КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње, по партијама:
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени
громобранаских трака.

број Јавне набавке
64 16 0

Београд, мај 2016. године

На основу члана 61 Закона о јавним набавкама („Службени Гласник Републике Србије“ број
124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН) и члана 2 Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Службени Гласник Републике Србије“ број 86/15), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке (бр. 5443 oд 21.04.2016.) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (бр.
5443/1 oд 21.04.2016.), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку радова:
Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама:
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака.
Конкурсна документација садржи:

I Општи део
1.
2.
3.
4.

Позив за подношење понуде
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Критеријуми за избор најповољније понуде
Обрасци и изјаве
4.1. Образац понуде
4.2. Образац структуре цене
4.3. Гаранција за озбиљност понуде
4.4. Изјава о достављању финансијских гаранција
4.5. Образац трошкова припреме понуде
4.6. Изјава о независној понуди
4.7. Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
4.8. Изјава о забрани обављања делатности

5.

Модел Уговора и Споразум о безбедности и здрављу на раду

II Технички део
1. Технички опис и захтеви за давање понуде
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I Општи део
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1) Подаци о Наручиоцу:
Назив
Адреса
Интернет страница
Врста Наручиоца

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Кнеза Милоша 11, Београд
www.ems.rs
Остало

2) Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак-II фаза, члан 34. ЗЈН
3) Предмет јавне набавке: ЈН 64 16 0 - Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама.
4) Ознака из општег речника набавке:
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС - 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на
високоградњи;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти - 45220000 – Радови на
нискоградњи и радови на високоградњи;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње - 45220000 – Радови на
нискоградњи и радови на високоградњи;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова - 45220000 – Радови на
нискоградњи и радови на високоградњи;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака 45220000 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи.
Класификација делатности: 43 – Специјализовани грађевински радови.
5) Број партија: 5 (пет):
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака.
6) Набавка резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних
лица: Не
7) Закључење оквирног споразума: Не.
8) Подношење електронске понуде: Није допуштено
9) Обавеза подношења понуде са подизвођачима: Не
10) Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена за свих пет партија.
11) Преузимање конкурсне документације: Непосредан увид и преузимање конкурсне
документације је на адреси: ЈП ЕМС ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд,
канцеларија бр. 508 од 09-15 часова, сваког радног дана или преко Портала јавних
набавки или на интернет страници: www.ems.rs
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12) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи треба да доставе
понуде најкасније до: 27.06.2016. године до 12:30 часова на архиву Наручиоца: ЈП
Електромрежа Србије, Кнеза Милоша 11, Београд. Понуде се достављају у затвореној
коверти или кутији, на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу
утврдити да ће се први пут отворити, са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 64 16 0 Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње,
Партија ____: ___________________________________________,
(обавезно уписати број и назив партије за коју се подноси понуда)

НЕ ОТВАРАТИ
На полеђини коверте или кутије навести тачан назив и адресу понуђача. Понуда се
може доставити поштом или лично, најкасније последњег дана рока до 12:30 часова, по
локалном времену.
Неблаговремено достављене понуде неће се узимати у разматрање, односно
неотворене ће бити враћене понуђачима. Благовременост ће се ценити искључиво
према дану и сату приспећа на архиву Наручиоца, а не према дану и сату предаје у
пошти.
13) Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање свих благовремено
приспелих понуда ће се обавити 27.06.2016. године у 13:00 часова у просторијама
Наручиоца, на адреси ЈП ЕМС, ул. Кнеза Милоша бр. 11, 11000 Београд, у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку.
14) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања,
представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да
представницима Наручиоца предају посебна писана овлашћења, оверена печатом и
потписом, за учешће у поступку јавног отварања понуда.
15) Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука за доделу уговора у предметном
поступку јавне набавке биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
16) Лице за контакт: Љубомир Јовановић, телефон: 011 333 0 777, телефакс: 011 3242 414,
email: ljubomir.jovanovic@ems.rs
Комисија:
Горан Томић, маст.инж.грађ., члан

_________________

Алкесандар Вучетић, дипл инж.грађ., члан

_________________

Љубомир Јовановић, ел.енергетичар, члан

_________________

Биљана Матић, дипл.правник, члан

_________________
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Предмет јавне набавке су општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по
партијама и то:
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње;
Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова;
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака.
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1)

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на српском језику.

2)
Неприхватљиве понуде неће се узимати у разматрање. Прихватљивом понудом сматра
се понуда која је благовремена, која садржи попуњен Образац понуде – Образац 4.1. (са
припадајућим прилозима), Образац структуре цене - Образац 4.2, као и сва остала документа,
обрасце и прилоге наведене у конкурсној документацији (сви oбрасци морају бити оверени
печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача), која је одговарајућа, која не ограничава,
нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ процењене
вредности јавне набавке.
3)
Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве Наручилац ће користити само
за намене позива за подношење понуда и неће бити доступни ником изван круга лица која
буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. Наручилац ће као поверљива
третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано
“ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим
сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у
истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Поверљивим се не могу
сматрати цене из понуде, као и остали елементи критеријума у случају примене критеријума
економски најповољније понуде.
4)
Понуђач може да поднесе понуду само за једну или за више партија које су предмет
јавне набавке. Уколико подноси понуду за више партија треба да достави гаранцију за
озбиљност понуде за сваку партију засебно или по један обједињен документ за све партије за
које понуђач подноси понуду.
5)

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

6)
У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду. Измена, допуна или опозив понуде мора бити достављен пре истека рока за
подношење понуда, на начин истоветан начину подношења понуда.
7)
Ако је у поступку јавне набавке поднета неблаговремена понуда, наручилац ће по
окончању поступка јавног отварања понуда вратити исту неотворену понуђачу, са назнаком
да је поднета неблаговремено.
8)
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда.
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Понуду може поднети група квалификованих понуђача.

9)

Група квалификованих понуђача која подноси заједничку понуду, уз Образац понуде обавезно
доставља и Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу.
10)
Цена у понуди мора бити израженa у динарима без обрачунатог пореза на додату
вредност. Цене дате у понуди морају бити фиксне до краја реализације уговора.
У случају да Понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Попусти који нису наведени у понуди и урачунати у
коначну цену из понуде, неће бити накнадно узети у обзир.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92 ЗЈН.
11)
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде дефинише услове плаћања, с тим да је рок за
плаћање по уговореним обавезама 45 дана од дана пријема исправног рачуна и комплетне
документације. Наручилац не дозвољава авансно плаћање. Дозвољено је плаћање по
ситуацијама.
12)
Понуда мора мора бити изражена на паритету - локацији за извођење предметних
радова:
Партија 1 – ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Суботица 3, ул. Биковачки пут бб, Суботица.
Партија 2 – ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Јагодина 4, ул. Ћупријски пут бб, Мајур, Јагодина,
и РП "Ђердап 1", ул.Кладовски пут бб, Кладово.
Партија 3 – ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Панчево 2, ул. Баваништански пут 168 б, Панчево,
ТС "Београд 17", ул. Ровињска 14, Београд, ТС "БОР 2",ул.Наде Димић бр.40, Бор; ТС
Јагодина 4, ул. Ћупријски пут бб, Мајур, Јагодина; ТС Ниш 2, ул. Брзобродска бб, Ниш; ТС
Крагујевац 2, ул. Душана Ђорђевића 159, Петровац, Крагујевац; ТС Лесковац 2, Власотиначки
пут бб, Лесковац; ТС Врање 4, Доње Требешиње, Врање; Погон преноса Ваљево, ТС "Ваљево
3", Јасеница, Ваљево.
Партија 4 – ЈП „Електромрежа Србије “Погон преноса Бор , РП "Ђердап 1", ул. Кладовски пут
бб, Кладово; Погон преноса Нови Сад, ул. Ледине бб, Србобран и шира околина.
Партија 5 – ЈП „Електромрежа Србије“ Погон преноса Београд, ул. Ровињска 14, Београд; ТС
"Панчево 2", ул.Баваништански пут 168б, Панчево и Погон преноса Нови Сад, ул. Ледине бб,
Србобран;
13)
Максимални рок за извођење радова је за Партију 1 и Партију 2 - 30 дана од дана
увођења Извођача у посао по објекту, док је за Партију 3, Партију 4 и Партију 5 - 60 дана од
дана увођења Извођача у посао по објекту.
14)

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана јавног отварања понудe.
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15)
Минимални гарантни рок за извођење предметних радова је 2 (две) године за свих 5
(пет) партија од позитивног записника о примопредаји радова Наручиоцу без примедби.
16)
У циљу бољег упознавања са локацијом на којој ће се изводити предметни радови, а
како би се понуђачи упознали са специфичностима и условима за извођење радова, те да би на
основу оствареног увида били у могућности да формирају вредност своје понуде Наручилац
ће организовати обилазак локација. Обилазак локација ће се обавити од 13.06.2016. године у
11:00 сати, до 17.06.2016. године до 15:00 (за сваки Погон преноса по један дан), са
овлашћеним представником Наручиоца. Понуђачи који су заинтересовани за обилазак
локације треба да благовремено, најкасније до 10.06.2016. године, на факс бр. 011/32 42 414,
доставе личне податке са бројем личне карате/пасоша и местом издавања за лица која ће
овластити за обилазак објеката, као и регистарске таблице возила. Превоз за обилазак објеката
је у режији понуђача. Представник Понуђача који обилази локацију биће у обавези да достави
писано овлашћење понуђача, потписано и оверено, са именом и презименом и бројем личне
карте/пасоша и местом издавања за лица на чије име овлашћење гласи, најкасније до
10.06.2016. године до 15:00 сати на телефакс (011) 3242 – 414. Ван заказаног термина
Наручилац неће организовати додатни обилазак локације.
17)
У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној
набавци, Понуђачи су у обавези да доставе гаранцију за озбиљност понуде којом обезбеђују
испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, и то:
o Бланко, соло меницу, попуњену на прописани начин („без протеста“, са потписом
овлашћеног лица и печатом понуђача)
o менично овлашћење да се меница може наплатити , на износ од минимално 5% од
вредности понуде (Модел је дат у делу 4. Обрасци и изјаве - Образац бр. 4.3.)
o фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци
у којој понуђач има отворен текући рачун
o важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница и
овлашћења НБС
Бланко, соло меница и менично овлашћење, да Наручилац меницу може наплатити, морају
бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у
којој понуђач има отворен текући рачун). У случају да понуђач измени, допуни или опозове
своју понуду након јавног отварања понуда или одбије да потпише уговор у законском року у
случају да је његова понуда изабрана као најповољнија, Наручилац ће уновчити меницу.
Меница и менично овлашћење ће бити враћени свим понуђачима одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Понуђач може доставити једну гаранцију за озбиљност понуде за све партије збирно које нуди
или за сваку партију посебно.
Недостављање гаранције за озбиљност понуде, сматраће се битним недостатком понуде.
18)
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе изјаву о достављању финансијских
гаранција у случају добијања посла, у виду сопствене изјаве да ће приликом потписивања
Уговора као гаранцијe доставити менице, менично писмо и менично овлашћење и то за добро
извршење посла и отклањање грешака у гарантном року (Образац бр.4.4).
19)
Заинтересована лица могу тражити додатне информације и објашњења у вези са
припремом понуде само у писаном облику најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда. Комуникација се одвија на начин предвиђен чланом 20. ЗЈН. Тражење додатних
информације и појашњења телефоном нису дозвољена.
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Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева од стране заинтересованог лица,
писаним путем, сходно члану 20. ЗЈН, послати одговор заинтересованом лицу и истовремено
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Питања треба упутити на адресу: Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Кнеза Милоша 11,
Београд, или на телефакс број : 011 32 42 414 или на e-mail ljubomir.jovanovic@ems.rs уз
напомену „Објашњења – ЈН 64 16 0“. Радно време Наручиоца је 8-16 часова радним данима.
Сва питања која се подносе непосредно могу бити достављена на архиву само у периоду од 816 часова и то радним данима. Сва питања која се упућују факсом или путем емаила, а која
стигну након 16 часова у радним данима сматраће се примљеним од стране Наручиоца првог
наредног радног дана и тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН и издати потврду о пријему
пошиљке.
20)
Уколико понуђач жели да дода још нешто у својој понуди, може то урадити на свом
меморандуму.
21)
Наручилац задржава права на проверу веродостојности наведених података и изјава.
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и непосредан увид код
Понуђача.
Провера веродостојности наведених података вршиће се искључиво писаним путем тј. путем
поште или електронске поште са надлежним институцијама које су издале наведене податке
или изјаве.
Сва додатна појашњења која наручиоцу могу помоћи при прегледу, вредновања и
упоређивању понуда, Наручилац ће вршити искључиво писаним путем тј. путем поште или
електронске поште.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.
Наручилац може уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Услучају 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.
22)
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
- непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да
сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање Наручиоца
у току поступка јавне набавке.
- поступио супротно забрани из члана 25. ЗЈН.
- учинио повреду конкуренције.
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен.
- одбио да достави доказ и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди
обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда..
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Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације су:
- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа
- исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза
- исправа о наплаћеној уговорној казни
- рекламације корисника које нису отклоњене у гарантном року
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором
- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи
- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача
- уговор о раду, уговор о делу или било која писан исправа, која потврђује да је лице
које је учествовало у поступцима јавних набавки или са њиме повезана лица, у року од
две године након престанка радног односа код Наручиоца, радно ангажована код
добављача или код лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора
додељених том добављачу у последњих годину дана пре престанка радног односа
представника Наручиоца већа од 5% укупне вредности свих уговора које је Наручилац
закључио у том периоду
- писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података
наведених у понуди
- писана исправа којом се потврђује да је Понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор
о јавној набавци или писана исправа којом Понуђач одбија да потпише уговор, након
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен
- писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског
обезбеђења на која се у понуди обавезао
- писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и Понуђач у судском или
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних
набавки или по основу неспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним
набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку
другог надлежног органа која се односи на поступак који је спровео или уговор који је
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
23)
У моделу уговора који је саставни део конкурсне документације Понуђач мора да
попуни све елементе уговора и стави печат и потпис на предвиђено место, чиме потврђује да
се слаже са моделом уговора.
24)
Избор Понуђача за доделу уговора о јавној набавци, обавиће се применом критеријума
најниже цене за све партије.
25)
Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права
интелектуалне својине, уколико је то случај.
Уколико Понуђач у својој понуди не достави потписане и печатиране Изјаве 4.7. и 4.8. (Обрасци
4.7 и 4.8) његова понуда сматраће се неприхватљивом, и неће бити узета у разматрање приликом
стручне оцене понуда.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво Понуђач.
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26)
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет Понуђача. Ако је поступак
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да
Понуђачу надокнади трошкове прибављања средства финансијског обезбеђења, под условом
да Понуђач тражи накнаду ових трошкова у својој понуди.
27)
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
доделу уговора. Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из
објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних шест месеци.
28)
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, о чему
може поднети писани захтев Наручиоцу. Наручилац је дужан да Понуђачу омогући увид у
документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року
од 2 дана од дана пријема писаног захтева.
29)
Ако је у поступку јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57.
ЗЈН већина понуда одбијена, Наручилац ће организовати извештавање понуђача. Сматраће се
да је одбијена већина понуда, ако је одбијено више од половине поднетог броја понуда. О
извештавању понуђача и разговору са Понуђачима сачиниће се записник који ће потписати и
представници Наручиоца и представници Понуђача. Пре почетка извештавања представници
Понуђача у обавези су да приложе писано овлашћење да могу присуствовати организованом
састанку.
30)
У случају да Понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може
у свакој фази поступка јавне набавке поднети захтев за заштиту права. Захтев за заштиту
права може поднети и свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у
конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због
поступања Наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија Захтева за заштиту права се
истовремено доставља Републичкој комисији.
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 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Сви Захтеви за заштиту права који се подносе непосредно могу бити достављена на
писарницу наручиоца само у периоду од 8-16 часова и то радним данима. Сви Захтеви за
заштиту права који се упућују факсом или путем емаила, а која стигну након 16 часова у
радним данима сматраће се примљеним од стране Наручиоца првог наредног радног дана и
тада ће Наручилац сходно члану 20 ЗЈН и издати потврду о пријему пошиљке.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- назив и адресу Наручиоца
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца
- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- чињенице и доказе којима се повреде доказују
ЈН 64 16 0

10/90

-

потврду о уплати таксе - потписана и печатирана потврду из банке да је извршено
наведено плаћање Републичке административне таксе у сврху предметне јавне набавке
потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене елементе, Наручилац ће
такав захтев одбацити закључком.
Број рачуна буџета РС за уплату таксе из члана 156. став 1. је:
840-30678845-06
шифра плаћања :
153
позив на број :
ЈН 64 16 0
Сврха :
Такса за ЗЗП – ЈП Електромрежа Србије – ЈН 64 16 0
Корисник :
Буџет Републике Србије
Износ таксе из члана 156 ЗЈН који је потребно уплатити је 120.000 РСД.
31)
Уговор по овој јавној набавци ће бити закључен пo истеку рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 149. ЗЈН, изузев ако није поднета само једна понуда.
Понуђач прихвата да уколико буде позван, по овој понуди закључи уговор у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Уколико Понуђач чија је понуда
изабрана одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може закључити уговор са
првим следећим најповољнијим Понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда Понуђач прихвата да уколико буде позван закључи
уговор у року краћем од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
33)
Наручилац задржава право да након закључења уговора о јавној набавци, уколико се за
тим укаже потреба, може повећати уговорени обим предмета набавке, при чему укупна
вредност повећања уговора не може бити већа од 5% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора, под условом да тај износ не прелази 10.000.000,00 РСД. У овом случају
поступиће се сходно члану 115 ЗЈН и ова промена биће евидентирана кроз сачињавање анекса
првобитно закљученог уговора.
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3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Комисија Наручиоца ће размотрити све благовремене понуде ради утврђивања комплетности
и испуњености свих захтеваних услова из конкурсне документације. Комисија Наручиоца ће
затим утврдити да ли су благовремене понуде Понуђача одговарајуће (да ли су понуђени
радови у складу са захтевима из Техничког дела) и прихватљиве (да вредности понуда нису
изнад процењене вредности јавне набавке).
Рангирање благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда извршиће се на основу
критеријума НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА ЗА СВИХ ПЕТ ПАРТИЈА.
Цена у понуди, као елемент критеријума, мора бити већа од 0 (нуле). Уколико понуђач
цену у својој понуди као елемент критеријума искаже описно или понуди цену која је
једнака 0 (нули), таква понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у
разматрање.
У ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе
радове наручилац ће поступити сходно члану 86. ЗЈН.
Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту цену, уговор ће се доделити
понуђачу који има краћи рок извршења радова.
Уколико две или више понуда имају исту цену и исти рок извођења радова, као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.
Уколико одлука о додели уговора не може бити донешена ни применом резервних
критеријума најповољнији понуђач ће се изабрати јавним жребом (извлачањем из шешира).
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4. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ
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Образац понуде (4.1.)
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд

