наручиоца писменим путем и да за сваког новог извршиоца 
достави личне податке. 
 

Саставни део уговора 
Члан 17. 

 
          Саставни део овог уговора чини: 

- Прилог 1., Понуда Извођача радова број _________ од _______ 2014. године, заведена 
код Наручиоца под бројем ////////////////// од /////////////// године; 

- Прилог 2., Техничке спецификације Наручиоца; 
- Споразум о заједничком наступу (уколико се ради о заједничкој понуди). 
- списак анганожавих радника са личним подацима 

 
 

Раскид уговора 
Члан 18. 

 
          Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока, достављањем 
писаног обавештења другој страни. 
          Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног обавештења. 
          Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране. 
 

Завршне одредбе 
Члан 19. 

 
          С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и 
уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења. 
          На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи прописи који регулишу област предмета овог 
уговора. 
          На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима 
Републике Србије. 
          Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са 
овим уговором решавати споразумно мирним путем. 
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          Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што 
својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Београду. 
 
 

Члан 20. 
 
          Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га 
без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних 
страна.  
 

Члан 21. 
 
          Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 
припада по три примерка. 
 
 
 

за Добављача, директор за Наручиоца, генерални секретар 
  

________________________________ __________________________________ 
 Вељко Одаловић 
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И З Ј А В А  
о чувању поверљивих података  

____________________________________________________________________  
(пословно име или скраћени назив)  

 
 
 
 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу све податке који су 
нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације 
Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и да ћу све 
информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито 
у делу који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале 
информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу. Лице које је примило 
податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те 
поверљивости. 

 
 
 
 
 
 
 
Потпис овлашћеног лица                               М.П. 
 
 
 
 
 