Понуда по јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС;
На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 64 16 0- Понуда по јавној набавци број
64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 1 –
Унутрашње ограде у ТС, а у свему према Техничким спецификацијама и Изјавама које су саставни део
ове понуде нудимо радове на унутрашњим оградама у ТС, за износ
од...............................................................................РСД
(словима:.................................................................................................................динара) без урачунатог
пореза на додату вредност.
Ценом је обухваћено извођење радова на унутрашњим оградама у ТС у свему према Обрасцу
структуре цена и захтевима из Техничког дела (Одељак II - Конкурсне документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана пријема рачуна
и комплетне документације за плаћање.
Рок завршетка радова ________ дана од дана увођења у посао по објекту.
Место извршења радова: ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Суботица 3, ул. Биковачки пут бб, Суботица.
Гарантни рок за извршене радове је ___ година
Опција понуде: ____________ дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр.64 14 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 1 – Унутрашње ограде у
ТС, да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда
____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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Образац понуде (4.1.)
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд

Понуда по јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама :Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти;
На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 64 16 0- Општи грађевински радови на
одржавању објекта нискоградње по партијама : Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и
санација шахти, а у свему према Техничким спецификацијама и Изјавама које су саставни део ове
понуде нудимо радове на изради армирано бетонских поклопних плоча и санацији шахти, за износ
од...............................................................................РСД
(словима:.................................................................................................................динара) без урачунатог
пореза на додату вредност.
Ценом је обухваћено извођење радова на изради армирано бетонских поклопних плоча и санацији
шахти у свему према Обрасцу структуре цена и захтевима из Техничког дела (Одељак II - Конкурсне
документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана пријема рачуна
и комплетне документације за плаћање.
Рок завршетка радова ________ дана од дана увођења у посао по објекту.
Место извршења радова: ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Јагодина 4, ул. Ћупријски пут бб, Мајур,
Јагодина, и РП "Ђердап 1", ул.Кладовски пут бб, Кладово;
Гарантни рок за извршене радове је ___ година
Опција понуде: ____________ дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. 64 16 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 2 – Армирано бетонске
поклопне плоче и санација шахти и да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда
____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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Образац понуде (4.1.)
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд
Понуда по јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње

На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 64 16 0- Општи грађевински радови на
одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 3 – Разни грађевински радови у области
нискоградње, а у свему према Техничким спецификацијама и Изјавама које су саставни део ове понуде
нудимо разне грађевинске радове у области нискоградње, за износ
од...............................................................................РСД
(словима:.................................................................................................................динара) без урачунатог
пореза на додату вредност.
Ценом је обухваћено извођење разних грађевинских радова у области нискоградње у свему према
Обрасцу структуре цена и захтевима из Техничког дела (Одељак II - Конкурсне документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана пријема рачуна
и комплетне документације за плаћање.
Рок завршетка радова ________ дана од дана увођења у посао по објекту.
Место извршења радова: ЈП „Електромрежа Србије“ ТС Панчево 2, ул. Баваништански пут 168 б,
Панчево, ТС "Београд 17", ул. Ровињска 14, Београд, ТС "БОР 2",ул.Наде Димић бр.40, Бор; ТС
Јагодина 4, ул. Ћупријски пут бб, Мајур, Јагодина; ТС Ниш 2, ул. Брзобродска бб, Ниш; ТС Крагујевац
2, ул. Душана Ђорђевића 159, Петровац, Крагујевац; ТС Лесковац 2, Власотиначки пут бб, Лесковац;
ТС Врање 4, Доње Требешиње, Врање; Погон преноса Ваљево, ТС "Ваљево 3", Јасеница, Ваљево.
Гарантни рок за извршене радове је ___ година
Опција понуде: ____________ дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. 64 16 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 3 – Разни грађевински
радови у области нискоградње, и да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда
____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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Образац понуде (4.1.)
Партија 4 – Поправка темеља стубова далековода

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд

Понуда по јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и ДВ стубова
На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 64 16 0- Општи грађевински радови на
одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 4 – Поправка темеља апаратне конструкције и
ДВ стубова, а у свему према Техничким спецификацијама и Изјавама које су саставни део ове понуде
нудимо радове на поправци темеља апаратне конструкције и ДВ стубова, за износ
од...............................................................................РСД
(словима:.................................................................................................................динара) без урачунатог
пореза на додату вредност.
Ценом је обухваћено извођење радова на поправци темеља апаратне конструкције и ДВ стубова у
свему према Обрасцу структуре цена и захтевима из Техничког дела (Одељак II - Конкурсне
документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана пријема рачуна
и комплетне документације за плаћање.
Рок завршетка радова ________ дана од дана увођења у посао по објекту.
Место извршења радова: ЈП „Електромрежа Србије “Погон преноса Бор , РП "Ђердап 1", ул.
Кладовски пут бб, Кладово; Погон преноса Нови Сад, ул. Ледине бб, Србобран и шира околина.
Гарантни рок за извршене радове је ___ година
Опција понуде: ____________ дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. 64 16 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 4 – Поправка темеља
апаратне конструкције и ДВ стубова, и да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда
____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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Образац понуде (4.1.)
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Датум:
Број Понуде:
За

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Ул. Кнеза Милоша бр. 11, Београд

Понуда по јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени
громобранаских трака
На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци 64 16 0- Општи грађевински радови на
одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде
и замени громобранаских трака, а у свему према Техничким спецификацијама и Изјавама које су
саставни део ове понуде нудимо разне грађевинске радове на одводњи воде и замени громобранаских
трака, за износ
од...............................................................................РСД
(словима:.................................................................................................................динара) без урачунатог
пореза на додату вредност.
Ценом је обухваћено извођење разних грађевинских радова на одводњи воде и замени громобранаских
трака у свему према Обрасцу структуре цена и захтевима из Техничког дела (Одељак II - Конкурсне
документације).
Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 45 дана од дана пријема рачуна
и комплетне документације за плаћање.
Рок завршетка радова ________ дана од дана увођења у посао по објекту.
Место извршења радова: Партија 5 – ЈП „Електромрежа Србије“ Погон преноса Београд, ул. Ровињска
14, Београд; ТС "Панчево 2", ул.Баваништански пут 168б, Панчево и Погон преноса Нови Сад, ул.
Ледине бб, Србобран.
Гарантни рок за извршене радове је ___ година
Опција понуде: ____________ дана од дана јавног отварања.
Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да у року од 8
(осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, приступимо потписивању
уговора.
Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. 64 16 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија 5 – Разни грађевински
радови на одводњи воде и замени громобранаских трака, и да понуду дајемо (заокружити)
а) самостално
Понуђач:

б) заједничка понуда
____________________________________________________

Потпис овлашћеног лица и печат: _________________________________________________
Прилог:
- подаци о Понуђачу
- изјава о подношењу заједничке понуде,
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:________________________________________________________
Адреса фирме:__________________________________________________________
Лице за контакт:________________________________________________________
Телефон/факс:__________________________________________________________
Е-mail:_________________________________________________________________
Матични број:__________________________________________________________
ПИБ број:______________________________________________________________
Број рачуна_____________________________________________________________
Име, презиме и функција лица које потписује понуду, оверава обрасце у понуди и
сл:_____________________________________________
Односно својеручни потпис тог лица:______________________________________
Име, презиме и функција лица које је овлашћено за потписивање уговора, односно
законског заступника Понуђача:___________________________________________
Односно својеручни потпис тог лица_______________________________________

ПОНУЂАЧ
_________________________________
(МП)

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, потребно је попунити овај образац у
онолико примерака колико има Понуђача у групи и то за сваког Понуђача посебно и за сваку
партију посебно.
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ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци бр. 64 16 0- Општи грађевински
радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија_______, изјављујемо да
понуду дајемо као група понуђача, у свему у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама
и конкурсном документацијом Наручиоца.
У прилогу изјаве достављамо вам Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:
- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред Наручиоцем
- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Место и датум

ПОНУЂАЧИ
М.П.

__________________________

________________________
Потпис

Место и датум

ПОНУЂАЧИ
М.П.

__________________________

________________________
Потпис

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају подношења заједничке понуде и за сваку
партију посебно.
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Образац структуре цене (4.2.)
Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА
ЈЕДИНАЧНИМ ЦЕНАМА
Упутство :
У свакој позицији предмера је дата табела са Шифрама из Прaвилникa o утврђивaњу
дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa
пoрeз нa дoдaту врeднoст, у којој треба попунити празна поља и унети валуту.

Замена унутрашње уграде у ТС Суботица 3, Биковачки пут бб
Ред.
бр.

Назив
радова

1.1

Демонтажа
постојеће
жице ограде

1.2

Демонтажа
постојећих
бетонских
стубова
ограде

1.3

Ископ
земље за
темеље
стубова

1.4

Израда
тампон слоја
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Опис радова, захтевани
технички услови,
стандарди, квалитет,
методологија рада и
други услови
Демонтажа
постојеће
плетене и бодљикаве
жице и одлагање на
место
које
одреди
надзор. Висина плетене
жице
је
1.80
m.
Бодљикава
жица
је
постављена у три реда.
Обрачун по m ограде.
Рушење
постојећих
бетонских стубова ограде
заједно са темељима,
утовар у возило и одвоз
на депонију до 15 km.
Стубови су пресека 10/10
cm висине 250 cm а
темељи су димензија
50x50x60 cm. Обрачун по
комаду
порушених
стубова.
Ископ земље за темеље
стубова
ограде
у
земљишту III категорије.
Димензије
темељних
јама су 50x50x70 cm.
Утовар ископане земље у
возило
и
одвоз
на
депонију до 15 km.
Обрачун по m³.
Израда тампон слоја од
природног шљунка испод
темељних стопа ограде,
д = 10 cm. Обрачун по m³
уграђеног шљунка.

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m'

65,00

kom

30

m³

10,00

m³

3,00

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)
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Бетонирање
темељних
стопа за
стубове
ограде

1.5

1.6

Набавка и
уградња
нових
бетонских
стубова
ограде

1.7

Монтажа
постојеће
ограде од
истегнутих
челичних
панела.

1.8

Фарбање
челичне
ограде

1.9

Израда
дрвене
ограде.
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Бетонирање
темељних
стопа за стубове ограде,
димензија 50x50x60 cm,
неармираним
бетоном
МB 20, без оплате.
Темеље
бетонирати
након
постављања
бетонских стубова ограде
у пројектовани положај.
Уградња
бетона
машинским
путем.
Обрачун по m³.
Уградња
постојећих
бетонских
талпи,
парапета испод ограде
са укопавањем у тло од
30 цм читавом дужином.
Талпе
је
потребно
поравнати по висини и
дужини
у
контролу
вертикалности. Простор
између талпи се залива
бетоном уз постављање
глатке оплате. У тако
формиран
бетоски
темељ се постављају
постојећи
челични
стубови који морају бити
вертикални и поравнати
по висин и дужини.
Поставити
постојеће
панеле од истегнутог
челичног
лима
у
оквирима од L профила
скупа
са
постојећим
стубовима
који
се
постављају у бетоснке
стопе.
Ограда
се
поравнава по висини и по
дужини
уз
контролу
вертикалности.
У
позицију се обрачунавају
са
потребан
рад,
помоћни
материјал,
анкери,
подупирачи,
арматура, материјал за
заваривање
и
сл.
Обрачун по m' ограде.
Фарбање ограде. Ограда
се најпречисти челичним
четкама, премазује се
антиростом, темељном
бојом и завршном бојом
домаћег произвођача у
два слоја у боји по
избору
инвеститора.
Обрачун м2 офарбане
ограде.
Израда дрвене ограде од
боровине или чамовине.
Оград се израђује од
летвица 5х3цм које се
постављају вертикално

m³

10,00

kom

20

m'

65,00

m2

100,00

m2

10,00
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на рстојању од 5 цм
између две летвице. Све
вертикалне летвице се
закуцавају у горњу и
доњу
дрвену
греду.
Дрвена греда се повезује
са два дрвена шипа од
баагремовог дрвета који
се побијају у земљу
дубине мин 80 цм.
Компетна
се
ограда
премазује у три премаза
лазурним
премазом
Ирколин Голд. Обрачун
по м2 ограде.
Укупно унутрашње уграде у ТС Суботица 3:

УКУПНО унутрашње уграде у ТС Суботица 3 (рсд): ________________________________

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1

Партија 1 – Унутрашње ограде у ТС
унутрашње уграде у ТС Суботица 3
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
*ПДВ ( 20% ) :
*УКУПНО СА ПДВ-ом :
*Предмет јавне набавке јесте 43 Специјализовани грађевински радови шифра из
класификације делатности из области грађевинарства прописана Уредбом о класификацији
делатности (Службени гласник Републике Србије 54/10), па се сходно томе ПДВ не
обрачунава јер је на основу члана 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ купац порески дужник.
Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис

Напомена:






Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене.
Укoликo je пoнуђaч клaсификoвao дoбрa и услугe (рaдoвe) и дoдeлиo им нeку oд шифaрa из
Прaвилникa o утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг
дужникa зa пoрeз нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015), oндa зa тa дoбрa и улугe (рaдoвe) у
Обрасцу структуре цeнa нe трeбa дa исказуje ПДВ (бeз ПДВ-а тј ПДВ је 0), a зa свe oнo штo ниje
клaсификoвao у oблaст грaђeвинaрствa oндa je пoтрeбнo дa искaзуje ПДВ (сa ПДВ-ом).
Изабрани Пoнуђaч ће пoсeбнo издaвати рaчуне зa свe oнo штo припaдa oблaсти грaђeвинaрстaвa, a
пoсeбнo зa oнo штo нe припaдa oблaсти грaђeвинaрствa. Такође, Изабрани Пoнуђaч ће нa рaчуну испрeд
oписa зa дoбрa, услугe / рaдoвe кojи припaдajу oблaсти грaђeвинaрствa уписати шифру из Прaвилникa o
утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa пoрeз
нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015).
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Образац структуре цене (4.2.)
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА
ЈЕДИНАЧНИМ ЦЕНАМА
Упутство :
У свакој позицији предмера је дата табела са Шифрама из Прaвилникa o утврђивaњу
дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa
пoрeз нa дoдaту врeднoст, у којој треба попунити празна поља и унети валуту.

Израда АБ поклопаца за кабловске канале у ТС "Јагодина 4"
Ред.
бр.

Назив
радова

1.1

Уклањање
старих,
израда и
уградња
нових АБ
поклопаца
кабловских
канала

1.2

Припрема
зидова
кабловских
канала за
постављање
АБ плоча
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Опис радова, захтевани
технички услови,
стандарди, квалитет,
методологија рада и
други услови
Уклањање
постојећих
плоча на место које
одреди надзор у кругу
објекта,
израда
и
уградња нових армирано
бетонских
поклопних
плоча
за
кабловске
канале од бетона МБ20,
димензија 125x50x10 cm
(0.0625 m³), постављених
преко зидова канала а у
свему према приложеним
цртежима.
Плоче
израђивати у квалитетној
оплати,
глатких
површина и правилне
геометрије и армирати
арматурном
мрежом
Q139 у горњој и Q524 у
доњој зони. Уградњу
бетона
вршити
искључиво
машинским
путем. Све плоче морају
имати уграђене ручице
за подизање које након
употребе
"пропадају"
унутар канала. Ценом
обухватити: уклањање и
одлагање
постојећих
плоча, материјал и рад
потребан за бетонирање
плоча,
сву
потребну
арматуру и ручице за
подизање. Обрачун по m³
уграђених плоча.
Припрема зидова канала
за
постављање
поклопних плоча, што
подразумева сечење и
разбијање бетонског зуба
на
постојећем
кабловском
каналу.
Димензија зуба је 5x8 cm.
Бетонски зуб је потребно

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m³

15

m

240

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)
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уклонити пажљиво тако
да не дође до оштећења
остатка зида. У случају
настанка
оштећења
зидова канала, као и у
случају да површина на
коју належе поклопна
плоча
није
довољно
равна,
корекције
извршити
полимер
модификованим
репаратурним цементним
малтером
типа
Sika
MonoTop,
Isomat
Durocret,
Kema
Betonprotekt или слично.
Обрачун
по
m
припремљених зидова.
Укупно израда АБ поклопаца за кабловске канале у ТС Јагодина 4:

УКУПНО израда АБ поклопаца за кабловске канале у ТС Јагодина 4 (рсд): ________________

Израда, транспорт и постављање АБ поклопних плоча за канале у ТС "Бор 2"
Ред.
бр.

Назив
радова

Опис радова, захтевани
технички услови,
стандарди, квалитет,
методологија рада и
други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)

У цене свих радова потребно је предвидети сав потребан рад, материјал, ангажовану механизацију.
Обрачун радова је према стварно изведеним количинама.
1. АБ поклопне плоче

1.1

Демонтажа
старе,
израда и
монтажа
нове АБ
поклопне
плоче
кабловског
канала дим.
80×50×8 цм
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Израда армирано
бетонске поклопне плоче
димензије 80×50×8 цм у
свему у складу са
цртежом у прилогу.
Плоче су армиранобетонске МБ 30 ,
армиране мрежом Ø
8mm. Извршити
демонтажу, утовар и
транспорт на депонију
старих поклопних плоча
уз претходно
постављање дрвених
дасака као заштите
каблова од могућег пада
плоче на исте. Након
демонтаже очистити
належуће површине и
припремити их за
постављање нових
плоча. Нове плоче
пажљиво поставити на
кабловски канал и након
тога уклонити заштиту

ком

10
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1.2

Демонтажа
старе,
израда и
монтажа
нове АБ
поклопне
плоче
кабловског
канала дим.
110×50×10
цм

каблова у каналу. Сав
транспорт, монтажа и
демонтажа АБ поклопних
плоча се обављају
помоћу механизације
(камион и дизалица). У
цену урачунати израду,
транспорт и монтажу
нови поклопних плоча
као и сав рад на монтажи
и демонтажи АБ плоча,
ангажовање све
потребне механизације
као и транспорт на
депонију комуналног
отпада демонтираних АБ
плоча.
Израда армирано
бетонске поклопне плоче
димензије 110×50×10 цм
у свему у складу са
цртежом у прилогу.
Плоче су армиранобетонске МБ 30 ,
армиране мрежом Ø
8mm. Извршити
демонтажу, утовар и
транспорт на депонију
старих поклопних плоча
уз претходно
постављање дрвених
дасака као заштите
каблова од могућег пада
плоче на исте. Након
демонтаже очистити
належуће површине и
припремити их за
постављање нових
плоча. Нове плоче
пажљиво поставити на
кабловски канал и након
тога уклонити заштиту
каблова у каналу. Сав
транспорт, монтажа и
демонтажа АБ поклопних
плоча се обављају
помоћу механизације
(камион и дизалица). У
цену урачунати израду,
транспорт и монтажу
нови поклопних плоча
као и сав рад на монтажи
и демонтажи АБ плоча,
ангажовање све
потребне механизације
као и транспорт на
депонију комуналног
отпада демонтираних АБ
плоча.

ком

10

Укупно израда, транспорт и постављање АБ поклопних плоча за канале у ТС Бор 2:

УКУПНО израда, транспорт и постављање АБ поклопних плоча за канале у ТС Бор 2 (рсд): ______________
ЈН 64 16 0
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Санација шахти и поклопаца шахти у постројењу 400kV
РП "ЂЕРДАП 1 "
Ред.
бр.

1.1

Назив
радова

Опис радова, захтевани
технички услови,
стандарди, квалитет,
методологија рада и
други услови

Демонтажа
постојећих
аб
поклопаца и
одвођење на
депонију

Демонтажа
постојећих
АБ поклопаца дебљине
6цм,
кружног
облика
пречника
0,70м
и
одвожење на депонију.

1.2

Санирање
АБ прстена
шахта

1.3

Набавка и
постављање
нових
поклопаца
шахтова

Санирање
бетонског
прстена шахта бетоном
МБ 30 , спољни пречник
прстена
је
0,86м
,
дебљина зида 10цм , са
зубом на који належе
поклопац. Све потребне
мере узети на лицу
места. У цену урачуна
материјал, оплата, нега
бетона
Набавка и постављање
нових
поклопаца
шахтова, пречника 70цм,
тежине 54 кг. Поклопци
ће бити гвоздени ,
предвиђени за пешачки
и колски – теретни
саобраћај. Све потребне
мере узети на лицу
места.

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

ком

6

ком

6

ком

6

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)

Укупно санација шахти и поклопаца шахти у постројењу 400kV РП ЂЕРДАП 1:

УКУПНО санација шахти и поклопаца шахти у постр. РП ЂЕРДАП 1 (рсд): __________________

ЈН 64 16 0
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти
1
2
3

ИЗРАДА АБ ПОКЛОПАЦА ЗА КАБЛОВСКЕ КАНАЛЕ
У ТС ЈАГОДИНА 4
ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И ПОСТАВЉАЊЕ АБ
ПОКЛОПНИХ ПЛОЧА ЗА КАНАЛЕ У ТС БОР 2
САНАЦИЈА ШАХТИ И ПОКЛОПАЦА ШАХТИ У
ПОСТРОЈЕЊУ 400KV РП ЂЕРДАП 1
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
*ПДВ ( 20% ) :
*УКУПНО СА ПДВ-ом :
*Предмет јавне набавке јесте 43 Специјализовани грађевински радови шифра из
класификације делатности из области грађевинарства прописана Уредбом о класификацији
делатности (Службени гласник Републике Србије 54/10), па се сходно томе ПДВ не
обрачунава јер је на основу члана 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ купац порески дужник.
Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис

Напомена:






Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене.
Укoликo je пoнуђaч клaсификoвao дoбрa и услугe (рaдoвe) и дoдeлиo им нeку oд шифaрa из
Прaвилникa o утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг
дужникa зa пoрeз нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015), oндa зa тa дoбрa и улугe (рaдoвe) у
Обрасцу структуре цeнa нe трeбa дa исказуje ПДВ (бeз ПДВ-а тј ПДВ је 0), a зa свe oнo штo ниje
клaсификoвao у oблaст грaђeвинaрствa oндa je пoтрeбнo дa искaзуje ПДВ (сa ПДВ-ом).
Изабрани Пoнуђaч ће пoсeбнo издaвати рaчуне зa свe oнo штo припaдa oблaсти грaђeвинaрстaвa, a
пoсeбнo зa oнo штo нe припaдa oблaсти грaђeвинaрствa. Такође, Изабрани Пoнуђaч ће нa рaчуну испрeд
oписa зa дoбрa, услугe / рaдoвe кojи припaдajу oблaсти грaђeвинaрствa уписати шифру из Прaвилникa o
утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa пoрeз
нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015).

ЈН 64 16 0
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Образац структуре цене (4.2.)
Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА
ЈЕДИНАЧНИМ ЦЕНАМА
Упутство :
У свакој позицији предмера је дата табела са Шифрама из Прaвилникa o утврђивaњу
дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa
пoрeз нa дoдaту врeднoст, у којој треба попунити празна поља и унети валуту.

Разни радови
Ред.
бр.

Назив
радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет, методологија
рада и други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

Јединична
Укупна
цена
цена (РСД)
(РСД)

А - РАЗНИ РАДОВИ
1. Рушење постојећих, дотрајалих, бетонских стаза у постројењу, утовар у возило и одвоз на
депонију. Обрачун по m² порушених стаза.

1.1

Рушење
постојећих,
дотрајалих,
бетонских
стаза у
постројењу,
утовар у
возило и
одвоз на
депонију.
Обрачун по
m²
порушених
стаза.

ТС Крагујевац 2

m²

120,00

2. Ручни ископ земље за бетонске пешачке стазе. Утовар ископаног материјала у возило и одвоз на
депонију. Ископ извршити до коте -0.20 m од површине терена. Обрачун по m³.

2.1

2.2

Ручни ископ
земље за
бетонске
пешачке
стазе. Утовар
ископаног
материјала у
возило и
одвоз на
депонију.
Ископ
извршити до
коте -0.20 m
од површине
терена.

ЈН 64 16 0

ТС Јагодина 4

m³

48,00

ТС Крагујевац 2

m³

24,00
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Обрачун по
m³.
ТС Ниш 2

2.3

m³

48,00

3. Планирање и ваљање постељице испод бетонских стаза са тачношћу ± 2 cm до потребне
збијености. Набијање вршити машинским средствима. Обрачун по m² ваљане постељице.

3.1

3.2

3.3

Планирање и
ваљање
постељице
испод
бетонских
стаза са
тачношћу ± 2
cm до
потребне
збијености.
Набијање
вршити
машинским
средствима.
Обрачун по
m² ваљане
постељице.

ТС Јагодина 4

m²

240,00

ТС Крагујевац 2

m²

120,00

ТС Ниш 2

m²

240,00

4. Израда тампон слоја од шљунка. Довоз, разастирање, планирање и машинско набијање шљунка
испод бетонских стаза у слоју дебљине 10 см. Обрачун по м³ набијеног шљунка.

4.1

4.2

4.3

Израда
тампон слоја
од шљунка.
Довоз,
разастирање,
планирање и
машинско
набијање
шљунка
испод
бетонских
стаза у слоју
дебљине 10
см. Обрачун
по м³
набијеног
шљунка.

ЈН 64 16 0

ТС Јагодина 4

m³

24,00

ТС Крагујевац 2

m³

12,00

ТС Ниш 2

m³

24,00
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5. Израда пешачких стаза у постројењима трафо страница од бетона МБ20, армираних мрежом Q188.
Димензије стазе су: ширина 60 cm и дебљина 8 см. Стазе бетонирати на тампон слоју од шљунка,
правилно нивелисати и израдити по шеми и детаљима које даје надзор. Изводити прекиде
бетонирања на сваких 120см а спојнице испунити песком. Цена обухвата комплетан рад и материјал
потребан за израду стаза. Обрачун по m².

ТС Јагодина 4

5.1

Израда
пешачких
стаза у
постројењима
трафо
страница од
ТС Крагујевац 2
бетона МБ20,
армираних
мрежом
Q188.
Обрачун по
m².

5.2

ТС Ниш 2

5.3

m²

240,00

m²

120,00

m²

240,00

Укупно разни радови:

УКУПНО разни радови (рсд): _______________________

Бетонирање стазе испред зграде ТС екипе у ТС БОР 2
Назив
радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет, методологија
рада и други услови

1.1

Рушење
бетонског
дела
постојеће
стазе и одвоз
на депонију

1.2

Ископ земље
и шљунка
одвоз на
депонију

Ред.
бр.

ЈН 64 16 0

Јед.
Мере.

Количина

Скидање делова асфалт
бетона и одвожење на
депонију

m³

4

Ископ
земље
са
постојеће стазе
и
шљунка
и довођење
терена на коту -20цм и
одвоз на депонију

m³

20

Шифра

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)
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1.3

Набавка,
довожење и
формирање
тампона од
шљунка

Набавка, довођење, ,
разастирање,планирање,
набијање шњунка и
формирање тампона
одговарајуће ѕбијености
, дебљине 5цм

m³

5

1.4

Набавка и
постављање
арматуре

Набавка , сечење ,
постављање арматурне
мреже Q188

кг

300

Набака и
уградња
бетона МБ 30

Набавка, уградња
метона МБ 30 са
израдом оплате, , негом
бетона и обрадом
спојница , дебљине
15цм.
Нову стазу извести
према постојећем стању
, пратећи све коте које су
пројектоване.

m³

15

1.5

Укупно бетонирање стазе испред зграде ТС екипе у ТС БОР 2:

УКУПНО бетонирање стазе испред зграде ТС екипе у ТС БОР 2 (рсд): ____________________

Изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС Бор 2

Ред.
бр.

Назив радова

1.1

Пројектовање и
изграња
потпорне
конструкције

1.2

Планирање и
ваљање
постељице

ЈН 64 16 0

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада и
други услови
Пројектовање и
изградња потпорне
конструкције која ће
носити плато ,
димензија 7 x 15 m .
Плато је на насутом
терену , Конструкциј а
мора бити у складу са
наменом , потребне
носивости у складу са
карактеристикама
терена, са свим
пратећим елементима (
дренажа и сл. ).
Планирање и ваљање
постељице платоа 15 x
7m

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

ком

1

m²

105

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)
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1.3

Набавка,
довожење и
формирање
тампона од
шљунка

1.4

Израда платоа
од армираног
бетона MB30, д
= 15 cm

1.5

Набавка и
уградња
арматурне
мреже

1.6

Израда платоа
од армираног
бетона MB30, д
= 15 cm

ЈН 64 16 0

Набавка, транспорт, ,
разастирање,
планирање, набијање
шњунка и формирање
тампона одговарајуће
збијености , дебљине
30 сm.
Израда платоа од
армираног бетона
MB30, д = 15 cm у
одговарајућој оплати.
Плато бетонирати у
свему према детаљима
које даје стручни
надзор. Уградњу
бетона вршити
искључиво машинским
путем, вибро-летвом.
Обрачун и плаћање се
врши по m³ уграђеног
бетона а у цену улази
набавка свог
материјала,
справљање, транспорт,
уградња и нега бетона,
израда пробних коцки и
прибављање свих
потребних атеста.
Арматура се
обрачунава посебно.
Набавка и уградња
арматурне мреже за
армирање бетонског
платоа и то: у горњој иу
доњој зони Q188 .
Арматура мора бити
без рђе и масноће.
Обрачун и плаћање се
врши по kg уграђене
арматуре, а у цену
улази набавка свог
материјала, сви
транспорти, уградња,
прибављање свих
потребних атеста, као и
арматура потребна за
дистанцере – јахаче,
којима се фиксирају
горња и доња мрежа.
Израда платоа од
армираног бетона
MB30, д = 15 cm у
одговарајућој оплати.
Плато бетонирати у
свему према детаљима
које даје стручни
надзор. Уградњу
бетона вршити
искључиво машинским
путем, вибро-летвом.
Обрачун и плаћање се
врши по m³ уграђеног
бетона а у цену улази
набавка свог

m³

31,50

m³

15,75

kg

700

m³

15,75
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материјала,
справљање, транспорт,
уградња и нега бетона,
израда пробних коцки и
прибављање свих
потребних атеста.
Арматура се
обрачунава посебно.
Резање дилатација у
растеру . Ширина
дилатација је у
дебљини шајбне за
Резање
сечење 5 mm, дубине
дилатација у
до 1/2 дебљине
растеру
бетонске плоче ( 6 - 7
cm ). Резање извршити
2-3 дана након
бетонирања. Обрачун
по m дилатације.
Набавка и уградња
полиуретанског
Набавка и
трајноеластичног кита
уградња
за запуњавање
полиуретанског
претходно урезаних
трајноеластичног дилатација у растеру.
кита за
Уградњу вршити када
запуњавање
се стекну услови суве
дилетација у
подлоге тј. за 28 дана
растеру
након бетонирања.
Обрачун по m
дилатације.
Ограђивање платоа са
три стране (две бочне и
чеоне по потпорној
конструкцији –зиду),
Ограђивање
металном панелном
платоа са три
оградом висине 1.5 m.
стране
Панели израђени од
поцинковане
пластифициране жице
5 mm – зелене боје на
металним стубићима.

1.7

1.8

1.9

1.10

Обележавање
паркинг места
белом бојом

Обележавање паркинг
места белом бојом

m

28

m

28

m

29

ком.

40

Укупно изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС Бор 2:

УКУПНО изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС БОР 2 (рсд):_________________

ЈН 64 16 0
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Радови на изради бетонског платоа за смештај ВН опреме у ТС Лесковац 2

Ред.
бр.

Назив радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада и
други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m³

50,00

m²

100,00

m³

40,00

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.1

1.2

1.3

Ископ земље III категорије ручним и
машинским путем (90% машински, 10%
ручно) за израду бетонског платоа. По
завршеном ископу постељицу набити
одговарајућом механизацијом.Обрачун и
плаћање се врши по m³ самониклог тла а у
цену је урачунат ископ и превоз вишка
земље на градску депонију.
Планирање и ваљање постељице испод
бетонског платоа са тачношћу ±2cm до
збијености са модулом стишљивости Ms =
25 MPa. Набијање вршити машинским
средствима. Ценом је обухваћено ваљање
постељице и испитивање збијености.
Обрачун по m² ваљане постељице.
Набавка и уградња слоја туцаника 0 -30
mm, дебљине 40 cm испод бетонског
платоа
као
и
набијање
истог
одговарајућом
механизацијом,
до
збијености са модулом стишљивости Ms =
80 MPa. Туцаник се разастире у два слоја
уз истовремено набијање до потребне
збијености. Обрачун и плаћање се врши
по m³ уграђеног туцаника а у цену је
урачунато: набавка материјала, сви
транспорти,
уградња,
набијање
и
испитивање збијености.

УКУПНО земљани радови:
2. АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.1

2.2

Израда платоа од армираног бетона
MB30, д = 12 cm у одговарајућој оплати.
Плато бетонирати у свему према
детаљима које даје стручни надзор.
Уградњу бетона вршити искључиво
машинским путем, вибро-летвом. Обрачун
и плаћање се врши по m³ уграђеног
бетона а у цену улази набавка свог
материјала,
справљање,
транспорт,
уградња и нега бетона, израда пробних
коцки и прибављање свих потребних
атеста. Арматура се обрачунава посебно.
Набавка и уградња арматурне мреже MAG
500/560 за армирање бетонског платоа и
то: у горњој зони Q221 а у доњој зони
Q335. Арматура мора бити без рђе и
масноће. Обрачун и плаћање се врши по
kg уграђене арматуре, а у цену улази
набавка свог материјала, сви транспорти,
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m³

12,00

kg

1.100,00

35/90

уградња, прибављање свих потребних
атеста, као и арматура потребна за
дистанцере – јахаче, којима се фиксирају
горња и доња мрежа. MAG 500/560
УКУПНО армирано бетонски радови:
3. РАЗНИ РАДОВИ

3.1

Резање дилатација у растеру према шеми.
Ширина дилатација је у дебљини шајбне
за сечење 5 mm, дубине до 1/2 дебљине
бетонске плоче ( 6 - 7 cm ). Резање
извршити 2-3 дана након бетонирања.
Обрачун по m дилатације.

m

20,00

3.2

Набавка
и
уградња
полиуретанског
трајноеластичног кита за запуњавање
претходно урезаних дилатација у растеру
према шеми. Уградњу вршити када се
стекну услови суве подлоге тј. за 28 дана
након бетонирања. Обрачун по m
дилатације.

m

20,00

УКУПНО разни радови:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Радови на изради бетонског платоа за смештај ВН опреме у ТС Лесковац 2
1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

3

РАЗНИ РАДОВИ
Укупно радови на изради бетонског платоа за смештај ВН опреме у
ТС Лесковац 2:

УКУПНО радови на изради бет.платоа за смештај ВН опреме у ТС Лесковац 2 (рсд): _____________

Радови на изради бетонскe стазе код погонске зграде ТС Ваљево

Ред.
бр.

Назив радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада и
други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m³

4,80

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)

1. БЕТОНСКА СТАЗА

1.1

Ручни ископ земље III категорије дебљине
2
10cm, површине 72m . Обрачун се врши
3
по m ископаног тла а у цену је урачунато:
ископ зрмље, утовар, транспорт и истовар
са разастирањем на депонији
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Набавка и уградња носећег слоја од
дробљеног каменог агрегата, фракције 031,5mm, дебљине 10cm, разастирање,
3
планирање и набијање. Обрачун по m
уграђеног материјала у збијеном стању, а
у цену је урачунато: набавка, сви
транспорти,
уградња,
набијање,
испитивање збијености, као и сва
испитивања
и
докази
квалитета
материјала..
Израда бетонскe стазе, дебљине 12cm,
од армираног бетона МБ 30. Армирати
мрежастом арматуром МАG Q 221 у
горњој зони и доњој зони.
Горњу
површину
бетона
изравнати,
бетон
неговати. У цену улазе рад и сав потребан
материјал, као и арматура.
2
Обрачун се врши по м .

1.2

1.3

m³

4,80

m²

408,00

УКУПНО бетонска стаза:

УКУПНО радови на изради бетонскe стазе код погонске зграде ТС Ваљево (рсд): ________________

Радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4

Ред.
бр.

Назив радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада и
други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m

20,00

m²

10,00

m³

10,00

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

1.1

1.2

1.3

Сечење асфалта на месту уградње новог
канала за одвођење атмосферских вода.
Обрачун по m сеченог асфалта.
Разбијање, утовар у возило и одвоз на
депонију, постојећег асфалта, на месту
уградње новог канала за одвођење
атмосферских вода. Обрачун по m²
разбијеног асфалта.
Машински ископ земље за израду канала
за одводњавање атмосферских вода.
Обрачун и плаћање се врши по m³
самониклог тла а у цену је урачунат ископ
и превоз вишка земље на градску
депонију.

ЈН 64 16 0
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1.4

1.5

Планирање и ваљање постељице испод
канала за одводњавање са тачношћу
±2cm
до
збијености
са
модулом
стишљивости Ms = 25 MPa. Набијање
вршити машинским средствима. Ценом је
обухваћено
ваљање
постељице
и
испитивање збијености. Обрачун по m²
ваљане постељице.
Набавка и уградња слоја туцаника 0 -30
mm, дебљине 20 cm испод канала за
одводњавање као и набијање истог
одговарајућом
механизацијом,
до
збијености са модулом стишљивости Ms =
80 MPa. Обрачун и плаћање се врши по
m³ уграђеног туцаника а у цену је
урачунато: набавка материјала, сви
транспорти,
уградња,
набијање
и
испитивање збијености.

m²

10,00

m³

2,00

УКУПНО земљани радови:
2. АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.1

2.2

Израда армирано бетонске подложне
плоче испод канала за одводњавање од
бетона MB30, д = 30 cm без оплате. Плочу
армирати арматурном мрежом MAG
500/560, Q335 у две зоне. Уградњу бетона
вршити искључиво машинским путем,
первибратором. Обрачун и плаћање се
врши по m³ уграђеног бетона а у цену
улази
набавка
свог
материјала,
справљање, транспорт, уградња и нега
бетона, израда пробних коцки, набавка и
уградња арматуре и прибављање свих
потребних атеста.
Бетонирање делова поред уграђеног
канала за одводњавање, бетоном MB30,
без оплате. Уградњу бетона вршити
искључиво
машинским
путем,
первибратором. Обрачун и плаћање се
врши по m³ уграђеног бетона а у цену
улази
набавка
свог
материјала,
справљање, транспорт, уградња и нега
бетона,
израда
пробних
коцки
и
прибављање свих потребних атеста.

m³

3,00

m³

3,00

УКУПНО армирано бетонски радови:
3. РАЗНИ РАДОВИ

3.1

Набавка материјала и израда канала за
одводњавање и то:
•
Набавка и уградња ACO Multiline
V300 канала за одводњавање од
полимербетона, без пада, са рубом од
поцинкованог челика, ширине светлог
отвора 30cm, грађевинске ширине 35cm,
дужине 100cm, у складу са SRPS EN1433.
•
Набавка и уградња ACO Multiline
V300 мрежасте покривне решетке од
ливеног гвожђа, класе оптерећења D400
kN, дужине 500 mm; решетка мора да
поседује Drainlock систем закључавања,
без шрафљења.
•
Набавка и уградња ACO Multiline
ЈН 64 16 0
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V300 чеоног поклопца са хоризонталним
одводом DN100 у правцу канала ( 2 kom ).
Обрачун по m комплет уграђеног канала.
УКУПНО разни радови:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4
1

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

2

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

3

РАЗНИ РАДОВИ
Укупно радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4:

УКУПНО Радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4 (рсд): ___________________

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1
2
3
4
5
6

Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње
Разни радови
Бетонирање стазе испред зграде ТС екипе у ТС БОР 2
Изградња платоа на месту старе бензинске пумпе при ТС Бор 2
Радови на изради бетонског платоа за смештај ВН опреме у ТС
Лесковац 2
Радови на изради бетонскe стазе код погонске зграде ТС Ваљево
Радови на изради кишног канала на улазу у ТС Врање 4
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
*ПДВ ( 20% ) :
*УКУПНО СА ПДВ-ом :
*Предмет јавне набавке јесте 43 Специјализовани грађевински радови шифра из
класификације делатности из области грађевинарства прописана Уредбом о класификацији
делатности (Службени гласник Републике Србије 54/10), па се сходно томе ПДВ не
обрачунава јер је на основу члана 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ купац порески дужник.
Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис

Напомена:






Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене.
Укoликo je пoнуђaч клaсификoвao дoбрa и услугe (рaдoвe) и дoдeлиo им нeку oд шифaрa из
Прaвилникa o утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг
дужникa зa пoрeз нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015), oндa зa тa дoбрa и улугe (рaдoвe) у
Обрасцу структуре цeнa нe трeбa дa исказуje ПДВ (бeз ПДВ-а тј ПДВ је 0), a зa свe oнo штo ниje
клaсификoвao у oблaст грaђeвинaрствa oндa je пoтрeбнo дa искaзуje ПДВ (сa ПДВ-ом).
Изабрани Пoнуђaч ће пoсeбнo издaвати рaчуне зa свe oнo штo припaдa oблaсти грaђeвинaрстaвa, a
пoсeбнo зa oнo штo нe припaдa oблaсти грaђeвинaрствa. Такође, Изабрани Пoнуђaч ће нa рaчуну испрeд
oписa зa дoбрa, услугe / рaдoвe кojи припaдajу oблaсти грaђeвинaрствa уписати шифру из Прaвилникa o
утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa пoрeз
нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015).
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Образац структуре цене (4.2.)
Партија 4 – Поправка темеља стубова далековода

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА
ЈЕДИНАЧНИМ ЦЕНАМА
Упутство :
У свакој позицији предмера је дата табела са Шифрама из Прaвилникa o утврђивaњу
дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa
пoрeз нa дoдaту врeднoст, у којој треба попунити празна поља и унети валуту

Санација бетонских стопа у постојењу 400kV РП ЂЕРДАП 1
Ред.
бр.

1.1

Назив
радова

Санација
бетонских
стопа у
постројењу.
Скидање
делова
бетона,
припрема
стопа,
армирање ,
бетонирање,
нега бетона

Опис радова, захтевани
технички услови,
стандарди, квалитет,
методологија рада и други
услови
Пажљиво скидање делова
бетона са постојећих стопа,
чишћење стопа и припрема
за санацију. Одвожење шута
на
депонију.
Стопе
су
димензијадоња
основа
100цм, горња основа 80цм,
висина стопе 32цм.
Пре
армирања
детаљно
очистити површину која се
бетонира од прашине, земље
и опрати чистом водом.
Набавка,сечење,постављање
арматуре Q188 на постојећу
стопу.
Набавка и уградња бетона
МБ 30 , са успостављањем
везе нови – стари бетон са
премазом Sika Latex којим
треба
премазати
читаву
површину која се бетонира.
Горњу
површину
бетона
обрадити тако да буде глатка
и у нагибу према ивицама од
2%.
Приликом справљања
бетона
узети
у
обзир
агресивност средине. Након
бетонирања
темеље
премазати
одговарајућим
заштитним
премазом
Приликом санације водити
рачуна
о
постојећим
уземљењима , која не смеју
бити оштећена, затрпана
бетоном, итд.
По потреби набавити и
поставити ПВЦ облоге за
исте. У цену урачунати сав
материјал
,
оплату,
транспорт и рад.

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

ком

70

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена
(РСД)

Укупно санација бетонских стопа у постојењу 400kV РП ЂЕРДАП 1:

УКУПНО санација бетонских стопа у постојењу РП ЂЕРДАП 1 (рсд): ____________________
ЈН 64 16 0
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Поправка темеља далеководних стубова Погона Нови Сад
(оквирна количина темеља је 60 комада)
Ред.
бр.

Назив
радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада
и други услови

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)

У цене свих радова потребно је предвидети сав потребан рад, материјал, ангажовану механизацију као и
учињену штету на засејаним културама. Обрачун радова је према стварно изведеним количинама.
1. Припремно-завршни радови (обрачун по једном темељу)

1.1

Припремно
завршни
радови

Припремно завршни
радови,
мобилизација и
демобилизација
радне снаге,
материјала и
механизације. Ова
позиција се односи
на укупно
ангажовање
извођача на
радовима санације
темеља на свим
стубним местима на
којима се изводе
радови.

паушално

1

2. Радови на санацији темеља (обрачун по једном темељу)

2.1

Ручни ископ
земље

2.2

Постављање
оплате за
бетонирање

ЈН 64 16 0

Ручни ископ рова у
земљи III категорије
око врата темеља.
Бочне стране
правилно одсећи, а
дно нивелисати.
Ископану земљу
одбацити од рова. По
завршеним радовима
земљу насути и
набити у слојевима.
Вишак земље
превести колицима,
насути и нивелисати
терен . Обрачун по
м3 земље, мерено
урасло.
Набавка,
постављање и
демонтажа оплате за
бетонирање темеља.
Оплату израдити од
водоотпорних шперплоча, по тачно
означеним мерама и
премазати је старим
уљем или
сличним средством.
Демонтирати је
пажљиво и без
потреса. Обрачун по
м2 површине оплате.

m

3

2,00

m

2

2,70
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2.3

Набавка и
уградња
арматуре.

2.4

Чишћење
врата
темеља

2.5

Чишћење
површине
темеља до
здравог
бетона

2.6

Припрема
темеља за
бетонирање

2.7

Бетонирање

2.8

Постављање
битуменске
траке

2.9

Постављање
поцинкованог
уземљивача
Ø10 mm

Набавка и уградња
арматуре.
Чишћење врата
темеља металним
четкама од остатака
земље, прање водом
врата темеља.
Штемовање
површине врата
темељне стопе од
оштећеног бетона до
здравог бетона.
Прање врата темеља
који је претходно
оштемован, водом
како би се уклонили
остаци прашине,
блата и сл. Након
прања приступа се
мазање бетона с/н
емулзијом са Sika
ViscoBond све према
упутству
произвођача.
Набавка и уградња
бетона МБ 25.
Збијање бетона
извршити машински,
помоћу
первибратора. Горњу
површину након
збијања обрадити
тако да буде глатка и
у нагибу ка ивицама.
Постављање прстена
од два слоја
битумеске траке
„Кондор“ око
ослоначне плоче, са
заварињањем
бутанским
пламеником. У цену
урачунати и набавку
битуменске траке.
Набавка и
постављање
уземљивача око
темеља од
повинковане глатке
арматуре пречника
10мм, компетно са
стезаљкама
матицама и
завртњевима.

Укупна оквирна количина темеља

kg

22,00

m

2

1,80

m

2

2,70

паушално

m

3

1,8

0,22

ком

1

kg

10

ком

60

УКУПНО поправка темеља далеководних стубова Погона Нови Сад:

УКУПНО поправка темеља ДВ стубова Погона Нови Сад (рсд): ___________________
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Партија 4 – Поправка темеља стубова далековода
1
2

Санација бетонских стопа у постојењу 400kV РП ЂЕРДАП 1
Поправка темеља далеководних стубова
Погона Нови Сад
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
*ПДВ ( 20% ) :
*УКУПНО СА ПДВ-ом :
*Предмет јавне набавке јесте 43 Специјализовани грађевински радови шифра из
класификације делатности из области грађевинарства прописана Уредбом о класификацији
делатности (Службени гласник Републике Србије 54/10), па се сходно томе ПДВ не
обрачунава јер је на основу члана 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ купац порески дужник.
Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис

Напомена:






Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене.
Укoликo je пoнуђaч клaсификoвao дoбрa и услугe (рaдoвe) и дoдeлиo им нeку oд шифaрa из
Прaвилникa o утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг
дужникa зa пoрeз нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015), oндa зa тa дoбрa и улугe (рaдoвe) у
Обрасцу структуре цeнa нe трeбa дa исказуje ПДВ (бeз ПДВ-а тј ПДВ је 0), a зa свe oнo штo ниje
клaсификoвao у oблaст грaђeвинaрствa oндa je пoтрeбнo дa искaзуje ПДВ (сa ПДВ-ом).
Изабрани Пoнуђaч ће пoсeбнo издaвати рaчуне зa свe oнo штo припaдa oблaсти грaђeвинaрстaвa, a
пoсeбнo зa oнo штo нe припaдa oблaсти грaђeвинaрствa. Такође, Изабрани Пoнуђaч ће нa рaчуну испрeд
oписa зa дoбрa, услугe / рaдoвe кojи припaдajу oблaсти грaђeвинaрствa уписати шифру из Прaвилникa o
утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa пoрeз
нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015).
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Образац структуре цене (4.2.)
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА - ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА СА
ЈЕДИНАЧНИМ ЦЕНАМА
Упутство :
У свакој позицији предмера је дата табела са Шифрама из Прaвилникa o утврђивaњу
дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa
пoрeз нa дoдaту врeднoст, у којој треба попунити празна поља и унети валуту

Замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Београд 17
Ред.
бр.

Назив
радова

Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада
и други услови
Скидање постојећих
гусаних олучних
вертикала Ø100mm
и два лука од 90°,
такође Ø100mm.
Обрачун се врши по
m¹ скинутог олука.

1.1

Скидање
старих
гусаних
олучних
вертикала

1.2

Скидање
старих
гусаних
олучних
вертикала

Скидање постојећих
гусаних олучних
вертикала Ø150mm.
Обрачун се врши по
m¹ скинутог олука.

1.3

Скидање
старих
лимених
олучних
вертикала

1.4

Монтажа
нових гусаних
олучних
вертикала,
Ø100mm

1.5

Монтажа
нових гусаних
олучних
лукова од 90°,
Ø100mm.

Скидање постојећих
лимених олучних
вертикала Ø150mm.
Обрачун се врши по
m¹ скинутог олука.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња гусаних
олучних вертикала
Ø100mm, заједно са
потребним носачима
и дихтовањима.
Обрачун се врши по
m¹ уграђеног олука.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња гусаних
олучних лукова од
90°, Ø100mm,
заједно са
потребним носачима
и дихтовањима.
Обрачун се врши по
m¹ уграђеног олука.

ЈН 64 16 0

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m¹

20,00

m¹

10,00

m¹

7,00

m¹

20,00

ком

2,00

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
Монтажа
уградња олучних
нових гусаних
вертикала Ø150mm,
олучних
заједно са
вертикала
потребним носачима
Ø150mm
и дихтовањима.
Обрачун се врши по
m¹ уграђеног олука.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња олучних
Монтажа
вертикала Ø150mm,
нових
заједно са
лимених
потребним
олучних
носачима. Обрачун
вертикала
се врши по m¹
Ø150mm,
уграђеног олука.
Олучне вертикале су
од челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња
Монтажа
водоскупљача
новог
35х25х30 сm.
водоскупљача
Водоскупљачи су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња штуцне,
са потребним
Монтажа нове дихтовањима,
штуцне
Ø100mm и Ø150mm
по 4 комада дужине
50 сm. Штуцне су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.

m¹

10,00

m¹

7,00

ком

8,00

ком

8,00

Уградња
челичне,
поцинковане
громобранске
траке

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња челичне,
поцинковане
громобранске траке
30х5 mm.

m¹

25,00

Уградња
челичне,
поцинковане
громобранске
траке обујмице

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња челичне,
поцинковане
громобранске траке
30х5 mm – обујмице
за олучну вертикалу,
која се монтира доле
и горе и повезује се

ком

16,00

ЈН 64 16 0

45/90

са уземљењем из
земље, односно са
траком са крова.
Обујмице су за цев
Ø150mm, 4 комада и
за цев Ø100mm, 4
комада.
Уградња
укрсних
комада за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња укрсних
комада за челичну,
поцинковану
громобранску траку

ком

20,00

1.13

Уградња
хватаљки за
лим за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња хватаљки за
лим за челичну,
поцинковану
громобранску траку.
На местима монтаже
хватаљки, обрусити
до челичног сјаја и
по монтажи
хватаљке, место
офарбати течним
цинком.

ком

10,00

1.14

Одвоз шута
на депонију

Утовар и одвоз шута
на депонију.

Паушално

1.12

УКУПНО замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Београд 17:

УКУПНО замена гром. траке и олука на ком.згради ТС Београд 17 (рсд): _____________________

Замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Панчево 2
Ред.
бр.

1.1

Назив
радова

Скидање
старих
лимених
олучних
вертикала
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Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада
и други услови
Скидање постојећих
лимених олучних
вертикала
[] 12/12 сm,
водоскупљача и
штуцни и њихово
одлагање на
привремену депонију
где одреди
инвеститор у кругу
ТС, до транспорта на
градску депонију.
Обрачун се врши по
m¹ скинутог олука.

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m¹

50.00

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња олучних
вертикала [] 12/12
сm (РШ 50сm),
Монтажа
заједно са новим
нових
носачима и
лимених
завршном кривином
олучних
код тротоара, која је
вертикала
опшивена.
Олучние вертикале
су од челичног
поцинкованог лима,
дебљине 0.6 mm.
Обрачун се врши по
m¹ уграђеног олука.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња
Монтажа
водоскупљача
новог
25х25х40 сm, као
водоскупљача постојећи.
Водоскупљачи су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња штуцне
12х12х50 сm, са
Монтажа нове
потребним
штуцне
дихтовањима.
Штуцне су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Демонтажа и
поновна
Демонтажа и
монтажа
поновна монтажа
дрвене
дрвене ламперије од
ламперије од стрехе.
стрехе
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
Уградња
и уградња челичне,
челичне,
поцинковане
поцинковане
громобранске траке
громобранске 30х5 mm. Обрачун се
траке
врши по m¹ уграђене
челичне,
поцинковане
громобранске траке.
Набавка, превоз,
Уградња
манипулација
челичне,
материјалом израда
поцинковане
и уградња челичне,
громобранске поцинковане
траке громобранске траке
обујмице
30х5 mm – обујмице
за олучну вертикалу,
ЈН 64 16 0

m¹

50.00

ком

11.00

ком

11.00

m²

10.00

m¹

30.00

ком

22.00
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1.8

Уградња
укрсних
комада за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

1.9

Уградња
хватаљки за
лим за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

1.10

Одвоз шута
на депонију

која се монтира доле
и горе и повезује се
са уземљењем из
земље, односно са
траком са крова.
Обујмице су за цев []
12/12 сm, комада.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња укрсних
комада за челичну,
поцинковану
громобранску траку
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња хватаљки за
лим за челичну,
поцинковану
громобранску траку.
На местима монтаже
хватаљки, обрусити
до челичног сјаја и
по монтажи
хватаљке, место
офарбати течним
цинком.
Утовар и одвоз шута
на депонију.

ком

35.00

ком

11.00

Паушално

УКУПНО замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Панчево 2:

УКУПНО замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Панчево 2 (рсд): _____________

Замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Србобран
Ред.
бр.

1.1

Назив
радова

Скидање
старих
лимених
олучних
вертикала
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Опис радова,
захтевани технички
услови, стандарди,
квалитет,
методологија рада
и други услови
Скидање постојећих
лимених олучних
вертикала
[] 12/12 сm, олука,
штуцни,
водоскупљача и
њихово одлагање на
привремену депонију
где одреди
инвеститор у кругу
ТС, до транспорта на
градску депонију.
Обрачун се врши по
m¹ скинутог олука.

Шифра

Јед.
Мере.

Количина

m¹

350

Јединична
цена
(РСД)

Укупна
цена (РСД)
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1.2

1.3

1.4

1.5

Израда и монтажа
висећих полукружних
олука од
поцинкованог лима,
развијене ширине
(РШ) 40 цм, ширине
олука 20 цм и
дебљине 0,60 мм.
Олуке спајати
нитнама, једноредно
са макс. размаком 3
Израда нових
цм и летовати
олука
калајем од најмање
40%. Држаче
висећих олука
урадити од
поцинкованог флаха
25x5 мм и нитовати
са предње стране
олука нитнама 0 4
мм, на размаку до 80
цм. Обраĉун по м
висећег олука.
Израда и монтажа
олучних
поцинкованих цеви,
развијене ширине
(РШ) до 50 цм,Ø 15
цм, дебљине лима
0,60 мм. Делови
олучних цеви морају
да улазе један у
други минимум 50
Монтажа
мм и да се залетују
нових
калајем од најмање
лимених
40%. Поцинковане
олучних
обујмице са
вертикала
држачима поставити
на размаку од 200
цм. Преко обујмица
поставити украсну
траку. Цеви морају
бити удаљене од
зида минимум 20 мм.
Завршетак олучне
цеви по детаљу.
Обрачун по м1
олучне цеви.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња
Монтажа
водоскупљача
новог
25х25х40 сm, као
водоскупљача постојећи.
Водоскупљачи су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Набавка, превоз,
манипулација
Монтажа нове
материјалом израда
штуцне
и уградња штуцне
12х12х50 сm, са
ЈН 64 16 0

m

1

200

m¹

70

ком

12.00

ком

14.00
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1.6

Уградња
челичне,
поцинковане
громобранске
траке

1.7

Уградња
челичне,
поцинковане
громобранске
траке обујмице

1.8

Уградња
укрсних
комада за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

1.9

Уградња
хватаљки за
лим за
челичну,
поцинковану
громобранску
траку

1.10

Одвоз шута
на депонију

потребним
дихтовањима.
Штуцне су од
челичног
поцинкованог лима
дебљине 0.6 mm.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња челичне,
поцинковане
громобранске траке
30х5 mm. Обрачун се
врши по m¹ уграђене
челичне,
поцинковане
громобранске траке.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом израда
и уградња челичне,
поцинковане
громобранске траке
30х5 mm – обујмице
за олучну вертикалу,
која се монтира доле
и горе и повезује се
са уземљењем из
земље, односно са
траком са крова.
Обујмице су за цев []
12/12 сm, комада.
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња укрсних
комада за челичну,
поцинковану
громобранску траку
Набавка, превоз,
манипулација
материјалом и
уградња хватаљки за
лим за челичну,
поцинковану
громобранску траку.
На местима монтаже
хватаљки, обрусити
до челичног сјаја и
по монтажи
хватаљке, место
офарбати течним
цинком.
Утовар и одвоз шута
на депонију.

m¹

40.00

ком

28.00

ком

60

ком

14.00

Паушално

УКУПНО замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Србобран:

УКУПНО замена громобранске траке и олука на командној згради ТС Србобран (рсд): _____________
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени громобранаских трака
1
2
3

Замена громобранске траке и олука на командној згради
ТС Београд 17
Замена громобранске траке и олука на командној згради
ТС Панчево 2
Замена громобранске траке и олука на командној згради
ТС Србобран
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а :
*ПДВ ( 20% ) :
*УКУПНО СА ПДВ-ом :
*Предмет јавне набавке јесте 43 Специјализовани грађевински радови шифра из
класификације делатности из области грађевинарства прописана Уредбом о класификацији
делатности (Службени гласник Републике Србије 54/10), па се сходно томе ПДВ не
обрачунава јер је на основу члана 10 став 2 тачка 3 Закона о ПДВ купац порески дужник.
Место и датум

ПОНУЂАЧ
М.П.
Потпис

Напомена:






Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача
може да се определи да образац структуре цена потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатом оверити образац структуре цене.
Укoликo je пoнуђaч клaсификoвao дoбрa и услугe (рaдoвe) и дoдeлиo им нeку oд шифaрa из
Прaвилникa o утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг
дужникa зa пoрeз нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015), oндa зa тa дoбрa и улугe (рaдoвe) у
Обрасцу структуре цeнa нe трeбa дa исказуje ПДВ (бeз ПДВ-а тј ПДВ је 0), a зa свe oнo штo ниje
клaсификoвao у oблaст грaђeвинaрствa oндa je пoтрeбнo дa искaзуje ПДВ (сa ПДВ-ом).
Изабрани Пoнуђaч ће пoсeбнo издaвати рaчуне зa свe oнo штo припaдa oблaсти грaђeвинaрстaвa, a
пoсeбнo зa oнo штo нe припaдa oблaсти грaђeвинaрствa. Такође, Изабрани Пoнуђaч ће нa рaчуну испрeд
oписa зa дoбрa, услугe / рaдoвe кojи припaдajу oблaсти грaђeвинaрствa уписати шифру из Прaвилникa o
утврђивaњу дoбaрa и услугa из oблaсти грaђeвинaрствa зa сврху oдрeђивaњa пoрeскoг дужникa зa пoрeз
нa дoдaту врeднoст ("сл. глaсник рс", бр. 86/2015).

ЈН 64 16 0

51/90

Гаранција за озбиљност понуде (4.3.)
На основу Закона о меници, и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења
јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК: _____________________________________________________________________
(назив и седиште понуђача)
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА: _________________________________________
ПИБ ПОНУЂАЧА: ____________________________________________________
ИЗДАЈЕ
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК: Јавно предузеће ''Електромрежа Србије'' Београд, Кнеза Милоша бр. 11
Предајемо вам 1 (једну) сопствену соло меницу, серијски број ___________, на износ од
____________ динара, као средство финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку
додељивања уговора о јавној набавци број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању
објекта нискоградње по партијама: Партија________________, у складу за достављеном
конкурсном документацијом бр._________ од _____________, по јавном позиву за
достављање понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца.
Истовремено вас овлашћујемо да, у случају уколико изменимо, допунимо или опозовемо
нашу понуду након јавног отварања понуда или одбијемо да потпишемо уговор у законском
року у случају да је наша понуда изабрана као најповољнија, приложену сопствену соло
меницу са доспећем «по виђењу» и клаузулом ''без протеста'' безусловно и неопозиво, без
протеста и трошкова, да исту попуните и вансудски, ИНИЦИРАТЕ наплату – издавањем
налога за наплату на терет рачуна понуђача _________________________________________
(назив банке понуђача) код које се води наш текући рачун број _______________________
(текући рачун понуђача).
Ово овлашћење и меница су потписани од стране овлашћених лица за потпис сходно
достављеном картону депонованих потписа код _________________________________
(назив банке понуђача).
Меница и ово овлашћење су важеће и у случају да у току трајања поступка ове јавне набавке
дође до: промене лица овлашћених за заступање правног лица, лица овлашћених за
располагање средствима са рачуна понуђача, промена печата, статусних промена код
Понуђача, оснивања нових правних субјеката од стране понуђача и других промена од значаја
за правни промет.
Прилог:
- 1 (једна) попуњена сопствена соло меница
- фотокопија картона депонованих потписа
- захтев за регистрацију менице оверен од стране пословне банке
- извод из регистра меница

_______________________________________
(печат и потпис овлашћених лица за потпис)
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Приликом уношења података о издаваоцу менице, као и приликом попуњавања свих
осталих података на меници, треба водити рачуна о томе да се подаци уписују у простор
који је за то одређен, тј. да потпис или печат никако не захвати бели оквир (руб) менице.
У супротном ће се достављена меница сматрати ненаплативом и понуда понуђача
одбити као понуда са битним недостацима.
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Изјава о достављању финансијских гаранција (4.4.)

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА
Као законски заступник
Понуђача:_____________________________________
(уписати пун назив и седиште Понуђача)
изјављујем да ћемо,приликом потписивања уговора по Јавној набаци 64 16 0- Општи
грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија____________, у
уговореном року доставити Наручиоцу:
1.
Бланко сопствену меницу оверену и потписану у износу од 10% од уговорене
вредности без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, као инструмент обезбеђења доброг
извршења посла. Враћање менице је по примопредаји радова.
2.
Бланко сопствену меницу оверену и потписану у износу од 10% од уговорене
вредности без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, у случају евентуалног неизвршавања
уговорних обавеза у гарантном року. Враћање менице је по истеку гарантног рока.
Ова изјава о достављању финансијских гаранција је обавезујућег карактера.

ПОНУЂАЧ
МП
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_________________________________
потпис
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Образац трошкова припреме понуде (4.5.)

ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као законски заступник Понуђача ___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у предметном
поступку јавне набавке број 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: Партија________________, следеће трошкове:

НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

Објашњење:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
Наручиоца накнаду ове врсте трошкова. Могу се уписати се само трошкови прибављања
средстава финансијског обезбеђења.
Напомена: Недостављање ове Изјаве не сматра се битним недостатком понуде.
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Изјава о независној понуди (4.6.)

ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као
законски
заступник
Понуђача___________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у поступку
јавне набавке 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по
партијама: Партија________________, поднео независно, без договора са другим Понуђачима
или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : У случају подношења заједничке понуде Изјаву попуњава сваки члан групе
понуђача
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Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа (4.7.)

ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Као законски заступник Понуђача__________________________________________________
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом
састављања понуде у поступку јавне набавке број 64 16 0- Општи грађевински радови на
одржавању објекта нискоградње по партијама: Партија________________, поштовао обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и
заштити животне средине.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : У случају подношења заједничке понуде Изјаву попуњава сваки члан групе
понуђача
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Изјава о забрани обављања делатности (4.8.)

ИЗЈАВА
О ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

Као законски заступник
Понуђача:__________________________________________________________________
(уписати пун назив и седиште Понуђача)
изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да у тренутку подношења
понуда у поступку ЈН бр. 64 16 0- Општи грађевински радови на одржавању објекта
нискоградње по партијама: компанија
____________________________________________________________________ , нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

ПОНУЂАЧ
М.П. ______________________________________
потпис

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају да је понуђач ималац права интелектуалне
својине
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Модел уговора, Партија ___

5. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са
најповољнијим понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у
том смислу ће бити накнадно дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени
услови из позива за подношење понуде и Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа
са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел уговора попуњава овлашћени представник
групе понуђача. Овај модел уговора је саставни део конкурсне документације, Понуђач
попуњава у складу са својом понудом, оверава печатом и потписом, чиме потврђује да
прихвата елементе из модела уговора.

УГОВОР
Уговорне стране:
1. Јавно предузеће ''Електромрежа Србије'', Београд,
улица Кнеза Милоша бр.11, Београд,
кога заступа генерални директор Никола Петровић, дипл.економиста
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. ..........................................................................................................
..........................................................................................................
(у даљем тексту: Извођач)
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 34. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12,
14/15 и 68/15) и на основу јавног позива за набавку радова: Општи радови у области ниске
градње по партијама, спровео другу фазу квалификационог поступка јавне набавке радова
бр.64 16 0,
- да је Извођач, за Партију: ____: ______________________________________ доставио
понуду број ____ од __.__.2016. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део
овог Уговора (Прилог 1 овог Уговора),
- да понуда Извођача у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне
документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора (Прилог 2
овог Уговора),
- да је Наручилац, на основу понуде Извођача донео Одлуку о додели уговора бр. ____ од
__.__.2016. године.
да је саставни део овог уговора правни акт о заједничком извршењу набавке потписан од
стране свих понуђача - подносиоца заједничке понуде, и то: _____________________, из
______________, улица ___________________ бр. ______, порески идентификациони број
_____________,
матични
број
_____________,
које
заступа,
директор
__________________ (попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове
групе понуђача према наведеном моделу уговора)
- да је Извођач делимично извршење набавке поверио подизвођачем/има:
_______________________, из ________________, улица ___________________ бр. ______,
порески идентификациони број _____________, матични број _____________, које
заступа, директор _____________________ (попуњава се само у случају понуде са
подизвођачем/има; навести све подизвођачи којима је поверено делимично извршење
набавке)
-
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Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је ......................................................................................., (у даљем тексту:
радови), у свему према понуди Извођача број ...................... од ................................... године
(Прилог 1 Уговора), конкурсној документацији Наручиоца (Прилог 2 Уговора) и Споразуму о
безбедности и здрављу на раду (Прилог 3 Уговора).
Вредност радова
Члан 2.
Предрачунска вредност предметних радова, без урачунатог ПДВ-а, према прихваћеној понуди
Извођача
износи
....................................................................
РСД
(словима:...............................................................................................................................)
Уговорене јединичне цене су фиксне и обухватају све трошкове за рад, материјал, транспорт,
алат, скеле, режију, амортизацију, заштиту на раду, чување и обезбеђење објеката кoји се
граде, испитивање и атестирање употребљених материјала изведених конструкција и
инсталација, све друштвене обавезе и доприносе.
У укупну вредност радова улазе и посебно се неће обрачунавати сви припремни радови,
завршни радови, као и други пратећи радови и трошкови потребни за квалитетну организацију
и извођење радова.
Коначна вредност радова утврдиће се обрачуном извршених радова између уговорних страна
и на основу стварно извршених врста радова уз примену уговорених цена.
Начин и динамика плаћања
Члан 3.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене врши по окончању радова по објекту, у
року од 45 дана од пријема рачуна од стране Извођача, за извршене радове и обострано
потписаног Записникa o примопредаји радова без примедби по објекту.
Уз рачун Извођач обавезно мора приложити Спецификацију изведених радова и уграђене
опреме и материјала. Спецификација мора да буде у потпуности усаглашена са грађевинским
дневником и грађевинском књигом за грађевинске радове, овереним од стране овлашћених
представника Наручиоца и Извођача.
Извођач је дужан да уз последњи рачун и обострано потписан Записник о примопредаји
радова без примедби, достави и Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у
гарантном року и Евиденцију о повредама на раду и Изјаву о повредама на раду.
Рачун се доставља најкасније до 5. у месецу, датум издавања и датум промета мора да буде у
истом пореском периоду. На рачуну јасно навести шифру из класификације делатности из
области грађевинарства прописану Уредбом о класификацији делатности, а које су
обухваћене чланом 2. Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за
сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Сл. Гласник РС“ бр.
86/15). Обавезно навести напомену да ПДВ није обрачунат јер је на основу члана 10 став 2.
тачка 3 Закона о ПДВ, Наручилац порески дужник.
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Средства финансијског обезбеђења
Члан 4.
Извођач је дужан да Наручиоцу уз потписан уговор достави средства финансијског
обезбеђења за добро извршење посла а приликом потписивања последњег Записника о
примопредаји радова и средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном
року.
Као средство финансијског обезбеђења Извођач доставља бланко соло сопствене менице са
меничним овлашћењем, оверене и потписане од стране Извођача, евидентиране у регистру
меница и овлашћења који води Народна банка Србије. Достављено средство финансијског
обезбеђења мора бити са роком важности од 30 (тридесет) дана дуже од рока за испуњење
обавезе Извођача која је обезбеђена.
Рок за извођење радова
Члан 5.
Извођач се обавезује да ће радове из члана 1 овог Уговора извршити у року од _______ дана
од дана увођења у посао по објекту. Дан увођења у посао констатује се у грађевинском
дневнику.
Дани у којима Извођач није могао да изводи радове због наступања околности које
онемогућавају извођење радова, а који су констатовани и оверени од стране надзорног органа
у грађевинском дневнику, не рачунају се у проток уговореног рока уколико застој у извођењу
радова непрекидно траје дуже од 3 дана.
Члан 6.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају наступања
ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, односно када
је због закашњења Наручиоца у испуњењу његових обавеза, био спречен да радове изведе у
року, и то за онолико колико су трајале сметње проузроковане ванредним догађајима, односно
услед задоцњења Наручиоца.
Извођач је дужан да Наручиоца писменим путем обавести о потреби за продужењем рока за
извођење радова због наступања догађаја или околности из става 1.овог члана у року од 3 дана
од дана њиховог наступања. Рок се сматра продужним када Наручилац достави писмену
сагласност Извођачу за продужење рока.
Извођач је дужан да у грађевински дневник упише податке о наступању, трајању и престанаку
ванредних догађаја или околности.
Извођач не може захтевати продужење рока због ванредних догађаја који су наступили по
истеку рока за извршење уговорених радова.
Вишкови и мањкови радова, накнадни и непредвиђени радови
Члан 7.
Вишкови и мањкови радова исказани у грађевинском дневнику, обрачунаваће се по
јединичним ценама из Понуде.
Укoликo, из рaзлoгa хитнoсти дo кojих дoђe у вeзи сa и у тoку извршeњa Угoвoрa, буду
пoтрeбни билo кaкви зaштитни рaдoви или пoпрaвкe, дa би сe спрeчилa штeтa нa Објекту или
Систему, Извoђaч je дужaн дa oдмaх изврши тaквe рaдoвe и бeз сaглaснoсти Наручиоца aкo
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њимa спрeчaвa нaстaнaк штeтe. O тим рaдoвимa Извoђaч je дужaн дa oдмaх oбaвeстити
Наручиоца.
Уколико се приликом достављања окончане ситуације утврде вишкови, мањкови и хитни
радови, овлашћени представници уговорних страна потписаће Анекс уговора којим ће
регулисати међусобне обавезе.
Обавезе Наручиоца
Члан 8.
Наручилац је дужан да:
- прибави све потребне дозволе и сагласности надлежних државних органа;
- Извођачу достави сву потребну техничку документацију;
- у року од 8 дана од дана ступања Уговора на снагу писаним путем достави Извођачу
решење о именовању стручног надзора;
- Извођачу омогући несметано извођење уговорених радова;
- благовремено уведе Извођача у посао;
- редовно оверава грађевински дневник и грађевинску књигу;
- врши плаћања у складу са чланом 3. овог уговора;
- формира комисију за Интерни технички преглед изведених радова, која ће записнички
констатовати евентуалне недостатке изведених радова и утврдити рокове за њихово
отклањање;
Обавезе Извођача
Члан 9.
Извођач је дужан да:
- у року од 5 дана од дана ступања Уговора на снагу Наручиоцу достави решење о
одређивању Одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова мора бити лице
које поседује одговарајућу лиценцу за извођење уговорених радова;
- у року од 5 дана од дана пријема захтева Наручиоца, Наручиоцу достави сву
документацију која је потребна у поступку добијања одобрења за почетак грађења
(пријава радова) у складу са Законом о планирању и изградњи;
- изврши пријаву градилишта надлежним инспекцијама;
- све уговорене радове изврши у уговореном обиму и квалитету и у складу са техничком
документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, правилима струке и
интерним нормативима Наручиоца и у складу са Споразумом о здрављу и безбедности
на раду;
- писано упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији или о наступању
непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке
документације;
- уговорене радове изводи континуирано, и у уговореном року из члана 5. ојвог Уговора;
- да организацију градилишта изведе у свему у складу са Прилогом 3;
- о свом трошку обезбеди мере заштите на раду лица ангажованих за извођење
уговорених радова, у свему у складу са релевантним прописма о заштиту на раду и
Прилогом 3;
- изврши обезбеђење објекта и околине у случају прекида радова;
- редовно води књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу (прави
месечну рекапитулацију изведених радова на обрачунском листу грађевинске књиге,
као и непосредно пре фактурисања привремене ситуације; обрачунски листови ће бити
саставни део сваке ситуације) и доставља их решењем именованом стручном надзору
на оверу;
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-

-

-

осигура материјале које сам набавља, радове и сву опрему за извођење радова код
одговарајућег осигуравајућег друштва, за период важности до примопредаје радова,
односно до потписивања Записника о примопредаји радова, без примедби;
на градилишту обезбеди Уговор о извођењу радова, решење о одређивању одговорног
извођача радова и осталу потребну документацију на основу које се радови изводе;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку отклони примедбе
све време извођења радова, на дневном нивоу, чисти и одржава место извођења радова,
коридоре и комуникације које користи за време рада;
по завршетку свих уговорених радова са градилишта уклони преостали материјал,
своју опрему и средства за рад и очисти га од грађевинског и другог отпада.

Уговорна казна
Члан 10.
Уколико Извођач касни са извођењем радова дужан је да за сваки дан кашњења плати
Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупне вредности радова који нису изведени,
с тим да износ тако одређене уговорне казнe не може прећи износ од 10% од укупне
уговорене вредности радова.
Висину уговорне казне уговорне стране ће утврдити коначним обрачуном.
Накнада штете причињене приликом извођења радова
Члан 11.
Извођач сноси одговорност за сву штету насталу на објекту, материјалу или опреми као и
штету причињену трећим лицима насталу током извршења уговорених радова, осим штете
која настане као директна последица радњи или пропуста Наручиоца.
Гаранција квалитета радова
Члан 12.
Извођач одговара Наручиоцу за квалитет извршених радова и за квалитет материјала који је
употребљен приликом извођења радова.
Уколико Извођач не изводи радове по уговореном пројекту, техничким прописима и
стандардима, Наручилац или решењем именовани стручни надзор имају право да захтевају
обустављање даљег извођења радова. У том случају Наручилац има право да о трошку
Извршиоца повери на извршење предметне радове другом, као и право да трошкове прекидa
уз накнаду стварне штете наплати од извршиоца.
Наручилац има право да стручно контролише квалитет сваког материјала који се уграђује, као
и квалитет и исправност изведених радова.
Гарантни рок
Члан 13.
Гарантни рок за изведене радове износи ____________, рачунајући од дана потписивања
последњег Записника о примопредаји радова, без примедби.
Ако се у гарантном року појаве недостаци који су последица несолидног извођења радова или
лоше уграђене опреме и материјала, Извођач је дужан да о свом трошку, одмах, а најкасније у
року од 24 сата од тренутка пријема рекламације, приступи отклањању уочених недостатака.
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Уколико Извођач у року из става 1. овог члана не отклони недостатке, Наручилац има право
да за отклањање тих недостатака ангажује треће лице, а на терет и трошак Извођача.
За уграђену опрему важи гаранција произвођача и Извођач је дужан да сву документацију
која се односи на уграђену опрему са гаранцијом произвођача преда Наручиоцу.
Остале одредбе
Члан 14.
Измене и допуне овог Уговора биће пуноважне само ако су сачињене у писаној форми, коју су
потписале и овериле обе Уговорне стране.
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред
одредаба овог Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима,
Закона о планирању и изградњи.
Члан 16.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове из или у вези са овим Уговором
покушати да реше споразумно, а у противном је надлежан Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању:
- Уговора;
- Споразума о безбедности и здрављу на раду;
и достави од стране Извођача
- све захтеване документације из Прилога 2. и 3. Споразума о безбедности и здрављу на
раду;
- средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.
Уколико Извођач у року од 10 дана од дана доставе потписаног Уговора и Споразума о
безбедности и здрављу на раду од стране Наручиоца, не достави Наручиоцу сву наведену
документацију из овог члана, сматраће се да Уговор није ни закључен, односно да је Извођач
на прећутан начин исказао вољу којом одустаје од закључења уговора.
Наручилац у том случају задржава право да реализује средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде. Наручилац ће Извођача обавестити о испуњењу услова за ступање на
снагу Уговора.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, од којих по 3 (три ) за сваку од
Уговорних страна.
ИЗВОЂАЧ

НАРУЧИЛАЦ

.............................................................
................................................................

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“
Генерални директор

.................................................................

Никола Петровић дипл. економиста
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На основу члана 19. став 3. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл.Гласник РС“
бр.101/05 и 91/15) и Уговора о пружању услуга или извођења радова, склопљеног по (64 16
0- Општи грађевински радови на одржавању објекта нискоградње по партијама:
Партија_____:_________________________________________________________________
_) (у даљем тексту :Уговор) а у циљу спровођења мера безбедности и здравља на раду и
заштите животне средине закључује се:

СПОРАЗУМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
приликом извршења услуга или обављања радова на објектима ЈП ЕМС
Између споразумних страна:
Јавно предузеће „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд,
улица Кнеза Милоша бр.11, Београд
које заступа генерални директор Никола Петровић, дипл.економиста
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
које заступа _____________________________________________________
(у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ)
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, као
споразумна страна морају бити наведени сви из групе понуђача одн. понуђач и сви
подизвођачи.)
ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Овим Споразумом се уређују међусобна права и обавезе Извршиоца са једне стране и
Наручиоца са друге стране, а у погледу примене прописаних мера безбедности и здравља на
раду (у даљем тексту БЗР), заштите од пожара (у даљем тексту ЗОП) и заштите животне
средине (у даљем тексту ЗЖС), приликом пружања услуга и/или извођења радова у
заједничком радном простору, које ће бити предузете у циљу отклањања ризика од
повређивања односно оштећења здравља запослених и лица ангажованих за пружање услуге
и/или извођење радова.
За сврхе овог Споразума израз „запослени“ ће имати значење дефинисано Законом о
безбедности и здрављу на раду.
За сврхе овог Споразума израз „Извршилац“ означава Извођаче радова и/или извршиоце
услуга који су са Наручиоцем склопили Уговор за извођење радова и/или извршење услуга на
објектима Наручиоца.
Одредбе овог Споразума односе се како на Извршиоца, тако и на Наручиоца и у сагласности
су са важећим прописима из области БЗР, ЗОП и ЗЖС.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА
Члан 2.
Извршилац је у обавези:
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да обезбеди да се запослени придржавају свих мера БЗР прописаних важећим Законом
о безбедности и здрављу на раду, подзаконским актима из области БЗР, Правилником о
безбедности и здрављу на раду Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ и техничким
упутством ТУ-ЕКС-04 – Упутство за организацију и извођења радова на ЕЕ објектима
Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, као и интерним актима Јавног предузећа
„Електромрежа Србије“ у вези са OХСAС 18001;
- да обезбеди да се запослени придржавају свих мера заштите од пожара прописаних
важећим Законом о заштити од пожара, подзаконским актима из области ЗОП и
Правилником о заштити од пожара Јавног предузећа „Електромрежа Србије“;
- да обезбеди да се запослени придржавају свих мера које су прописане важећим
законима и осталим прописима из области заштите животне средине, као и интерним
актима Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ у вези са ИСO 14001;
- да, уколико генеришу oтпaд приликом обављања делатности, са генерисаним отпадом
поступају на следећи начин:
Сав отпад који је настао услед процеса и поступка који Извршилац примењује за
обављање својих активности, за одношење и збрињавање истог је одговоран
искључиво Извршилац, било да се ради о отпаду који је по својим карактеристикама
безопасан по животну средину (нпр. амбалажа од материјала који Извршилац сам
обезбеђује и користи за извођење радова: папирни или пластични џакови, грађевински
материјал, канте или шут, као и земља и остали грађевински и други отпад настао
приликом извођења радова и слично) или о отпаду који може представљати опасност
по животну средину.
- да, уколико је отпад настао од делова или материјала који су власништво ЈП ЕМС, исти
одложе на место за привремено складиштење истог, одређено од стране Надзорног
органа или лица из ЈП ЕМС задуженог за ЗЖС.
- да не врши неконтролисано испуштање уља на бетонски плато, у земљиште, или у
канализацију. Уље се мора уредно сакупити у наменске посуде за складиштење
коришћеног уља.
- да, уколико врши демонтажу високонапонске и друге опреме са објеката ЈП ЕМС
поступа на следећи начин:
o демонтирану опрему пажљиво одложе на простор који се одреди на самом
објекту.
o онемогући било какво цурење уља из опреме, уколико се оно налази у њој.
o поступа по налозима и примедбама које даје лице из ЈП ЕМС задужено за ЗЖС
Члан 3.
Извршилац је дужан да Наручиоцу дoстaвља недељни извештај (понедељак до 12.00 за
претходну недељу) o статусу и активностима у оквиру примењених мера безбедености и
здравља на раду који садржи све елементе у складу са писаним захтевом Службе за БЗР и
ЗОП.
-

Члан 4.
Запослени Извршиоца које ангажује за пружање услуга и/или извођење радова који су
предмет Уговора дужни су да се упознају са опасностима и штетностима радног места и
превентивним мерама за безбедност и здравље на раду путем личног присуства предавању у
организацији Наручиоца, што се потврђује потписом запосленог на Изјави о упознавању са
опасностима и штетностима радног места и мерама безбедности и здравља на раду (Прилог
бр.1).
Члан 5.
Извршилац је, уз потписан Уговор, доставио Наручиоцу сву документацију наведену у
Прилогу бр.2 и Прилогу бр.3 на начин дефинисан у поменутим прилозима и у складу са
Листом за контролу достављене документације БЗР - Прилог бр.4, Споразума о БЗР.
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ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 6.
Наручилац је у обавези:
- Да запослене Извршиоца, ангажоване на извршењу услуга и/или извођењу радова
упозна са опасностима и штетностима радног места и примењеним превентивним
мерама за безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара, обавезом примене
средстава и опреме за личну заштиту на раду, као и применом осталих прописаних
мера безбедности и здравља на раду како је предвиђено чланом 4 овог Споразума.
- Да све интерне прописе Јавног предузећа „Електромрежа Србије“ на које се позива у
Споразуму и релевантна упутства у вези са ИСO 14001 и OХСAС 18001 учини
доступним Извршиоцу достављањем у електронској форми уз овај Споразум или на
званичној интернет презентацији ЈП ЕМС.
- Да запослене Извршиоца, ангажоване на извршењу услуга и/или извођењу радова
упозна са планом енергетских објеката и инсталација и безбедним прилазима при
коришћењу и одржавању;
- да сарађује са Извршиоцем у примени прописаних мера за безбедност и здравље,
заштиту од пожара и заштиту животне средине и да координира активности у вези са
применом мера за отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља свих
запослених у заједничком радном простору.
ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Извршилац и Наручилац се обавезују да ће сарађивати приликом спровођења одредби овог
Споразума и у примени прописаних мера за безбедан и здрав рад, заштите од пожара и
заштите животне средине, непосредно и преко овлашћених лица.
Овлашћена лица у смислу овог Споразума су:
- Запослени Наручиоца именован решењем као Координатор у фази извођења радова (у
случају радова када је потребна Пријава градилишта);
- Запослени Наручиоца одређен решењем као одговорно лице Наручиоца за извршење
услуга и/или извођење радова;
- Запослени Наручиоца одређен решењем да организује извршење услуга и/или
извођење радова;
- Овлашћено лице Извршиоца именовано решењем као Руководилац градилишта (у
случају радова када је потребна Пријава градилишта);
- Овлашћено лице Извршиоца именовано решењем (или одреди на други начин) да
организује извршење услуга и/или радова.
Извршилац и Наручилац ће именовати овлашћена лица за заступање и потписивање свих
значајних докумената који настану у релизацији овог Споразума о чему ће доставити писано
обавештење другој страни у року од 15 дана од дана обостраног потписивања уговора.
Члан 8.
Извршилац сноси пуну одговорност за своје запослене, односно пуну одговорност за све
обавезе и одговорности које проистичу из законских прописа, а у вези са повредама на раду,
професионалним обољењима и обољењима у вези са радом, заштитом од пожара, заштитом
животне средине, као и обавезе и одговорности према надлежним инспекцијама.
При свакој повреди на раду запосленог, Извршилац ће поступити по важећем Правилнику о
садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу
и обољењу у вези са радом и одмах известити надлежну инспекцију рада, као и овлашћена
лица из члана7. овог Споразума. Извештај о повреди на раду попуњава лице за БЗР
Извршиоца и након овере од стране Филијале Републичког завода за здравствено осигурање,
копију извештаја доставља Лицу за БЗР за ЈП ЕМС преко овлашћених лица из члана 7. овог
Споразума.
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Извршилац је у обавези да пријави одговорном лицу Наручиоца сваку ситуацију која је могла
довести до повреде, материјална оштећења, непосредну опасност по живот или здравље
запосленог или остале утврђене неусаглашености.
Члан 9.
Извршилац је дужан да, овлашћеним лицима Наручиоца из члана 7. овог Споразума, обавезно
пријави сваку измену Списка свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни и Списка свих вoзила,
мaшина или урeђajа кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa, ради одобрења уласка у
објекте Наручиоца.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Радни простор је зона рада у којој Извршилац извршава услуге и/или изводи радове у
објектима Наручиоца.
Заједнички радни простор је зона рада коју истовремено користе Наручилац и Извршилац у
објектима Наручиоца.
Члан 11.
Пре почетка извршења услуге и/или извођења радова овлашћено лице Наручиоца (у смислу
овог Споразума) ће одредити и предати радни простор за који предвиђено да га користи
Извршилац. Обезбеђење мера безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите
животне средине у зони рада коју прими у искључивој је надлежности Извршиоца.
Члан 12.
Коришћење инсталација, уређаја и опреме која се Извршиоцу преда на управљање од стране
Наручиоца, мора бити у складу са важећим техничким прописима за одређену врсту опреме и
радова.
Члан 13.
Извршиоцу је забрањено постављање опреме и другог материјала у радном простору
Наручиоца, без претходно прибављене сагласности и поштовања правила која обезбеђују
сигурност свих запослених, опреме и објеката.
Члан 14.
Извршиоцу је забрањено извођења радова заваривања, резања и лемљења на привременим
местима без претходно прибављеног одобрења издатог од стране овлашћеног лица
Наручиоца. За подношење захтева и спровођење мера предвиђених у одобрењу за заваривање
су одговорна овлашћена лица Наручиоца из члана 7. овог Споразума.
Члан 15.
Извршилац је обавезан да се придржава и да обезбеди да се његови запослени придржавају
правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР, ЗОП и ЗЖС које
важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:
- Забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР, ЗЖС и ЗОП;
- За обављање сваке радне активности обавезно је поштовање правила о коришћењу
опреме за личну заштиту која је прописана кроз процену ризика за конкретну
активност. Коришћење високо видљивих рефлектујућих прслука је обавезујуће;
- Процедуре Наручиоца за спровођење система дозвола за улазак у објекте, дозвола за
рад и дозвола за радове заваривања, резања и лемљења на привременим местима, увек
морају бити испоштоване;
- Најстроже је забрањен улазак, боравак или рад на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола и/или наркотика;
- Пушење је дозвољено на само за то предвиђеним и означеним местима;
- У зонама опасности забрањена је употреба отвореног пламена;
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- У зонама опасности је дозвољено кретање запосленима Извршиоца само када имају
обавезу обављања послова и то по строго одређеним путањама односно обележеним
трасама,
Забрањено је уношење оружја унутар локације Наручиоца као и неовлашћено
фотографисање;
- Обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају и кретање
само по главним саобраћајницама и обележеним путевима без коришћења пречица.
- Свака повреда на раду и/или ситуација која је могла довести до повреде, мора одмах
бити пријављена овлашћеним лицима Наручиоца из члана 7. овог Споразума.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДР ЕДБЕ
Члан 16.
Извршилац је дужан да све запослене, које ангажује за обављање посла код Наручиоца,
обавести о обавезама из Споразума.
Извршилац потписивањем Споразума гарантује да ће сви запослени које ангажује за
обављање послова код Наручиоца испуњавати услове и обавезе утврђене одредбама
Споразума.
Члан 17.
Неизвршење, делимично извршење или кршење обавеза из Споразума разлог су за удаљење
Извршиоца, односно његових запослених, из објеката Наручиоца.
Члан 18.
За вршење контроле спровођења одредби овог Споразума од стране Наручиоца надлежни су
и:
Лице за безбедност и здравље на раду Наручиоца,
Лице задужено за послове ЗЖС у надлежном организационом делу Наручиоца,
Овлашћена лица Наручиоца која обављају послове спровођења превентивних мера
заштите од пожара,
- Овлашћена лица Наручиоца која обављају послове организовања физичко-техничког
обезбеђења.
Извршилац је дужан да омогући овлашћеним лицима Наручиоца да изврше контролу
испуњености обавеза које су предмет овог Споразума, у било које доба током реализације
Уговора. Уколико приликом наведене контроле буду утврђени недостаци Извршилац је дужан
да, у року који му одреди Наручилац, сачини и спроведе о свом трошку План побољшања
примене мера БЗР, ЗОП и ЗЖС. Поменути План мора бити одобрен од стране овлашћених
лица Наручиоца, који имају право прегледати и захтевати корекције у циљу потпуног
испуњења законских прописа или интерних стандарда Наручиоца из области БЗР, ЗОП и
ЗЖС.
-

Члан 19.
У случају када Наручилац утврди кршења правила из области БЗР, ЗОП или ЗЖС од стране
Извршиоца (контролни преглед, пријава од стране овлашћених лица Наручиоца из члана 7.
и/или 18. овог Споразума и слично), биће сачињен записник у коме ће бити констатована
повреда одредби и дати прецизни рокови за отклањање неусаглашености.
Записник ће обострано потписати овлашћено лице Извршиоца из члана 7. овог Споразума и
овлашћено лице Наручиоца (из члана 7. или 18. овог Споразума).
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Наведени записник ће се сматрати правно валидним и у случају једностраног потписивања од
стране овлашћеног лица Наручиоца (уз обавезу обавештавања Извршиоца), уколико су уз
записник приложени конкретни докази неправилних активности Извршиоца (тј. записи
поступака оперативног опсервирања, фотографије и слично).
Уколико се утврде нeпрaвилнoсти, oпaснoсти или друге пojaве кojе би мoгле директно дa
угрoзе бeзбeднoст и здрaвљe запослених, а Извршилац не поступи у складу са налогом из
записника наведеног у првом ставу или се више пута у току реализације констатује кршење
правила од стране Извршиоца, Наручилац може да раскине Уговор.
Члан 20.
Извршилац је обавезан да Наручиоцу надокнади целокупан износ свих евeнтуалних штета
које Наручиоцу причини, као и казни које Наручилац по основу важећих законских и других
прописа буде обавезан да плати трећим лицима, државним органима и организацијама или
органима и организацијама јединица локалне самоуправе или територијалне аутономије,
проузрокованих непридржавањем или кршењем одредби овог Споразума од стране
Извршиоца.
Члан 21.
За све што није регулисано овим Споразумом примењиваће се одредбе Закона о безбедости и
здрављу на раду (Сл. гласник РС бр.101/2005), важећи подзаконски акти и технички прописи
у предметној области.
Члан 22.
Споразум ступа на снагу на дан који уследи касније: дан обостраног потписивања или дан
када Извођач/Извршилац достави сву захтевану документацију из Прилога 2 и 3 и
примењиваће се на све запослене који обављају услуте/радове у или на објектима Наручиоца.
Члан 23.
Овај споразум је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за сваку споразумну
страну по 3 (три) примерка.
ЗА ИЗРШИОЦА
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ИЗЈАВА О УПОЗНАВАЊУ
СА ОПАСНОСТИМА И ШТЕТНОСТИМА РАДНОГ МЕСТА И
МЕРАМА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Споразум о БЗР -Прилог 1
Погон/Сектор ___________
Број уговора/врста радова:
Објекат/Место:
Датум:
Овим путем изјављујем да сам добио одговарајућа упутства у вези са ризицима на пословима
за које сам ангажован у пословном или радном простору ЈП "Електромрежа Србије" Београд.
Упозорен Сам на опасности и штетности по здравље које се могу јавити у току рада, односно
на мере за безбедност и здравље на раду које морају бити примењене, као и зонама за
безбедан рад и кретање.
ПОНАШАЋУ СЕ ПО ДОБИЈЕНИМ УПУТСТВИМА НАДЛЕЖНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
КОЈА САМ У ПОТПУНОСТИ РАЗУМЕО.

Р.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПОТПИС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ЗА ИЗВОЂАЧА:
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(име и презиме)

(име и презиме)

(радно место)

(радно место)
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Споразум о БЗР -Прилог 2
У склaду сa Спoрaзумoм o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, кojи je сaстaвни дeo угoвoрa o
извршeњу прeдмeтнe услугe/рaдoвa, нeoпхoднo дa сви извoђaчи рaдoвa и услугa нa
oбjeктимa JП EMС-a дoстaвe у eлeктрoнскoм oблику Служби за БЗР и ЗОП на мејл
bzr@ems.rs
следећу документацију :
1. Скeнирaни oригинaл спискa свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни (oвeрeн oд
стрaнe oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa), a кojи сaдржи имe, прeзимe, радно место, брoj личнe
кaртe и ПУ која је исту издала зa свaкoг пojeдинцa;
2. Скенирани оригинал Изjaве дa су зaпoслeни упoзнaти сa садржајем Спoрaзума o
бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду и обавезама које произилазе из истог (пoтписaн oд стрaнe
свих зaпoслeних);
3. Скенирани оригинал Изjaве да су запослени завршили основну обуку и прoвeру
знaњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa и дa ће се у рaду придржaвaти прoписaних
упутстaвa, упoзoрeњa, зaбрaнa, мeрa зaштитe oд пoжaрa, кao и дa ће у случajу пoжaрa
приступити гaшeњу пoжaрa (са датумом извршене обуке/провере знања за сваког
запосленог, потписано и oвeрeно oд стрaнe Послодавца);
4. Oбрaзaц 2 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa рaспoрeђeним нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм
и лeкaрским прeглeдимa зaпoслeних рaспoрeђeних нa тa рaднa мeстa (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ);
5. Дoкумeнтaциjу слoжeну у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo зaпoслeнoм (уз дoстaвљeну
дoкумeнтaциjу oбaвeзнo дoстaвити списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe бити нaвeдeнa
свa дoкумeнтaциja кoja je дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo зaпoслeнoм oдн. имe и прeзимe
зaпoслeнoг и списaк дoкумeнaтa кojи гa прaтe-у склaду сa примeрoм дaтим у Прилoгу 1) и
тo:
(1) Oбрaзaц 6 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa oспoсoбљeним зa бeзбeдaн и здрaв рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ), пoпуњeн у склaду сa Прaвилникoм o eвидeнциjaмa
у oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 62/2007)
(„Oбрaзaц 6“ мора бити пoтписaн oд стрaнe зaпoслeнoг, лицa зa БЗР и
пoслoдaвца и oвeрeн од стране послодавца, у кoмe je наведено да је зaпoслeни
упoзнaт сa свим ризицимa и штeтнoстимa кoje су у дирeктнoj вeзи сa oбaвљaњeм
предметних радова/услуга);
(2) Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe сe види укупaн ризик зa рaднo мeстo,
прoписанe мeрe безбедности и здравља на раду и личнa зaштитнa oпрeмa;
(3) Извештај о извршеном претходном или периодичном лекарском прегледу
запослених (Образац 3 или Образац 4 у складу са прaвилником o претходним и
периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са
повећаним ризиком ("Сл. глaсник РС", бр. 120/2007 и 93/2008 -СКЕНИРАН
ОРИГИНАЛ) за запослене:
 кojи су рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм;
 кojимa je лeкaрски нaвeдeн кao мeрa зa бeзбeдaн и здрaв рaд;
 кojи су прoфeсиoнaлни вoзaчи или рaдe сa грaђeвинским мaшинaмa.
(4) Дoкaз дa су зaпoслeни oбeзбeђeни aдeквaтним личним и кoлeктивним
зaштитним срeдствимa кoja су прoписaнa и пoтрeбнa зa oбaвљaњe нaручeнoг
пoслa –кaртoн зaдужeњa потписан од стране запосленог (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ);
(5) Скенирани оригинал Увeрeња за лица оспособљена и увежбана за пружање прве
помоћи (кoпиja MOРA бити и нa лoкaциjи, гдe зaпoслeни рaдe) зa:
 техничко и надзорно особље и
 зaпoслeнe кojи су рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним ризикoм;
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6.
7.
8.

9.

(6) Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe сe види обавеза стручне оспособљености за
машине и опрему;
(7) Увeрeњa o стручнoj oспoсoбљeнoсти зa зaпoслeнe кojи рaдe сa мaшинaмa и
oпрeмoм зa кoje je нeoпхoднo зaвршити стручну oбуку (нпр.aпaрaт зa
зaвaривaњe,
дизaлицa,
хидрaулична
плaтформa,
мoтoрнa
тeстeрa…)(СКEНИРAН OРИГИНAЛ -кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa
лoкaциjи гдe зaпoслeни рaдe).
Oбрaзaц 9 -Eвидeнциjа o извршeним прeглeдимa и испитивaњимa oпрeмe зa рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ);
Извoд из Aктa o прoцeни ризикa у кoмe су дeфинисaнa срeдствa и oпрeмa за рад кoja
подлеже периодичном испитивaњу;
Скeнирaни oригинaл спискa свих вoзила, мaшина или урeђajа кojи ћe сe кoристити
при извoђeњу рaдoвa -сa рeгистaрским брojeвимa или фaбричким брojeвимa-штa je
примeнљивo у oдрeђeнoм случajу (oвeрeн oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa);
Дoкумeнтaциjу слoжeну у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo вoзилу, мaшини или урeђajу
кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa -сa рeгистaрским брojeвимa или фaбричким
брojeвимa-штa je примeнљивo у oдрeђeнoм случajу (уз дoстaвљeну дoкумeнтaциjу
oбaвeзнo дoстaвити списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe бити нaвeдeнa свa
дoкумeнтaциja кoja je дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo вoзилу, мaшини или урeђajу кojи ћe сe
кoристити при извoђeњу рaдoвa -у склaду сa примeрoм дaтим у Прилoгу 2) и то:
(1) Стручни налаз о извршеном испитивању уређаја –оруђа за рад у циљу
утврђивања стања и примене мера безбедности и здравља на раду;

НАПОМЕНА:


Дoкумeнтaциjу кoja je нeкoмплeтнa или ниje дoстaвљeнa у
трaжeнoj фoрми нeћeмo прихватити као одговарајућу.

 Угoвoримa зa JН кoje укључуjу рaдoвe и услугe прeдвиђeнo je:
Укoликo Извoђaч у рoку дефинисаном посебном тачком Уговора, нe дoстaви Нaручиoцу
сву нaвeдeну дoкумeнтaциjу у складу са обавезама из Споразума о БЗР, смaтрaћe сe дa
Угoвoр ниje ни зaкључeн, oднoснo дa je Извoђaч нa прeћутaн нaчин искaзao вoљу кojoм
oдустaje oд зaкључeњa угoвoрa.
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Споразум о БЗР -Прилог 3
У склaду сa Спoрaзумoм o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду, кojи je сaстaвни дeo угoвoрa o
извршeњу прeдмeтнe услугe/рaдoвa, нeoпхoднo дa сви извoђaчи рaдoвa и услугa нa
oбjeктимa JП EMС-a дoстaвe пре почетка радова у eлeктрoнскoм oблику Кooрдинaтoру
или oдгoвoрнoм лицу зa нaвeдeнe рaдoвe у JП EMС следећу документацију:
1. Скeнирaни oригинaл спискa свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни (oвeрeн oд
стрaнe oдгoвoрнoг лицa Извoђaчa), a кojи сaдржи имe, прeзимe, радно место, брoj личнe
кaртe и ПУ која је исту издала зa свaкoг пojeдинцa;
2. Укoликo сe рaдoви oбaвљajу нa грaдилишту –скенирани оригинал Изjaве дa су
зaпoслeни упoзнaти сa Eлaбoрaтoм o урeђeњу грaдилиштa (пoтписaн oд стрaнe свих
зaпoслeних),
3. Укoликo сe рaдoви не oбaвљajу нa грaдилишту наручилац може захтевати Процену ризика
од настанка повреда или штетности по здравље код пружања услуге и/или извођења радова
по Уговору
a.Решење за одговорног извођача радова и шефа градилишта -Овлашћено лице Извршиоца (Име
и презиме, радно место) именовано решењем као Руководилац градилишта (у случају радова
када је потребна Пријава градилишта); или
b. Овлашћено лице Извршиоца (Име и презиме, радно место) именовано решењем (или одреди
на други начин) да организује извршење услуга и/или радова.
4. Списак опасних материја и Евиденцију о опасним материјама које ће се користити при извођењу
предметних радова (скениране оригинале) или Изјаву да при извођењу предметних радова неће
користити опасне материје (уколико је то случај);

Дoкумeнтaциjу кoja je нeкoмплeтнa или ниje дoстaвљeнa у трaжeнoj фoрми нeћeмo
прихватити као одговарајућу.
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Споразум о БЗР -Прилог 4
Листа за контролу документације БЗР достављене у складу са Споразумом о БЗР
Р.Б. Назив документа
ОБАВЕЗНО ТРЕБА ДА САДРЖИ:
имe и презиме
радно место
Списак свих зaпoслeних кojи ћe бити брoj личнe кaртe ПУ која је издала
1
личну карту за сваког запосленог са
aнгaжoвaни (СКEНИРAН OРИГИНAЛ)
списка
oвeру oд стрaнe oдгoвoрнoг лицa
Извoђaчa
Изjaва дa су зaпoслeни упoзнaти сa предметним пoтписaн oд стрaнe свих зaпoслeних са
2
Спoрaзумoм o БЗР (СКEНИРAН OРИГИНAЛ)
списка ангажованих
Изjaва да су запослени завршили основну обуку имена запослуних у складу са списком
и прoвeру знaњa из oблaсти зaштитe oд пoжaрa запослених који ће бити ангажовани
и дa ће се у рaду придржaвaти прoписaних
3
упутстaвa, упoзoрeњa, зaбрaнa, мeрa зaштитe oд датум извршене обуке/провере знања
пoжaрa, кao и дa ће у случajу пoжaрa ЗОП за сваког запосленог
приступити гaшeњу пoжaрa (СКEНИРAН потпис и oвeру oд стрaнe Послодавца
OРИГИНAЛ)
(Уколико се радови обављају на градилишту)
Изjaва дa су зaпoслeни упoзнaти сa Eлaбoрaтoм потписе свих зaпoслeних са списка
А1
o
урeђeњу
грaдилиштa
(СКEНИРAН ангажованих
OРИГИНAЛ)
Укoликo сe рaдoви не oбaвљajу нa грaдилишту
наручилац може захтевати Процену ризика од
Све ставке наведене у посебном
Б2
настанка повреда или штетности по здравље
захтеву наручиоца.
код пружања услуге и/или извођења радова по
Уговору
Податке о предузећу/послодавцу
потпис Лица за БЗР
потпис и oвeру Послодавца

4

Oбрaзaц 2 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa
рaспoрeђeним нa рaднa мeстa сa пoвeћaним
ризикoм и лeкaрским прeглeдимa зaпoслeних
рaспoрeђeних нa тa рaднa мeстa (СКEНИРAН
OРИГИНAЛ)

5

Дoкумeнтaциjа слoжeна у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo зaпoслeнoм у складу са списком
свих зaпoслeних кojи ћe бити aнгaжoвaни3

Име и презиме запосленог који ради на
радном месту са повећаним ризиком
Назив радног места са повећаним
ризиком
Датуми извршених претходних и
периодичних
лекарских
прегледа
запосленог
Оцена здравствене способности

1 У зависности да ли се се радови обављају на градилишту
2 Уколико Наручилац изричито захтева
3 Документацију која није достављена у наведеној форми нећемо разматрати!
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Списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe
бити нaвeдeнa свa дoкумeнтaциja кoja имe и прeзимe зaпoслeнoг и списaк дoкумeнaтa
je дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo кojи гa прaтe за све запослене
зaпoслeнoм
Унети подаци о фирми
Име и презиме запосленог идентично оном које
је наведено у списку
радно место запосленог-идентично као у списку
Унет разлог оспособљавања
Унети сви датуми оспособљавања и провере
Oбрaзaц 6 -Eвидeнциja o зaпoслeнимa знања (4 датума)
oспoсoбљeним зa бeзбeдaн и здрaв рaд
(СКEНИРAН OРИГИНAЛ)
мора бити пoтписaн oд стрaнe зaпoслeнoг
потписано од стрaнe Лица за БЗР
потписано и oвeрeно oд стрaнe Послодавца
наведено да је зaпoслeни упoзнaт сa свим
ризицимa и штeтнoстимa кoje су у дирeктнoj
вeзи сa oбaвљaњeм угoвoрeнoг пoслa
Прва страна Акта са заводним бројем
Закључак Акта са списком радних места и
процењеним ризиком

Извoд из Aктa o прoцeни ризикa за сва
радна места запослених који ће бити Задњу страну (Изјаву) потписану и оверену од
стране послодавца
ангажовани
укупaн ризик зa рaднo мeстo
прoписанe мeрe безбедности и здравља на раду
личнa зaштитнa oпрeмa
Датум обављања лекарског прегледа не старији
Извештај о извршеном претходном
од годину дана
или периодичном лекарском прегледу
запослених (Образац 3 или Образац 4 Име и презиме запосленог идентично оном које
у
складу
са
прaвилником
o је наведено у списку
претходним
и
периодичним Радно место запосленог-идентично као у списку
лекарским прегледима запослених на
Оцена здравствено способан
радним местима са повећаним
Потписан и оверен од стране здравствене
ризиком
установе
Датум обављања лекарског прегледа не старији
Извештај о извршеном
лекарском од три године
прегледу4
за
Име и презиме запосленог идентично оном које
возаче/дизаличаре/руковаоце
грађевинских машина (СКEНИРAН је наведено у списку
Потписан и оверен од стране здравствене
OРИГИНAЛ) -опционо
установе
Унети подаци о фирми
Кaртoн
зaдужeњa
(СКEНИРAН
личнa зaштитнa oпрeмa, која је наведена у Акту
OРИГИНAЛ)
о процени ризика за то радно место

4 Кoпиja MOРA бити и код зaпoслeног док вози/ради са поменутим машинама
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6

7
8

9

Опрема која је потребна за обављање послова по
Уговору-опционо
потписан од стране запосленог , да је ту опрему
задужио
Скенирани оригинал Увeрeња5 за Зa техничко и надзорно особље и зaпoслeнe кojи
лица оспособљена и увежбана за су рaспoрeђeни нa рaднa мeстa сa пoвeћaним
пружање прве помоћи
ризикoм
Извoд из Aктa o прoцeни ризикa гдe
сe
види
обавеза
стручне
оспособљености за машине и опрему
Увeрeњa o стручнoj oспoсoбљeнoсти
зa зaпoслeнe кojи рaдe сa мaшинaмa и
Име и презиме запосленог идентично оном које
oпрeмoм зa кoje je нeoпхoднo
је наведено у списку
зaвршити стручну oбуку-(СКEНИРAН
OРИГИНAЛ)
Унети подаци о фирми
Подаци о опреми за рад чији је преглед односно
испитивање извршено
Oбрaзaц 9 -Eвидeнциjа o извршeним Број стручног налаза
прeглeдимa и испитивaњимa oпрeмe
Датум прегледа односно испитивања
зa рaд (СКEНИРAН OРИГИНAЛ)
Датум следећег прегледа односно испитивања
потписано од стрaнe Лица за БЗР
потписано и oвeрeно oд стрaнe Послодавца
Дeфинисaнa срeдствa и oпрeмa за рад кoja
Извoд из Aктa o прoцeни ризикa
подлеже периодичном испитивaњу
Дoкумeнтaциjа6 слoжeна у фoлдeрe или „.зип“-фајлове пo вoзилу, мaшини или урeђajу
кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa у складу са списком вoзила, мaшина или
урeђajа кojи ћe сe кoристити при извoђeњу рaдoвa
Списaк у “Woрд” фoрмaту, нa кoмe ћe
бити нaвeдeнa свa дoкумeнтaциja кoja
рeгистaрске брojeве или фaбричке брojeве-штa je
je дoстaвљeнa, oргaнизoвaнa пo
примeнљивo у oдрeђeнoм случajу
вoзилу, мaшини или урeђajу кojи ћe сe
кoристити при извoђeњу рaдoвa
Број стручног налаза
Лиценца фирме која је обавила испитивање
Стручни
налаз7
о
извршеном
Датум прегледа односно испитивања
испитивању уређаја –оруђа за рад у
циљу утврђивања стања и примене Назив вoзила, мaшине или урeђajа идентично
оном које је наведено у списку
мера безбедности и здравља на раду;
Закључак Стручног налаза, да је опрема
исправна

5 Кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa лoкaциjи гдe зaпoслeни рaдe
6 Документацију која није достављена у наведеној форми нећемо разматрати!
7 Кoпиja MOРA бити обезбеђена и нa лoкaциjи где се користи и возило, машина или уређај
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II Технички део
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ТЕХНИЧКИ ОПИС И ЗАХТЕВИ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
ПАРТИЈА 1 – Унутрашње ограде у ТС
ПОСТАВЉАЊЕ УНУТРАШЊЕ ОГРАДЕ ИЗМЕЂУ КОМАНДЕ И
ПОСТРОЈЕЊА У ТС "СУБОТИЦА 3"
(Ул. Биковачки пут бб, Суботица)
ТЕХНИЧКИ ОПИС
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Све ископе где је то могуће, изводити машинским путем а тамо где то није случај, изводити
ручно. Ископе вршити до коте која ће бити тачно дефинисана од стране надзора. Ваљање и
набијање постељице и тампон слоја од шљунка, вршити искључиво машинским путем. Јаме за
темеље требају бити прецизно ископане јер се бетонирање истих изводи без оплате.
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетонирање свих темеља и стубова ограде, изводити бетоном MB20. Темељи су димензија
50x50x60 cm и бетонирати их без употребе оплате. Видну површину бетона обрадити ручно
тако да иста буде потпуно глатка. Справљање и уграђивање бетона вршити искључиво
машинским путем. Пре бетонирања темеља извршити постављање бетонских стубова ограде.
Бетонски стубови ограде су попречног пресека 10x14 cm и висине 3.00 m. Армирати их
подужном арматуром од 4ø8 и узенгијама ø6 на размаку од 25 cm. Оплата мора бити глатка
јер су све површине стубова видне и потпуно изложене атмосферским утицајима. Ивице
морају бити „оборене“.
Справљање и уграђивање бетона вршити искључиво машинским путем и то: за справљање
бетона користити фабрику бетона, за уградњу бетона у темље користити первибратор (вибро
иглу) а за уградњу бетона у стубове ограде користити вибро сто.
ОГРАДА
Ограда се монтира од постојећих панела од развученог лима у рамовима од L профила који се
заварују за постојеће челичне стубове. Потребно је најпре поставити постојеће бетонске
парапете који се пажљиво равнају. Између парапета на једнаким одстојањима и у линији се
постављају постојећи челични стубићи у свежу бетонску масу темеља који везује два суседна
бетонска парапета.
Након постављања ограде поставља се дрвена ограда од боровине или чамовине исте висине
на везе постојеће спољне и унутрашње ограде у ширини од 4 метра. Дрвену ограду не
повезивати са другим оградама него је повезати са дрвеним стубовима од багремовог дрвета
који се набијају у земљу. Заштиту ограде извршити лазурним премазом у три слоја у боји по
избору инвесститора.
Челичне делове постављене ограде очисити, премазати слојем антироста, темељном бојом и
завршном бојом у два слоја у боји по избору ивеститора.


Постављање унутрашње ограде између команде и постројења у ТС "Суботица 3"

Дана:________2016.год.
У ___________________

ЈН 64 16 0

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПОНУЂАЧА
М.П.

__________________________________
(потписати, уписати презиме, име и функцију)
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Партија 2 – Армирано бетонске поклопне плоче и санација шахти
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПОКЛОПНИХ ПЛОЧА ЗА КАБЛОВСКЕ КАНАЛЕ
У ТРАФО СТАНИЦИ ЈАГОДИНА 4

ТЕХНИЧКИ ОПИС
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Пре постављања поклопних плоча за кабловске канале, потребно је извршити
припрему површине зида на коју плоче належу. То подразумева сечење и разбијање бетонског
зуба на постојећем кабловском каналу, чија је димензија 5x8 cm. Сечење вршити
дијамантским тестерама (дисковима) са водом (мокро сечење). Бетонски зуб је потребно
уклонити пажљиво тако да не дође до оштећења остатка зида. У случају да површина на коју
належе поклопна плоча није довољно равна, исту треба поравнати полимер модификованим
репаратурним, цементним малтером. Репаратурни малтер мора бити: припремљен, без
корозивних састојака, погодан за спољашњу употребу, отпоран на абразију, водонепропусан.
Такође малтер мора да поседује особину доброг везивања за подлогу која мора бити чиста, без
масноћа, трошних материјала, прашине и сл. Пре наношења малтера подлогу добро
поквасити.
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Aрмирано бетонскe поклопнe плочe за кабловске канале радити од бетона МБ20,
димензија 125x50x10 cm и армирати арматурном мрежом МАГ 500/560 и то Q139 у горњој и
Q524 у доњој зони. Плоче поставити преко претходно припремљених зидова канала а у свему
према цртежима које даје надзор. Све плоче морају имати уграђене ручице за подизање које
након употребе "пропадају" унутар канала.
Плоче израђивати у квалитетној оплати, глатких површина и правилне геометрије.
Уградњу бетона вршити искључиво машинским путем. За уграђени бетон потребно је
обезбедити сертификат о квалитету тј. доказ о постигнутој чврстоћи.

ЗАКЉУЧАК
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у
складу са прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати
надзора. Сви уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или
уверења о квалитету, издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног
института или друге организације регистроване за обављање послова испитивања
материјала и сертификације производа. Атести иностраних произвођача морају бити
преведени на српски језик.


Израда АБ поклопних плоча за кабловске канале у ТС "Јагодина 4“



Израда, транспорт и постављање АБ поклопних плоча за канале у ТС "Бор 2“



Санација шахти и поклопаца шахти у постројењу 400kV РП "ЂЕРДАП 1 "
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Дана:________2016.год.
У ___________________

ЈН 64 16 0

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПОНУЂАЧА
М.П.

__________________________________
(потписати, уписати презиме, име и функцију)
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Партија 3 – Разни грађевински радови у области нискоградње
РАДОВИ НА ИЗРАДИ ПЕШАЧКИХ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ СТАЗА У
ПОСТРОЈЕЊИМА ТРАФО СТАНИЦА ЈАГОДИНА 4, КРАГУЈЕВАЦ 2 И
НИШ 2

ТЕХНИЧКИ ОПИС
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Због немогућности прилаза механизације и скученог простора све ископе је неопходно
изводити ручним путем. Ископ земље вршити до коте - 0.20 м од површине терена (ова кота
ће бити тачно дефинисана од стране надзора). Ваљање и набијање постељице и тампон слоја
од шљунка вршити искључиво машинским путем до потребне збијености (контролу
збијености врши стручни надзор).
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
По завршетку ископа и набијања шљунка, бетонирати пешачке стазе димензија 60x8
cm према шеми и детаљима које даје надзор. Стазе бетонирати у потребној глаткој оплати,
бетоном МБ20 и армирати, арматурном мрежом Q188. Видну површину бетона обрадити
ручно тако да иста буде потпуно глатка. Радити прекиде бетонирања на сваких 120 cm. Након
завршетка бетонирања стаза, спојнице испунити песком.

ЗАКЉУЧАК
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у
складу са прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати
надзора. Сви уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или
уверења о квалитету, издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног
института или друге организације регистроване за обављање послова испитивања
материјала и сертификације производа. Атести иностраних произвођача морају бити
преведени на српски језик.


Радови на изради пешачких армирано бетонских стаза у постројењима трафо станица
„Јагодина 4“, „Крагујевац 2“ и „Ниш 2“



Бетонирање стазе испред зграде ТС екипе у ТС "БОР 2"



Изградња и бетонирање платоа на месту старе бетонске пумпе при ТС "БОР 2"



Радови на изради бетонског платоа за смештај ВН опреме уТС „ЛЕСКОВАЦ 2“



Израда бетонскe стазе код погонске зграде ТС „Ваљево“



Радови на изради кишног канала на улазу у ТС „Врање 4“
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РАДОВИ НА ИЗРАДИ БЕТОНСКОГ ПЛАТОА ЗА СМЕШТАЈ ВН
ОПРЕМЕ У ТС ЛЕСКОВАЦ 2
ТЕХНИЧКИ ОПИС
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ земље III категорије вршити првенствено машинским путем а по потреби, на
неприступачним местима, ручно. По завршеном ископу постељицу планирати са тачношћу ± 2 cm и
ваљати механичким средствима до збијености са модулом стишљивости Ms = 25 MPa.
Испод бетонског платоа уградити слој туцаника 0-30 мм, дебљине 40 цм. Набијање вршити
одговарајућом механизацијом, до збијености са модулом стишљивости Ms = 80 MPa. Туцаник
уградити у два слоја по 20 цм са набијањем сваког слоја посебно.

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда платоа од армираног бетона MB30, д = 12 cm у одговарајућој оплати. Плато бетонирати
у свему према детаљима које даје стручни надзор. Уградњу бетона вршити искључиво машинским
путем, вибро-летвом. Након бетонирања, неговати бетон на прописан начин у зависности од
временских услова.
Набавка и уградња арматурне мреже MAG 500/560. Плочу платоа армирати у горњој зони
мрежом Q221 а у доњој зони мрежом Q335. Арматурна мрежа мора бити очишћена од рђе и масноће.
Постављати је тако да има преклоп са свих страна од 30 цм. Размак између две зоне арматурне мреже,
обезбедити дистанцерима – јахачима од ребрасте арматуре. Пресек, димензије и број постављених
дистанцера мора бити такав да горња зона мреже заузима правилан положај и да се не деформише
приликом бетонирања. Чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и везивање
арматуре урадити у свему према детаљима које даје и оверава надзор. Не може се приступити
бетонирању док надзор не да сагласност на постављену арматуру.

РАЗНИ РАДОВИ
Резање дилатација у растеру према шеми. Ширина дилатација је у дебљини шајбне за сечење.
Дубина сечења је око 1/2 дебљине бетонске плоче. Резање извршити 2-3 дана након бетонирања.
Уградњу полиуретанског трајноеластичног кита вршити када се стекну услови суве подлоге тј. за 28
дана након бетонирања.

ЗАКЉУЧАК
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у складу са
прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати надзора. Сви
уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или уверења о квалитету,
издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног института или друге организације
регистроване за обављање послова испитивања материјала и сертификације производа. Атести
иностраних произвођача морају бити преведени на српски језик.
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ИЗРАДА БЕТОНСКE СТАЗЕ КОД ПОГОНСКЕ ЗГРАДЕ ТС ВАЉЕВО
ТЕХНИЧКИ ОПИС
На делу зелене површине, иза командне зграде, потребно је израдити бетонску стазу за
прелаз возила до платоа. Димензије стазе су 15m x 3,2m, x 0,12m .
Потребно је скинути постојећи слој земље дебљине 10 cm и уградити слој туцаника у
дебљини 10 cm, са сабијањем. Израдити бетонску стазу плато димензија 15m x 3,2m x 0,12m
(дебљине 12cm), армирано мрежастом арматуром МАG Q221 у горњој зони и доњој зони.
Ваљање и набијање тампон слоја од шљунка вршити искључиво машинским путем и то
до захтеване збијености.
ЗАКЉУЧАК
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у складу са
прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати надзора. Сви
уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или уверења о квалитету,
издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног института или друге организације
регистроване за обављање послова испитивања материјала и сертификације производа. Атести
иностраних произвођача морају бити преведени на српски језик.

РАДОВИ НА ИЗРАДИ КИШНОГ КАНАЛА НА УЛАЗУ У ТС ВРАЊЕ 4
ТЕХНИЧКИ ОПИС
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
Ископ земље III категорије вршити машинским путем а по потреби, на неприступачним
местима, ручно. По завршеном ископу постељицу планирати са тачношћу ± 2 cm и ваљати
механичким средствима до збијености са модулом стишљивости Ms = 25 MPa.
Испод канала за одводњавање атмосферских вода, уградити слој туцаника 0-30 мм, дебљине 20
цм. Набијање вршити одговарајућом механизацијом, до збијености са модулом стишљивости Ms = 80
MPa.

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Израда армирано бетонске подложне плоче испод канала за одводњавање атмосферских вода
од бетона MB30, дебљине 30 cm, без оплате. Плочу армирати арматурном мрежом MAG 500/560, Q335
у две зоне. Уградњу бетона вршити искључиво машинским путем, первибратором. Арматурна мрежа
мора бити очишћена од рђе и масноће. Постављати је са преклопом од 30 цм. Размак између две зоне
арматурне мреже, обезбедити дистанцерима – јахачима од ребрасте арматуре. Пресек, димензије и број
постављених дистанцера мора бити такав да горња зона мреже заузима правилан положај и да се не
деформише приликом бетонирања. Чишћење, исправљање, сечење, савијање, пренос, постављање и
везивање арматуре урадити у свему према детаљима које даје и оверава надзор. Не може се
приступити бетонирању док надзор не да сагласност на постављену арматуру.

РАЗНИ РАДОВИ
Уградњу канала од полимер бетона извести у свему према упутству произвођача и
приложеним детаљима.

ЗАКЉУЧАК
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у складу са
прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати надзора. Сви
уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или уверења о квалитету,
издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног института или друге организације
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регистроване за обављање послова испитивања материјала и сертификације производа. Атести
иностраних произвођача морају бити преведени на српски језик.
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Партија 4 – Поправка темеља стубова далековода
ПОПРАВКА ТЕМЕЉА АПАРАТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊУ
400KV РП ЂЕРДАП 1 КЛАДОВСКИ ПУТ, КЛАДОВО
Потребно је санирати темеље носача апаратне конструкције и портала чији се врхови осипају
(видети на сликама испод).

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Услед дугогодишње екслоатације објекта, у датим условима , дошло је до деструкције
појединих елемената конструкције објекта РП 400 Ђердап 1. Наиме темељне стопе носача апарата
у предметном постројењу , претпрпеле су оштећења ( дошло је до деструкције бетона) па их је
потребно санирати.
Санација бетонских стопа ће се састојати од:
- Чишћења стопа од делова бетона и землје;
- Квашење водом старог бетона и прање водом од земље;
- Премазивање читаве површине преко које се бетонира са Sika Latex премазом за
остваривање с-н везе;
- Армирања страница и горње плоче стопе мтрежастом арматуром Q188 ;
- Бетонирања страница и горње плоче стопе бетоном МБ 30.
- Бојење темељних стопа одговарајућим заштитним премазом.
Сви предметни радови ће се изводити строго у складу са техничким прописима за извођење овакве
врсте радова, узимајући у обзир локацију објекта и климатске прилике.
Водити рачуна о
постојећим уземљењима која не смеју бити оштећена итд. По потреби их заштитити на
одговарајући начин.


Поправка темеља апаратне конструкције у РП „Ђердап 1“ и ДВ стубова Погона
Нови Сад
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РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ТЕМЕЉА ДАЛЕКОВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ПОГОНА НОВИ САД

ТЕХНИЧКИ ОПИС
ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
Ручни ископ рова у земљи III категорије око врата темеља. Бочне стране правилно
одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу
насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати терен.
Чишћење врата темеља извести металним четкама од остатака земље а затим опрати
водом врат темеља.
Оштемовати површине врата темељне стопе од оштећеног бетона до здравог бетона.
Опрати врат темеља који је претходно оштемован, водом како би се уклонили остаци
прашине, блата и сл. Након прања приступа се мазању бетона с/н емулзијом са Sika ViscoBond
све према упутству произвођача.
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
Набавка и уградња бетона МБ 25. Збијање бетона извршити машински, помоћу
первибратора. Горњу површину након збијања обрадити тако да буде глатка и у нагибу ка
ивицама.
Арматура се комплетно изводи од ребрастог челика према плану на цртежу у прилогу.
Радове израђивати у квалитетној оплати, глатких површина и правилне геометрије.
Уградњу бетона вршити искључиво машинским путем. За уграђени бетон потребно је
обезбедити сертификат о квалитету тј. доказ о постигнутој чврстоћи бетона.
Све предвиђене грађевинске радове извести професионално, квалитетно и у складу са
прописима за поједине врсте радова. За све нејасноће обавезно консултовати надзора. Сви
уграђени материјали морају да поседују важеће атесте, сертификате или уверења о квалитету,
издате од стране произвођача а оверене од стране овлашћеног института или друге
организације регистроване за обављање послова испитивања материјала и сертификације
производа.
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У ___________________
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ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПОНУЂАЧА
М.П.

__________________________________
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Партија 5 – Разни грађевински радови на одводњи воде и замени
громобранаских трака
РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ТЕМЕЉА ДАЛЕКОВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ПОГОНА НОВИ САД

ТЕХНИЧКИ ОПИС
Пажљиво демонтирати све олуке, олучне вертикале, водоскупљаче, штуцне, као и све
носаче олука и обујмице са наведеник објеката. Такође демонтирати све громобранске траке,
укрсне комаде.
Након демонтаже олука, приступа се постављању нових лимених олука од
поцинкованог лима. Ако је предмером предвиђено на крају олучних вертикала се постављају
цеви од гвозденог лива.
За рад на висини је потребно је предвидети скелу.
Након постављања олука, приступа се постављању громобранске инсталације и њено
повезивање са лименим олуцима (хоризонтале и вертикале) као и са постојећим лименим
крововима уз остваривање везе са уземљивачем.



Замена громобранске заштите и олука на командној згради ТС Београд 17



Замена громобранске заштите и олука на командној згради ТС Панчево 2
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